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Så er min barsel forbi, og vi er alle
vendt tilbage til virkeligheden og
fremtiden, efter et år i babyland. Det
har været fantastisk at få lov til at gå
hjemme i så lang tid og give vores
unger en god og tryg start, men nu er
det også dejligt at være tilbage igen.
Tvillingerne kom til at hedde Anders
og Lise efter deres farfar og mormor,
og de er nu 14 måneder gamle og
meget aktive – alt bliver undersøgt og
afprøvet, og det er et under, at vi
endnu ikke har været forbi skadestuen! Det er helt sikkert, at de bliver
dyre i plastre. De er nogle meget søde
og dejlige unger, og vi nyder dem alle!
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at
sige tak til min vikar Anne Kathrine
Clausen, som har gjort et stort og godt
stykke arbejde i sin tid hos os. Alt er
blevet passet så fint! Anne Kathrine
starter snart i Tveje Merløse kirke,
hvor hun skal passe Kim Sørensens
embede, mens han holder forældreorlov.
Som I kan se inde i bladet, er der sket
lidt ændringer i forhold til konfirmander og morgentjenester i Sdr. Jernløse
– konfirmandundervisningen bliver en
søndag om måneden, og morgentje-

nesterne er afskaffet til fordel for en aftengudstjeneste – alt sammen i håb
om at imødekomme fleres behov.
Der tales hele tiden om, at vi skal
have flere mennesker i kirke, men hvis
de, der har brug for det, kommer, er
jeg glad! For dem, skal der være flere
muligheder, og derfor skal vi også
være kirke i hverdagene.

Jeg glæder mig til at se jer – i kirken og
ude i hverdagen.

Mange hilsener,
Line.

Når terapi er for meget og ingenting
er for lidt – så tal med din præst!
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Nr. Jernløse menighedsråd fælder piletræ og
udskifter kirkegårdens
buksbomhække

Nr. Jernløse/Kvanløse sogne:

Sognepræst
Samuel Leth-Larsen
Nr. Jernløse Præstegård
Hovedgaden 7, Nr. Jernløse,
4420 Regstrup
Tlf. 59 18 31 27 eller 29 72 94 83
E-mail: slla@km.dk
Mandag fridag.
Kirkernes hjemmeside:
www.nj-k.dk
Sekretær Marianne Herss træffes i
præstegården torsdag mellem
kl. 10 og 16. Tlf. 59 18 31 27.

Sdr. Jernløse/Søstrup sogne:

Sognepræst
Line Krogsgaard
Sdr. Jernløsevej 35,
Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup
Tlf. 24 45 54 02, træffes bedst
kl. 9.30-10.30, fredag er fridag
E-mail: lkp@km.dk
www.sogn.dk/soenderjernloese
www.sogn.dk/soestrup
Har 25% bistandsforpligtigelse i Nr. Jernløse og Kvanløse sogne.
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På det grønne område udenfor Nørre Jernløse
kirkegård står et gammelt, stort – og meget flot
– piletræ. Ved kirkesynet d. 14. maj i år blev
det konstateret, at træet har det meget dårligt,
faktisk er hele det indre af træet i opløsning.
Det betyder en risiko for at træet kan vælte, og
da det står på kirkeengen kan det risikere at
ramme mennesker, der passerer. Derfor er vi –
med beklagelse – nødt til at fælde træet.
Vi planter selvfølgelig et andet træ i stedet, som
ganske vist tager nogle år om at blive lige så
flot, men på det sted vil ethvert træ udvikle sig
smukt, fordi det står så frit.
Endvidere vil det ulykkeligvis i løbet af de
næste 4-5 år være nødvendigt at udskifte alle

Menighedsrådsmøder
NR. JERNLØSE SOGN:
Torsdag den 9. oktober kl. 19.00 er der
menighedsrådsmøde i Nr. Jernløse Præstegård.
Tirsdag den 25. november kl. 19.00 er der
menighedsrådsmøde i Nr. Jernløse Præstegård.

KVANLØSE SOGN:
Tirsdag den 21. oktober kl. 19.00 er der
menighedsrådsmøde hos Lejf Simonsen,
Havremarken 15, Kvanløse.

PRÆSTEGÅRDSUDVALGET:
Torsdag den 2. oktober kl. 09.00 er der
præstegårdsudvalgsmøde i Nr. Jernløse
Præstegård.

de lave buksbomhække ved gravstederne på
kirkegården. De lider af en uhelbredelig og
meget smitsom sygdom, buksbomkvistdød,
som trods forsøg med bekæmpelse har bredt
sig over hele kirkegården. Sygdommen findes
også på andre kirkegårde, men angrebet i
Nørre Jernløse er voldsomt.
Ved kirkesynet d.14. maj i år godkendte provstiet, at alle hække skal udskiftes. De smukke
buksbomhække er så karakteristiske for danske
kirkegårde, og menighedsrådet beklager meget,
at vi må afskaffe dem. Det er et stort og arbejdskrævende projekt, som vil blive gennemført i etaper. Alle hækkene skal graves op og
skal brændes for ikke at bringe smitte videre.
Der vil blive plantet lave hække af taks i stedet,
men de nye planter er jo små og vokser langsomt, så kirkegårdens udseende vil i nogle år
bliver meget forandret. Takshækkene har et
helt andet præg end buksbom, men de vil blive
meget smukke.
Kirkeværge Dorte Haahr Carlsen

www.nj-k.dk

NR. JERNLØSE/KVANLØSE SOGNE

”Kirke og Kødsovs”
– Høstgudstjeneste for børn!
Fredag den 12. september kl. 17.00 i Nr. Jernløse Kirke. Høsten er stort set overstået, og det er værd at fejre i en smuk pyntet kirke. Sådan har man altid gjort, men nu altså også for børn.
Vi glæder os til at se jer. Også forældre og bedsteforældre!
Af praktiske grunde er tilmelding til aftensmaden nødvendig på
tlf. 59 18 31 27 el. mail slla@km.dk senest dagen før kl. 12.00
– pris 10,-kr. per person, dog max. 30,-kr. pr. familie.
Aftenen slutter ca. kl. 18.30.

Alle Helgens dag den 2. november
Gudstjenester i Kvanløse Kirke kl. 14 og i Nr. Jernløse Kirke kl.
15.30, hvor vi særligt mindes de af vore kære, som ikke er
iblandt os længere. Trøsterige ord og andagtsfuld musik vil fylde
kirkens rum og vore hjerter med håb. Under gudstjenesten er
der lystænding og navneoplæsning af årets døde fra vore sogne.
Endvidere er der efter gudstjenesten mulighed for at tænde et
lys, som kan sættes på et gravsted for én, man holdt af.
Velkommen til alle.

Menighedsmøde
Fælles for sognene søndag d. 9. november.
En gang årligt holder Nr. Jernløse og Kvanløse menighedsråd
et offentligt menighedsmøde med orientering om det
igangværende arbejde og fremlæggelse af mål for de kommende år. Alle i sognene, der har lyst til at høre lidt mere om,
hvad der sker i kirkerne, på kirkegårdene og i præstegården er
velkomne i præstegården efter gudstjenesten i Nr. Jernløse
Kirke kl. 10.30. Mødet begynder kl. ca. 11.30 og forventes at
vare en times tid. Der vil budt på lidt at spise og drikke.

Høstgudstjenester 2014
– særligt i år: ”Spillemandsmesse” i Kvanløse Kirke
Høstgudstjenester er lig med fest. Vi takker Gud for årets høst
og naturens gaver. På vore velsignede breddegrader, betragtes
et godt høstudbytte efterhånden som det naturligste i verden.
Men forhåbentlig glemmer vi ikke i vores moderne tidsalder, at
vi fortsat er afhængige af Gud. Det er godt det samme, for en
verden uden Gud vil da være en frygtelig tanke! Både når det
gælder høst, men også på livets øvrige områder. Så lad os
mødes igen i år for at sige Gud tak og fortsat bede Gud om
hjælp. Velkommen i vore smukt pyntede kirker.
• Nr. Jernløse Kirke søndag den 7. september kl. 10.30 med
efterfølgende kirkefrokost i Præstegården. Ingen tilmelding til
frokost – gratis adgang.
• Kvanløse Kirke søndag den 14. september kl. 10.30 –
”Spillemandsmesse” en anderledes høstgudstjeneste iklædt
dansk folkemusik. Jernløsekoret og folkemusikere synger og
spiller op til fest.
Efter gudstjenesten vil der blive budt på ”våbenhuskaffe”

Filmklubben byder velkommen
Den 10. september og d. 19. november kl. 19
D. 10. september vil vi se filmen ”The notebook” og d. 19. november er ”Narnia: Løven, heksen og garderobeskabet” på
plakaten. Altså først en romantisk film, dernæst en eventyrfilm,
så alle kan være med! Snyd ikke dig selv for gode filmstunder
i Nr. Jernløse Præstegård.
Medlemskab (kr. 50,- for en sæson) tegnes ved fremmøde. Efter
forevisningerne vil der blive budt på lidt at spise og drikke.
Nærmere oplysninger om denne aktivitet hos sognepræst
Samuel Leth-Larsen på tlf. 59 18 31 27 eller mail slla@km.dk
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Formiddagscaféen
– hyggeligt fredagssamvær for alle i Nr. Jernløse Præstegård

19. september kl. 09.30

”Jerusalem – den hellige by
for tre religioner”
v. Flemming Christensen, tidligere direktør i Jernløse Kommune og Jette Hyldgard, tidligere lærer i Lejre Kommune.
Indtryk og oplevelser fra Jerusalem gennem deltagelse i
dagligdagen i byen ved et længerevarende ophold – herunder
specielt kristendommens særlige placering i samfundet, bl.a.
med fokus på Galilæa og Betlehem.

7. november kl. 09.30

”Den dansk-tyske krig i 1864”

Skyerne gråne og løvet
falder… et betagende
og farveprægtigt skue

v. Kim S. Olesen.
I år er det 150 år siden,
at denne for Danmark
ulykkelige krig fandt
sted. Nederlaget fik
efterfølgende stor betydning for hvordan vi
som danskere ser os
selv – og hvordan vi
ser på andre. Kom og
hør et spændende og medrivende foredrag om en skelsættende
begivenhed i Danmarks historie.

Sang og Rytmik for babyer
– også for mødre og fædre ☺

Bogcafé
– nyt tiltag i Kvanløse sogn

Nyt hold begynder onsdag
den 3. september kl. 10-11.30.
Sæt kolorit på barslen!
Tilmelding til underviser
Marianne Ljungberg-Jensen på
mail marianne@ljungbergjensen.dk
eller tlf. 21 69 81 76.
Det er gratis at deltage, dog betales
10,- kr. for kaffe, the, frugt etc.

Den sidste torsdag i hver måned (28. aug.+25. sept.+30. okt.)
kl. 16-18 inviteres til Bogcafé i Kvanløse Kirkes våbenhus.
Kom og byt én eller flere bøger. Mød evt. én
du kender fra sognet eller én du ikke kender
– endnu!
Der vil være rigeligt med kaffe og te på
kanden. Håber på at se mange af sognets
indbyggere til en hyggelig stund, med
eller uden bøger!

25. oktober kl. 13.00

Løvfaldstur
(NB – lørdag eftermiddag og forhåndstilmelding)
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som vi igen i år vil nyde på den traditionsrige løvfaldstur i det
sjællandske landskab.
Vi tager denne eftermiddag på bustur m. afgang fra Åvang kl.
13.00, mulighed for påstigning ved Nr. Jernløse kirke kl. 13.05
og Kvanløse Kirke kl. 13.15. Turen vil foregå ad naturskønne
veje i et roligt tempo, og undervejs vil vi synge sammen fra
Højskolesangbogen.
Midt på eftermiddagen vil vi gøre holdt og nyde en kop kaffe
med brød. Turen forventes afsluttet kl. ca. 17 og er tilrettelagt så
alle – også ældre og gangbesværede – kan være med.
Tilmelding til Samuel på tlf. 59 18 31 27 eller mail: slla@km.dk
senest den 11. oktober.

Ny kirkesanger i Nr. Jernløse
og Kvanløse Kirker
Fra den 1. august 2014 er Gitte K. Nielsen, oprindeligt fra Bennebo, nu bosiddende i Holbæk, ansat som ny kirkesanger i vore
kirker. Gitte er 34 år, gift med Jacob og mor til to. Hun er uddannet lærer med linjefag i musik og har de seneste år arbejdet
som sådan.
Desuden har hun gennem mange år fungeret som kirkesanger
i Vallekilde og Hørve kirker, samt Skt. Nikolai Kirke i Holbæk.
Siden foråret har hun vikarieret i vore kirker til alles glæde og
tilfredsstillelse.
Menighedsråd, kollegaer og kirkegængere byder Gitte hjertelig
velkommen!

Efterårsmøder fælles for
Nr. Jernløse / Kvanløse sogne
og Sdr. Jernløse / Søstrup sogne
Tirsdag d. 23. september kl. 19.30 i Nr. Jernløse Præstegård

”Husbestyrerinde søges”
v. journalist, forfatter og foredragsholder HELLE JUHL
Hvorfor blev kvinder førhen husbestyrerinder? Hvordan levede de?
Og hvor forsvandt de hen? Et foredrag og en billedrejse tilbage til
Danmark, som det så ud i midten af
det 20. århundrede. Kom og hør et
spændende foredrag med en fantastisk formidler.

Tirsdag d. 16. september kl. 19.30 Kvanløse kirke

Koncert med Vindens Vej

Vindens Vej er en folkgruppe, der synger sange og salmer på
dansk, inspireret af den keltiske tradition, bl.a. irsk folkemusik
og numre, gruppen selv skriver.
Koncerterne er krydret med instrumentalmusik, syng-mednumre, korte introduktioner og små historier, der belyser nogle
af de spændende temaer, som er karakteristiske for den keltiske
spiritualitet. Vindens Vej udgav i sommeren 2009 sin første cd
- Må din vej gå dig i møde - med keltisk musik af bl.a. John L.
Bell og Torsten Borbye Nielsen. I sommeren 2013 kom den
anden CD: "Dagen vækkes".
For mere info: http://www.vindensvej.dk/
Fri entré - alle er velkomne!

Tirsdag d. 28. oktober kl. 19.30 i Nr. Jernløse Præstegård

Salmesangsaften
v. organist, komponist og jazzmusiker VILLY EGMOSE, der er født
blind og har aldrig set verden, men
i stedet er han blevet velsignet med
en eminent sans for lyd og musik.
Han er en mester indenfor rytmisk kirkemusik og har flere
pladeudgivelser bag sig. Endvidere har han komponeret et
stort antal salmemelodier og har haft stor indflydelse på
salmebogens nye salmer. Willy Egmose benytter elementer
fra jazz og anden rytmisk musik, men forsøger samtidig at
bevare kontakten med de kirkemusikalske rødder. Denne
aften vil han spille og fortælle om gamle og nye salmer, og vi
vil naturligvis synge sammen. Velkommen til en fantastisk og
uforglemmelig aften!
Torsdag den 20. november kl. 19.30
i Sdr. Jernløse Menighedssal

”Anden verdenskrig i mere neutralt lys”
v/ den 68-årige rejseleder, tidligere premiereløjtnant og revisor NIELS HENRIK BLACK, der i mange år dels har arrangeret rejser til Normandiet under temaet D-dag, dels har
forsket grundigt i 2. verdenskrig og pt. skriver på en bog om
emnet, der skal berige os denne aften. Foredraget sætter en
anden vinkel på krigens historie og præsenteres af en ildsjæl
med en enorm viden om emnet. Alle, unge som gamle, er
velkomne og der er, naturligvis, gratis adgang.
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Gudstjenesteliste
Nr. Jernløse

Kvanløse

Sdr. Jernløse

Søstrup

7. september
12. september
14. september
18. september
21. september
28. september

12. s. e. trinitatis
”Kirke & Kødsovs”
13. s. e. trinitatis
Aftengudstjeneste
14. s. e. trinitatis
15. s. e. trinitatis

10.30 SLL*
17.00 SLL*
Ingen

Ingen

Ingen

09.00 SLL

10.30 SLL*

09.00 LK

10.30 SLL
09.00 LK

09.00 SLL
Ingen

10.30 LK*
19.00 LK*
Ingen
10.30 LK

5. oktober
12. oktober
16. oktober
19. oktober
26. oktober

16. s. e. trinitatis
17. s. e. trinitatis
Aftengudstjeneste
18. s. e. trinitatis
19. s. e. trinitatis

10.30 SLL♥
09.00 LK

Ingen
Ingen

Ingen
09.00 SLL

09.00 LK
10.30 SLL♥

2. november
9. november
13. november
16. november
23. november

Alle helgens dag
21. s. e. trinitatis
Aftengudstjeneste
22. s. e. trinitatis
Sidste s. i kirkeåret

15.30 SLL*
10.30 SLL*

14.00 SLL*
Ingen

Ingen
Ingen

09.00 LK
10.30 SLL

10.30 LK*
Ingen

Ingen
10.30 LK
19.00 LK
Ingen
10.30 LK

09.00 SLL
Ingen

16.00 LK*
10.30 LK
19.00 LK
Ingen
Ingen

14.00 LK*
09.00 LK

10.30 LK
19.00* LK

10.30 LK
09.00 SLL

SLL: Samuel Leth-Larsen, LK: Line Krogsgaard
*Læs omtale i kirkebladet, ♥Kirkekaffe - se omtale side 2.

Provsten går på pension
“Provst, overordnet gejstlig med rang lige under biskoppen, på hvis vegne han fører
tilsyn med præsterne og kirkerne i et provsti, dvs. en administrativ enhed bestående
af flere sogne og underlagt et stift. Alle præster i folkekirken vil kunne udnævnes til
provst.“

Finn Dyrhagen ved en af de årlige friluftsgudstjener i pinsen, der
holdes forskellige steder i et af provstiets sogne. Ses her sammen
med Samuel Leth-Larsen
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Efter 30 år som præst i Ågerup/Vipperød Sogne og syv år som provst i Holbæk Provsti, har Finn Dyrhagen valgt at gå på velfortjent pension.
Finn Dyrhagen har som provst, både for præster og menighedsrådene,
været en inspirerende, rar og åben person, der altid var klar med gode råd
og klare holdninger.
Efter et møde i provstiet, mange gange med tørre tal og paragraffer, tog
man alligevel hjem helt fyldt op med inspiration og godt humør.
Der skal lyde en tak fra alle i vores to sogne for syv gode år.
Jan Mogensen

www.nj-k.dk

Navne i sognene:
NR. JERNLØSE:

SDR. JERNLØSE:

Organist Panna Ildikó Friis-Grigoncza,
tlf. 29 28 86 30 eller mail organist@panna.dk
Kirkesanger Gitte K. Nielsen, tlf. 23 70 18 86
eller mail gitteogjacob@get2net.dk
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.

Organist: Vakant
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

KVANLØSE:
Organist Panna Ildikó Friis-Grigoncza,
tlf. 29 28 86 30 eller mail organist@panna.dk
Kirkesanger Gitte K. Nielsen, tlf. 23 70 18 86 eller mail
gitteogjacob@get2net.dk
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

SØSTRUP SOGN
Organist: Vakant
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.

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.

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 afgørelsen. 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 danske 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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OBS!!!! Nye tider for
gudstjenester i Sdr. Jernløse
Menighedsrådet i Sdr. Jernløse har besluttet at afskaffe nigudstjenesterne søndag morgen og i stedet holde aftengudstjeneste
torsdage i de uger, hvor vi normalt ville have morgengudstjeneste (se gudstjenestelisten).
Dette nye tiltag sker i det håb, at flere vil gå i kirke på en
hverdagsaften end søndag morgen, hvor så mange andre ting
står i kø. Søndag morgen er ikke længere ”hellig” og for at udvikle os og være kirke for så mange som muligt, er denne
beslutning truffet.
Menighedsrådet.

Konfirmandindskrivning
og undervisning
Høstgudstjenester
Årets høstgudstjenester fejres i år den 14/9 i Sdr. Jernløse og
den 21/9 i Søstrup. Begge festgudstjenester begynder kl. 10.30
og bagefter inviterer menighedsrådene på frokost.
På gensyn, L.K.

Allehelgens
Som altid holder vi særlige Allehelgensgudstjenester i Sdr. Jernløse og Søstrup, gudstjenester hvor vi tænder lys for vores døde
og læser navnene op på de mennesker, vi har mistet siden sidste Allehelgens. Dagen falder i år søndag den 2. november og
gudstjenesterne starter hhv. kl. 14.00 i Søstrup og kl. 16.00 i
Sdr. Jernløse.
Efter gudstjenesten i Sdr. Jernløse er der fællesspisning i
menighedssalen.
L.K.

Menighedsrådsmøde:
Der er menighedsrådsmøde i Graverhuset i Søstrup
Mandag d. 29. september kl. 19.00

8

Konfirmandindskrivningen foregår i år torsdag den 4/9 kl.
17.00 i menighedssalen i Sdr. Jernløse. Vi byder på en sodavand og en kop kaffe og orienterer om undervisningen, konfirmationen m.m. Menighedsrådsformand Linda Nielsen og
kirkeværge Hanne Steinicke, Sdr. Jernløse vil også deltage og
byde vores nye konfirmander velkommen. Konfirmandundervisningen vil fremover foregå den sidste søndag i hver
måned og varer fra 10.30 til kl. 14.30, så vi har mere tid sammen til hygge og fordybelse. De unges hverdag er travl nok i
forvejen, og med undervisning om søndagen får de mere luft og
udbytte. Vi glæder os meget til at se jer!
L.K.

Søndagsskole
Så starter søndagsskolen op igen og vil fremover være
”lørdagsskole”! Vi starter den sidste lørdag i september, og alle
børn mellem 6 og 10 år er velkomne. Er du lidt ældre og bare
gerne vil være med, er du selvfølgelig også velkommen. Vi
mødes kl. 10 og slutter kl. 12 og målet er, at vi har det hyggeligt
og sjovt sammen og lærer lidt om kristendommen, er kreative
og hører historier. Den klassiske model i nye klæder.
Jeg glæder mig rigtig meget til at se jer!
Tilmelding sker på lkp@km.dk / 24 45 54 02.
L.K.

SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE

Bibelmaraton light
Så er vi nået til brevene i Det Nye Testamente – altså de breve,
som IKKE er forfattet af Paulus, nemlig Jakobsbrevet, Petersbrevene, Johannesbrevene og brevet fra Judas. Brevene er
skrevet til kristne i al almindelighed og til forskellige
menigheder og indeholder både vejledninger, formaninger og
advarsler.
Vi går ud fra ”Den nye aftale” – Det Nye Testamente på
hverdagsdansk og mødes den første mandag i hver måned. Vi
starter mandag den 6/10 kl. 19.00 i menighedssalen i Sdr. Jernløse, hvor jeg kommer med et oplæg, og vi derefter taler og
diskuterer det læste over en kop kaffe. Der kræves ingen forudsætninger, men det er en god ide at have læst brevet.
Vi begynder med Jakobsbrevet. På gensyn til nogle hyggelige
aftener i den mørke tid.
L.K.

Efterårskoncert i Søstrup
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 saftevand/kaffe til alle. På gensyn – Line

sogn.dk/soestrup
sogn.dk/soenderjernloese

Det er med stor glæde, at vi søndag den 26/10 inviterer til
jazzkoncert kl. 19.00 i Søstrup kirke. Det lokale Holbæk-band
”Rose Room Dixie” spiller op med swingende Dixieland-jazz,
som i høj grad når ud over alterskranken! Orkestret består af
de dygtige og garvede musikere Uffe Borgaa, Jørgen Bidstrup,
Henning Bendixen, Jørgen ”Tulle” Rasmussen, Jens Buch Petersen og Gunnar Bay og alle glæder de sig til at give os en festlig og swingende aften i kirken på bakken.
Efter koncerten byder menighedsrådet på et lille glas i våbenhuset og der er naturligvis gratis adgang.
På glædeligt gensyn,
Søstrup menighedsråd.
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Efterårskoncert i Sdr. Jernløse
Torsdag den 30/10 kl. 19.00 inviterer Sdr. Jernløse kirke på en
helt speciel musikoplevelse, når den 49-årige Claus Thorsager
Olesen fra Ringsted kommer og opfører sit værk ”LANDSCAPES”. Musikken er elektronisk og inspireret af de to orkaner
Allan og Bodil, der hærgede landet i efteråret 2013 og appellerer til den meditative og tænksomme side af mennesket –
hvordan er landskaberne i os selv, hvad sker der, i vores indre
storme og hvad gør det ved os at blive rykket op med rode?
Claus Thorsager
Olesen, der til
daglig arbejder
med IT og i sin
fritid beskæftiger
sig med musik,
dels som musiker
og dels som komponist til bl.a. DR
siger selv om sit
værk:
”LANDSCAPES er
stærk inspireret af
eftervirkningerne af
orkanen Allan og stormen Bodils hærgen i efteråret 2013.
LANDSCAPES afspejler de følelser, der kommer i spil, når vi
påvirkes af hændelser, vi ikke kan kontrollere – uanset om det
er fra naturens, vores medmenneskers eller vores egen underbevidstheds side.
Dagen efter både Allan og Bodil besøgte jeg skoven, og det
gjorde dybt indtryk på mig at se, hvilke kræfter, der havde været
i spil. At stå i det krater, hvor rødderne til et 40 meter højt træ
havde haft sit fæste, og roden tårnede sig op over mig, gjorde
stort indtryk. Det slog mig, hvor ubetydelige vi som mennesker
er, og at vi intet kan gøre, når naturen først lægger kræfterne i.
Men også, hvor stærk en vilje til overlevelse, der aktiveres
umiddelbart efter en så voldsom hændelse. På mange måder er
naturens ageren og vores menneskelige adfærd ens.
Alle disse indtryk og paralleller mellem naturen og mennesket
har jeg forsøgt at samle i LANDSCAPES.”
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På gensyn til en stor musikalsk oplevelse! Gratis adgang.
Sdr. Jernløse menighedsråd.

Menighedsrådsvalg 2014
i Sdr. Jernløse
Der skal vælges nyt menighedsråd, da menighedsrådet i
2012, valgte at være med i en forsøgsordning med en funktionsperiode på to år.
Det betyder, at der skal afholdes menighedsrådsvalg d. 11.
november for en ny to årig periode.
Derfor indkaldes alle interesserede til

Orienteringsmøde
den 10. september kl. 19.00 i menighedssalen.
Der vil blive orienteret om menighedsrådets arbejde siden
sidste valg samt kommende opgaver for menighedsrådet.
Desuden rådets opgaver og kompetencer, redegørelse for
regler vedr. opstilling af kandidater til menighedsrådet.
I forlængelse af orienteringsmødet vil der – hvis de fremmødte ønsker dette – være mulighed for at afholde et opstillingsmøde.
Valgbestyrelsen
Linda Nielsen Formand for valgbestyrelsen.
Line Krogsgaard.

SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE

Menighedsrådsvalg 2014
Der skal vælges 5 medlemmer til menighedsrådet
samt to suppleanter.
Flg. genopstiller:
Linda Nielsen, formand
Elsebeth Jarmbæk, kontaktperson
Hanne Steinicke, kirkeværge
Gorm Lunn, suppleant (ønsker at genopstille som suppleant)
Flg. genopstiller ikke:
Kresten Jacobsen
Mads Jacobsen
Jonna Votborg

Hermed en kort gennemgang af menighedsrådets arbejde de
sidste to år:
Præstegården har fået nye vinduer hele vejen rundt, isoleret på
loftet, ny kælderdør. Line Krogsgaards kontor har fået fjernet
celutex plader, efterfølgende isoleret.
Forpagterboligen har fået udbedret skorsten og tagvindue.
Menighedssalen er blevet renoveret, isoleret og fået nye vinduer. Der er sat varmepumper op i stedet for elradiatorer. Indkøbt nye møbler til salen.
I forbindelse med stormen Bodil skete der skader på præstegårdens og kirkens tage. Der er udbedret skader for knapt kr.
100.000,- via forsikringsselskab.
Der er fældet birketræer til gavn for kirkemuren, hvor der var
groet temmelig tykke rødder ind under muren. Lindetræerne er
blevet stynet.
Der har været afholdt Bibelmaraton Light efterår og vinter, med
ca. 8-10 deltagere pr. gang.
Søndagsskole med pæn tilslutning samt koncerter, foredrag,
Sankt Hans, aftengudstjenester.
Igangværende projekter:
Forpagter boligen bliver kalket hvid i stedet for gul, menighedssal og udelænger er ved at blive kalket.
Apsistaget på kirken bliver renoveret inden for kort tid.
Helhedsplan for kirkegården udarbejdes med hjælp fra konsulent i provstiet.
Kommende opgaver i 2015:
Ny trappe i præstegården
Tiltrængte reparationer i kirken, døre og træværk skal males
(dette skal der ansøges om).
Ved beslutning af helhedsplanen for kirkegården, skal dette arbejde påbegyndes.
Det har været nogle spændende og hektiske år, hvor menighedsrådet har skullet tage stilling til mange forskelligartede opgaver. Vi mener, at have nået de mål vi satte os fra start, og har
fået en masse erfaring undervejs som kan bruges, i en
forhåbentlig ny toårig periode.
Linda Nielsen
Formand.
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KORENE I NR. JERNLØSE:

Jernløsekoret forsætter forårets succes!
Jernløsekoret vokser, og har derfor sagt ja-tak til nyt og større
øvelokale i Sdr. Jernløse Menighedssal, Sdr. Jernløsevej 39,
Sdr. Jernløse. Koret øver fortsat hver torsdag kl. 19-21.30, og vi
er begyndt efter sommerpausen d. 14. august. Velkommen til
nye medlemmer!
De almindelige øveaftener er korets nerve, hvor korets primære
formål kommer i hovedsædet: Glæden ved at synge sammen.
Sang og socialt fællesskab er nemlig sundt og godt for krop og
sjæl. Vi har det hyggeligt og lægger vægt på, at alle aldre skal
kunne deltage. Nodekendskab er ikke påkrævet. Vi synger
enkelte korsatser, kanoner og højskolesange.

Udover øveaftener har vi 3 korprojekter i efteråret med 2-3 korprøver/workshops og efterfølgende koncert. Til vores korprojekter er erfarne og stærke nodelæsere og sangere, der ikke har
mulighed for at deltage hver torsdag, også velkomne, som sparringspartnere for Jernløsekoret. Disse korprøver er meget effektive og koncentrerede med fokus på den efterfølgende koncert.
Det første korprojekt er ”Spillemandsmessen” som afvikles i
forbindelse med den årlige høstgudstjeneste i Kvanløse kirke
d. 14. september.
Læs om korprojekter, medlemskab, korets historie med billeder
m.m. på korets hjemmeside www.jernloesekoret.dk
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Børnekoret Salmecyklen
i Nr. Jernløse Præstegård
Begynder onsdag d. 3. september kl. 14.00
(el. efter endt skoledag)
Kom sammen med andre sangglade venner og oplev en
hyggelig atmosfære. Masser af sjove sange og sanglege!
For børn fra 7 år og opefter.
Tilmelding hos organist Panna Ildikó: organist@panna.dk
Hvis du vil vide mere om koret så ring til Panna
på mobil 29 28 86 30

www.nj-k.dk

