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En mandag eftermiddag i det tidlige
forår blev jeg glædeligt overrasket.
Mens jeg var i færd med at skære
stammen på et fældet akacietræ i
skiver, kom et sognebarn, Michael An-
dersen - også kendt som ”Detektor-
manden”, forbi, for at vise mig et
interessant arkæologisk fund, han for
nylig havde gjort på en mark i Hol-
løse: En lille, smuk Guds Lam fibula
var blevet gravet frem i dagslyset efter
at have ligget hengemt i muldjorden i
ca. 1000 år. 

En fibula er et spænde, der blev an-
vendt til fastgøring af klædedragten,
indtil knappen i 1100-tallet erstattede
fibulaen. På baggrund af spændernes
variation i formerne kan de dateres ret
præcist, og Guds Lam (Latin: Agnus
Dei) fibulaen fra Holløse stammer fra
perioden år 1000 til begyndelsen af
1100 e. kr. Denne datering er interes-
sant, da Guds Lam fibulaen fra Hol-
løse i så fald er ældre end sognenes
fire kirker, som alle påbegyndtes
opført i løbet af 1100-tallet. Guds Lam
fibulaen vidner altså om kristendom-
mens tidlige prægning, også i vores
lokalområde. Hvem ved, måske har
der ligget ældre kirker af træ, inden
vore nuværende stenkirker blev
opført? Måske har han eller hun, som

bar fibulaen, været med til at opføre
de prægtige middelalderkirker, vi er
beriget med i vore sogne. Hvor er det
vigtigt, at vi værner om vores kristne
kulturarv!

Agnus Dei er et af kristendommens
kendte og yndede symboler. Figuren
forestiller et lam, som i sit ene forben
holder et kors el. en korsfane. Lammet
er et billede på Jesus, og har sin bag-
grund i Johannes Døberens ord, når
han peger på Jesus og siger: ”Se, dér
er guds lam, som bærer verdens synd”
(Joh, 1,29). Jesus Kristus som Guds
Lam er et udtryk for dén fundamentale
kristne tanke, at Jesu død på korset
langfredag er det sonoffer, som Jesus
på vore vegne bragte for vore synder.

Endvidere skal korsfanen i Agnus Dei
motivet betragtes som en sejrsfane,
altså et symbol på Jesu sejr over
døden påskemorgen.

Måske tænkte du, at Jesu død og op-
standelse er uvæsentlig og betyd-
ningsløs ind i en moderne virke lig-
 hedsforståelse? Men døjer du med, at
du indimellem gør det, som du ikke
vil, og at du andre gange ikke gør det,
som du burde gøre, så har kristne
grundbegreber som forsoning og til-
givelse i allerhøjeste grad relevans for
dig. Og håber du på at, der findes ”et
eller andet” efter døden, så har kris-
tendommen også noget godt at byde
ind med i den sammenhæng. Tænk
hvis vi i nutiden kunne blive beriget
af fortiden, også i kristen forstand.
Tænk hvis Guds Lam atter kom frem i
lyset, ikke bare som en fibula af muld-
jorden i Holløse, men også som en
spirende tro af vores hjertemuld. Lad
os ikke blive for hurtigt færdige med
Agnus Dei. Samuel Leth-Larsen

O du Guds Lam!
med korsets skam,
du bar al verdens synder,
derfra vort liv begynder;
vor død til trods, opliv du os.

Oldkirkelig hymne
Dansk v. Grundtvig
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Line Krogsgaard

Sdr. Jernløsevej 35,
Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup
Tlf. 24455402, træffes bedst 
kl. 9.30-10.30, fredag er fridag
E-ail: lkp@km.dk
www.sogn.dk/soenderjernloese
www.sogn.dk/soestrup

Konfirmations-
forberedelse i 2014/2015
Indskrivning af næste års konfirmander finder
sted i august måned. Umiddelbart efter som-
merferien besøger jeg 7. klasserne på Engskov -
skolen med information om årets kon fir ma-
 tionsforberedelse. I den forbindelse vil jeg
udlevere et indskrivningsark, som hurtigst
muligt bedes returneret i udfyldt stand. Elever
fra andre skoler kan rekvirere indskrivningsark
og orienteringsbrev på mail slla@km.dk eller
tlf. 59 18 31 27 fra primo august. 

Konfirmationsforberedelse vil finde sted i Nr.
Jernløse Præstegård om eftermiddagen efter
skole. Ugedage og klokkeslæt er uvist i
skrivende stund, da brikkerne i forbindelse
med den nye skolestruktur endnu ikke er faldet
endeligt på plads. Tidspunkt vil blive bekendt-
gjort på kirkernes hjemmeside snarest muligt,
evt. også via skoleintra. De børn, som går i 7.
kl. på Engskovskolen, men bor i andre sogne
end Nr. Jernløse og Kvanløse sogne, skal som
hovedregel følge undervisning i deres bopæls-
sogn. Børn som går i skole i Holbæk el. Tøl-
løse, men bor i Nr. Jernløse el. Kvanløse sogne
er velkomne til konfirmationsforberedelse i
præstegården, hvis det kan indpasses i forhold
til eksisterende undervisning. Modtages kon-
firmationsforberedelse i et andet sogn, vil det
efter aftale være muligt at blive konfirmeret i
Nr. Jernløse og Kvanløse kirker.

Konfirmationsforberedelsen begynder i uge 39.
Der henvises til kirkernes hjemmeside
www.nj-k.dk for konfirmationsdatoer og
yderligere info.

Sæt kryds i kalenderen
”Formiddagscaféen” – festligt, folkeligt og
fornøjeligt fællesskab i præstegården. Begyn-
der igen fredag d. 19. september kl. 09.30.

”Kirke og Kødsovs” – for børn og barnlige
sjæle. Børnehøstgudstjeneste fredag d. 12. sep-
tember kl. 17 i Nr. Jernløse Kirke. Efter guds -
tjenesten bydes på aftensmad i præstegården.

”Filmklub” – efter en tiltrængt sommerpause
er der igen film på plakaten. Onsdag d. 10.
september Kl. 19 slår vi atter dørene op i Nr.
Jernløse Præstegård til en hyggelig filmaften.

”Sang og Rytmik for Babyer” – vender stærkt
tilbage onsdag d. 3. september kl. 10-11.30.
Tilmelding hos underviser Marianne Ljung-
berg-Jensen på tlf. 21 69 81 76 el. på mail 
marianne@ljungbergjensen.dk Mere info på
kir kernes hjemmeside www.nj-k.dk 

Kirkekaffe 
– nyt tiltag i Nr. Jernløse 
og Kvanløse sogne!

På given forespørgsel vil vi fremover byde på
kirkekaffe på udvalgte søndage i forlængelse af
gudstjenesterne kl. 10.30, enten i våbenhus el.
præstegård. Gudstjenester med efterfølgende
kirkekaffe vil være markeret med ♥ i gudstje -
ne stelisten. Kirkekaffe er tænkt som: hygge, so-
cialt samvær, nye venskaber og så naturligvis
den obligatoriske kop kaffe - eller te og safte-
vand for dem der måtte foretrække dette. Det
tager kun fem minutter, men du er velkommen
til at blive lidt længere! Både gamle og nye an-
sigter i alle aldre er velkomne. Servering og
oprydning varetages af frivillige. Ring til
Samuel hvis du har mulighed for at give en
hånd med en gang imellem. 
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Menighedsrådsmøder
NR. JERNLØSE SOGN:
Torsdag den 26. juni kl. 19.00 er der menighedsrådsmøde
i Nr. Jernløse Præstegård. 
Onsdag den 27. august kl. 19.00 er der menigheds -
rådsmøde i Nr. Jernløse Præstegård.

KVANLØSE SOGN:
Onsdag den 4. juni kl. 19.00 er der menighedsrådsmøde
hos Signe Jensen, Ringstedvej 233, Kvanløse.
Tirsdag den 12. august kl. 19.00 er der menighedsråds -
møde hos Torben Rasmussen, Ringstedvej 198, Kvanløse

 

       
       
                       
                
      
                 

 

       
       
                       
                
      
                 

 

       
       
                       
                
      
                 

 

       
       
                       
                
      
                 

 

       
       
                       
                
      
                 

 

       
       
                       
                
      
                 

 

       
       
                       
                
      
                 

 

       
       
                       
                
      
                 

 

       
       
                       
                
      
                 

 

       
       
                       
                
      
                 

 

       
       
                       
                
      
                 

 

       
       
                       
                
      
                 

 

       
       
                       
                
      
                 

 

       
       
                       
                
      
                 

 

       
       
                       
                
      
                 

 

       
       
                       
                
      
                 

 

       
       
                       
                
      
                 

 

       
       
                       
                
      
                 

 

       
       
                       
                
      
                 

 

       
       
                       
                
      
                 

 

       
       
                       
                
      
                 

 

       
       
                       
                
      
                 

 

       
       
                       
                
      
                 

 

       
       
                       
                
      
                 

 

       
       
                       
                
      
                 

 

       
       
                       
                
      
                 

 

       
       
                       
                
      
                 

 

       
       
                       
                
      
                 

 

       
       
                       
                
      
                 

 

       
       
                       
                
      
                 

 

       
       
                       
                
      
                 

 

       
       
                       
                
      
                 

 

       
       
                       
                
      
                 

 

       
       
                       
                
      
                 

 

       
       
                       
                
      
                 

Statistik for året 2013
Nr. Jernløse Kvanløse

Fødte i sognene 15 7
Døbte i kirkerne 21 5
Konfirmerede i kirkerne 29 3
Vielser i kirkerne 4 0                
Døde i sognene 18 2               

Antallet af døbte set i forhold til antallet af fødte (dåbsprocen-
ten) skal ses over to år for at give et realistisk billede. 

Sommerkoncert 
Kvanløse Kirke søndag d. 15. juni kl. 19.30. Store organister på
små orgler – Gábor Szotyori Nagy fra Ungarn

Den 31 årige kunstner er organist ved Downtown Budapest As-
sumption Parish. Prisvinder ved den internationale orgelkonkur-
rence i Mondaino og i Faiano i Italien og har fået den ungarske
stats kunstpris. Gábor Szotyori holder jævnligt koncerter i
domkirker overalt i Europa. Hans repertoire spænder fra tidlig
barok til moderne musik, med en særlig forkærlighed for det
romantiske orgel.  I 2011, 200-året for Liszts fødsel, har Gábor
spillet alle Liszt værker på 13 orgelkoncerter. 
På Kvanløse kirkes orgel spiller Gábor Szotyori Nagy værker af
J.S. Bach, G. Frescobaldi, G.F. Handel, D. Buxtehude og 
F. Liszt. Efter koncerten bydes der på en lille forfriskning. 

��
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Nr. Jernløse Kvanløse Sdr. Jernløse Søstrup
8. juni Pinsedag 10.30 SLL 09.00 SLL 09.00 LK 10.30 LK
9. juni 2. Pinsedag Fælles gudstjeneste på Markedspladsen i Holbæk*

15. juni Trinitatis søndag 09.00 LK 19.30* 10.30 LK Ingen
22. juni 1. s. e. trinitatis 10.30 SLL♥ 09.00 SLL 09.00 LK 10.30 LK
29. juni 2. s. e. trinitatis Ingen 10.30 SLL Ingen 09.00 SLL

6. juli 3. s. e. trinitatis 09.00 LK Ingen 10.30 LK Ingen
13. juli 4. s. e. trinitatis Ingen 09.00 LK Ingen 11.00 LK*
20. juli 5. s. e. trinitatis 09.00 LK Ingen 10.30 LK Ingen
27. juli 6. s. e. trinitatis Ingen 10.30 SLL♥ Ingen 09.00 SLL

3. august 7. s. e. trinitatis 10.30 SLL 09.00 SLL 09.00 LK 10.30 LK
10. august 8. s. e. trinitatis 09.00 SLL 10.30 SLL 10.30 LK 09.00 LK
17. august 9. s. e. trinitatis 10.30 SLL 09.00 SLL 09.00 LK 10.30 LK
24. august 10. s. e. trinitatis 10.30 SLL♥ Ingen 09.00 SLL Ingen
31. august 11. s. e. trinitatis Ingen Ingen Ingen 14.00 LK*

SLL: Samuel Leth-Larsen, LK: Line Krogsgaard

*Læs omtale i kirkebladet, ♥Kirkekaffe - se omtale side 2.

Gudstjenesteliste

www.nj-k.dk

”Vi synger i spire-kor. Åh ja! Spirer de kan gro”
Børnekoret Salmecyklen lever i bedste velgående 

Amalie begyndte i koret, da hun gik i 0. klasse. Nu går hun i 4. klasse. Fra en stille, lille pige
er hun i dag et smukt lifligt snakkehoved, og veninderne er også med i koret. Peter og Sofie
er søskende, og kan aldrig skilles ad fra de to andre veninder Karina og Sofie. Nadja og Line
er også gamle medlemmer, da de skiftede skole, holdt de en lille pause, men er nu tilbage
i koret igen. Christian begyndte for et par uge siden og lille Ida er også ny, går nu i 1. klasse,
og mor synger i Jernløsekoret. Et børnekor er aldrig det samme kor. Som træerne i naturen,
forandres børnekoret tilsvarende, der kommer nye grene og de vokser til. Et år kun en smule,
et andet år meget mere. 

Vil du vokse sammen med børnekoret Salmecyklen? Kom og vær med! Det er gratis. Vi beg-
ynder efter sommerferien i Nr. Jernløse Præstegård d. 3. september efter skole. Ring og hør
nærmere hos Panna på tlf. 29 28 86 30 el. skriv på mail organist@panna.dk  Nogle store korpiger flankeret af Panna
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Navne i sognene:
NR. JERNLØSE:
Organist Panna Ildikó Friis-Grigoncza, 
tlf. 29 28 86 30 eller organist@panna.dk
Kirkesanger Dido Wiberg, tlf. 60 22 63 73
Graver Vibeke Rzenno
Træffes bedst tirsdag til fredag kl. 12-13 på tlf. 59 18 36 82 
eller mail virz@hotmail.dk
Menighedsrådsformand Poul Christian Jensen
Nørupvej 12, 4420 Regstrup, tlf. 59 47 10 72
Kasserer Henning Bang Hansen
Slagelsevej 31, 4450 Jyderup, tlf. 59 18 30 33
Kirkeværge: Dorte Haahr Carlsen
Dramstrup 4, 4420 Regstrup, tlf. 59 27 33 05.

KVANLØSE:
Organist Panna Ildikó Friis-Grigoncza, 
tlf. 29 28 86 30 eller organist@panna.dk
Kirkesanger Dido Wiberg, tlf. 60 22 63 73
Graver Svend Jensen
Lysmosevej 6, Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup, tlf. 24 42 83 43
Menighedsrådsformand Signe Jensen
Ringstedvej 233, Kvanløse, 4300 Holbæk, tlf. 59 18 35 14
Kasserer Torben Rasmussen
Ringstedvej 198, Kvanløse, 4300 Holbæk, tlf. 59 18 32 68
E-mail: terkv@ofir.dk 
Kirkeværge Lejf Simonsen
Havremarken 15, Kvanløse, 4300 Holbæk, tlf. 59 18 36 18

Kørsel til gudstjenester kan bestilles frem til lørdag kl. 16.00 
hos sognepræsten på tlf. 59 18 31 27. Kirkebilen er gratis. 
Kirkebilen kører også til øvrige arrangementer i kirkerne og præstegården.

SDR. JERNLØSE:
Organistvikar: Panna Ildikó Friis-Grigoncza, 
tlf. 29 28 86 30 eller organist@panna.dk
Kirkesanger: John Wiberg, tlf. 26 71 84 30.
Graver: Søren Christiansen
Kirkebakken 10, Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup
Træffes i arbejdstiden på graverkontorets tlf. 21 66 65 04
Menighedsrådsformand: Linda Nielsen
Sdr. Jernløsevej 10, Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup, tlf. 30 31 92 62
Kasserer: Kristen Jakobsen
Nørrevang 4, Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup, tlf. 59 47 22 30
Kirkeværge: Hanne Steinicke
Engvejen 10, 4420 Regstrup, tlf. 52 62 78 68

SØSTRUP SOGN
Organistvikar: Panna Ildikó Friis-Grigoncza, 
tlf. 29 28 86 30 eller organist@panna.dk
Kirkesanger: John Wiberg, tlf. 26 71 84 30.
Graver: Mandrup Knudsen
Sasserupvej 7, 4300 Holbæk, tlf. 59 47 31 50.
Menighedsrådsformand: Jan Mogensen
Sasserupvej 11, 4300 Holbæk, tlf. 59 47 17 63
Kasserer: Jan Eberholst
Søstrupvej 41, 4300 Holbæk, tlf. 98 44 50 66
Kirkeværge: Ruth Bahn
Søstrupvej 25, 4300 Holbæk, tlf. 59 47 11 68

Kørsel til gudstjenester kan bestilles dagen før, mellem kl. 14.00 - 18.00 
hos Bo’s Taxi på tlf. 20 20 48 20. Kirkebilen er gratis. 

Sådan forholder man sig i tilfælde af …. 
FØDSEL: Forældre skal kun anmelde fødslen, hvis der ikke har medvirket nogen jordemoder ved fødslen. Ugifte forældre får faderskabet registreret ved at
aflevere eller sende en udfyldt og underskrevet omsorgs– og ansvarserklæring til sognepræsten senest 14 dage efter barnets fødsel. Blanketten findes på
www.personregistrering.dk 

Dåb eller navngivning: Barnet skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen – enten ved dåb eller navngivning. 
Dåb foregår ved søndagsgudstjenesten eller udvalgte lørdage i sognets kirke. Henvendelser rettes til præsterne. 
Ved dåb oplyser man endvidere navne og adresser på mindst to faddere (gudforældre). Fadderne skal være døbt. 

Vielse: For at blive gift i sognets kirke kræves det, at man bor i sognet eller har anden tilknytning hertil. I tvivlstilfælde er det sognepræsten, som træffer af-
gørelsen. Man henvender sig til sognepræsten og aftaler dato og tidspunkt for vielsen. For at blive gift i kirken skal mindst den ene være medlem af Den dan-
ske Folkekirke. Senest 3 uger før vielsen rettes der henvendelse til sognepræsten. Dåbs – eller navneattester medbringes foruden den såkaldte prøvelsesattest,
som udstedes af Borgerservice i bopælskommunen.

Navneændring: Kan ske ved henvendelse til sognepræsten, som også skal yde vejledning. Der gælder særlige regler vedr. efternavne og mellemnavne.
Ansøgning om navneændring er pålagt et gebyr, pt. 490,- kr., som skal være betalt inden aflevering af ansøgning. 

Attester: Div. attester kan rekvireres ved henvendelse til sognepræsten eller bestilles på www.personregistrering.dk med digital signatur 

Dødsfald: Henvendelse til sognepræst eller bedemand. 
Begravelse eller bisættelse: Hvis afdøde var medlem af Folkekirken, henvender man sig til sognepræsten og aftaler dato og tidspunkt for begravelsen eller
bisættelsen, samt et møde med sognepræsten. Her aftales alt vedrørende den kirkelige handling. 
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Menighedsrådsmøder:
Der er menighedsrådsmøde i Graverhuset i Søstrup
Onsdag d. 18. juni kl. 19.00
Der menighedsrådsmøde i Sdr. Jernløse menighedssal:
Onssdag d. 4. juni kl. 18.00
Torsdag d. 7. august kl. 18.00

Konfirmandindskrivning 
og konfirmation 2015:
I 2015 er der konfirmation i Sdr. Jernløse kirke Store Bededag,
d. 1. maj og i Søstrup kirke søndag d. 3. maj. Der er indskriv -
ning af årets konfirmander d. 4. september kl. 17 i menigheds -
salen i Sdr. Jernløse. Indskrivning er både for konfirmander og
forældre, og foruden selve indskrivningen vil der være en kop
kaffe og et kort oplæg om undervisningen.
Undervisningen planlægges at foregå torsdag eftermiddag. På
grund af den nye skolereform skal tidspunktet fastlægges efter
forhandling med skolen, og det offentliggøres på vores
hjemmesider på sogn.dk, når det ligger fast. Første almindelige
undervisningsgang bliver torsdag d. 11. september.
Jeg glæder mig til at se jer.

Mange hilsener fra Line

Sankt Hans i Sdr. Jernløse
Det er Sankt Hans aften d. 23. juni, og det fejrer vi med fæl-
lesspisning og bål på plænen bag præstegården i Sdr. Jernløse.
Medbring madkurven, så sørger vi for at tænde op i grillen, så
kullene er klar kl. 18. Bålet tændes kl. 21. Alle er velkomne.

Sommergudstjeneste i Sasserup
Igen i år fejrer vi sommergudstjeneste ved bænken i Sasserup.
Det sker søndag d. 13. juli kl. 11.00. Efter gudstjenesten in-
viterer menighedsrådet på frokost. Alle er velkomne.

Børnegudstjeneste i Søstrup
Søndag d. 31. august kl. 14.00
Traditionen tro fejrer vi børnegudstjeneste i Søstrup kirke d. 31.
august kl. 14.00. Efter gudstjenesten er der kage og safte-
vand/kaffe til alle. På gensyn – Line

Bibelmaraton light: 
Vi er snart nået gennem Det Nye Testamente, men inden Bibe-
len lukkes helt sammen mangler endnu et par breve og skrifter.
Sidste runde af Bibelmaraton starter i september – se næste
kirkeblad og sogn.dk for datoer.

Søndagsskolen 
Starter op igen i september – se næste kirkeblad og sogn.dk for
dato og tid. 
Vil I gerne have en påmindelsesmail om, hvornår der er
søndagsskole? Så send en mail til Line på lkp@km.dk.
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Årets kollekter:
Det forgangne år er der søndag efter søndag blevet lagt penge
i vore kirkebøsser. Pengene bliver talt sammen og lagt til side,
og så beslutter menighedsrådene sammen med præsten, hvem
vi donerer de indsamlede penge til.

I Sdr. Jernløse er der gennem året blevet indsamlet og givet
Danske hospitalsklovne: 560 kr.
Menighedsplejen: 1140 kr.
Folkekirkens Nødhjælp – krigens ofre i Syrien: 381 kr.

Og i Søstrup er der blevet indsamlet og givet:
Missionen blandt hjemløse: 542 kr.
Børnesagens Fællesråds juleindsamling: 276. 
Børnesagens Fællesråds indsamling til at hjælpe fattige konfir-
mander: 405 kr.

Tak for hvert et bidrag, store som små. Det gavner!

Siden sidst fra Sdr. Jernløse menighedsråd
Siden sidst har vi bl.a. afholdt fastelavn, spillemandsmesse og Skær-
torsdag med fællesspisning. Ved alle tre arrangementer var der pæn
tilslutning.

Som I nok har bemærket, er der fældet træer omkring kirken. Det blev
omtalt i Firkløveret i juni 2013, at der ved provstesynet blev kon-
stateret, at rødder voksede ind under kirkemuren.  Derfor blev det an-
befalet at fjerne træerne. Desuden var et par af birketræerne angrebet
af råd. Da vi er i gang med en helhedsplan for kirkegården, vil vi nu
tage stilling til, hvilke træer der kan genplantes uden at skade kirke-
muren på sigt.

Lindetræerne er topkappet, da der gentagne gange er faldet store døde
grene ned på p-pladsen, hvilket er uhensigtsmæssigt når der står par -
kerede biler.

Der afholdes konfirmation d. 18 maj, en festdag for de unge, hvor fem
konfirmander skal konfirmeres. Som noget helt specielt vil der være to
præster tilstede. Sognepræst Line Krogsgaard og Anne Kathrine
Clausen, der har vikarieret under Line Krogsgaards barselsorlov. 

Sommeren nærmer sig og næste arrangement bliver Sankt Hans. Vi
håber, at mange vil dukke op med en madkurv under armen og ikke
mindst at vejret arter sig fra sin bedste side. Grillen vil være tændt og
klar til brug kl. 18.00.

I år er der valg til menighedsrådet d. 11. november 2014. Menigheds -
rådet er med i en forsøgsordning, hvor man bliver valgt for to år af
gangen. Det betyder, at der skal vælges medlemmer til den næste to
årige periode. Der skal vælges fem medlemmer til menighedsrådet
samt to suppleanter.
Alle som kunne have interesse i menighedsrådsarbejde opfordres til at
stille op. Det er en spændende opgave, hvor man kan være med til at
præge sognet.
Der er mange myter og forestillinger om det at være ”medlem af et
menighedsråd”. Jeg kan kun sige, at det er op til den enkelte, at være
med til at sætte sit eget præg på menighedsrådsarbejdet.
Nye tiltag og ideer indenfor alle områder, er altid velkomne. Vi står
meget gerne til rådighed for en snak omkring opgaven.
Der vil komme yderligere information omkring valget i næste Fir -
kløver.

Sognepræst Line Krogsgaard vender tilbage, fra en velfortjent barsel,
efter at have fået to ekstra krudtugler i præstegården. Line starter igen
d. 2. juni. Vi byder Line velkommen tilbage efter et års barsel og ser
frem til atter at genoptage menighedsrådsarbejdet sammen.

Linda Nielsen, formand. 

Menighedsrådsvalg
i Sdr. Jernløse
Menighedsrådet i Sdr. Jernløse har i 2012 ønsket at del tage
i forsøg med funktionsperiode på 2 år.
Det betyder, at der skal afholdes menighedsrådsvalg den
11. november 2014 for en ny to årig periode.
Yderligere information vil blive annonceret i august bl.a.
tidspunkt for orienterende møde i september.

sogn.dk/soestrup
sogn.dk/soenderjernloese
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MUSIKARRANGEMENTER:

�
Den 28-31. marts var vore fire sognes
kor, Jernløsekoret, sammen med Vin-
dingekoret på en succesfyldt koncertrej -
se i Budapest. 

Den første dejlige overraskelse da vi
landede fredag morgen var dansk som-
mervejr. Vinterfrakkerne fik vi ikke brug
for! Senere på dagen, efter en velsma-
gende ægte ungarsk ”gulyás” i den
berømte Matyás Pince restaurant fulgte
korprøve og koncert i Fasori lutherske
kirke. Det var en kanon oplevelse. Selv
om alle var trætte efter en lang rejse, sang
koret meget smukt, musikalsk og med en
skøn korklang. Jacob Friis og underteg-
nede spillede dansk orgel repertoire på
det store romantiske orgel. Efter koncer -
ten fik vi rundvisning på det Evangeliske
Gymnasium, hvor flere har studeret, bl.a.
opfinderen af computeren, Janos Nau-
mann. Vi hørte om kirkeliv i den katolske,
calvinske og lutherske kirke samt de jødi -
ske trossamfund i Ungarn. Der blev talt
om kulturforskelle, uddannelser og kirke-
musik.

Lørdag var vi på sightseeing i Budapest,
hvor vi oplevede hovedstaden på nært og
smukt hold: Donau, brede alléer, bjer-
gene der knejser omkring byen, den hi -
storiske bydel, og spændende butikker
ikke at forglemme. Der blev knipset løs
med kameraerne! Aftenen sluttede i
Donau Palace med folkedans og musik,
og dygtige sigøjnere der spillede til. I et
godt kor er der naturligvis også tid til at
komme hinanden ved!  

Søndag formiddag oplevede kormedlem-
merne byen på egen hånd: de termiske
bade, vandretur på bjergerne i Buda, hyg -
gelig byvandring, vin smagning eller ind-
køb på det store marked i Pest. Om
ef ter middagen gav vi koncert i Kispesti
calvinske kirke. Korsangerne var fyldt af
sol og dejlige oplevelser, og sang helt fra
hjertet. Publikum var meget overrasket
over vores program, fordi der normalt
ikke synges rytmisk eller folkesang i kir -
kerne, heller ikke til koncerter. Vi måtte
forklare, at vi sang kirkelige sange,

selvom de lød popagtige! Endvidere sang
vi et par indstuderede ungarske sange,
hvilket vakte stort bifald. Aftenens pro-
gram sluttede med sejltur på Donau med
middag. På båden smagte vi ungarske
specialiteter, og der blev atter sunget
igennem, nu med sigøjnerledsagelse.

Tidligt mandag morgen sang koret på det
Evangeliske Gymnasium, og Jacob spil -
lede Buxtehude, hvorefter vi overværede
musikundervisning for nogle af skolens
elever. Herefter drog vi hjemad, berigede
af musikalske, kulturelle og menneske-
lige oplevelser efter en fantastisk kor-
turné. En stor succes på alle tænkelige
måder – Yes, we can! 

Vil du vide mere om Jernløsekoret og se
flere billeder fra Ungarn, så tag et kig på
vores hjemmeside: 
www.jernloesekoret.dk 
Vi er nu 23 medlemmer, men der er plads
til flere. Måske er sang og godt selskab
noget for dig? Korsang holder os sunde og
gør os glade! Og om to år rejser vi igen.
Hvorhen…. det er en overraskelse! 
Vil du med? 

Panna Ildikó Friis-Grigonza

Jernløsekoret efter koncertrejse i Budapest


