FIRKLØVERET - et samarbejde mellem

Nr. Jernløse, Kvanløse,
Sdr. Jernløse og Søstrup sogne

Gør dig selv en
(Guds)tjeneste!
Så gør dig selv en (guds)tjeneste og
kom ind i det underlige hus, der står
helt uberørt af byens travlhed og mærk
roen og nærværet sænke sig over dig.

ADVARSEL!!!! Dette er en reklame for
noget, der er (næsten) gratis, uforpligtende, vedholdende, afstressende,
åndedrætsberoligende, meditativt, afspændende, socialt, opløftende, befriende og hjerteligt!

Du er velkommen!
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Dette er en reklame for din kirke!
For din kirke er mere end bare et gammelt hus, der står der og ser dekorativ
og romantisk ud og fuldender ethvert
billede af en idyllisk dansk landsby.
Din kirke er nemlig også din kirke, og
den står altid klar til at give dig ro og
nærvær i en dagligdag og i en verden,
der virkelig kræver sit af os alle sammen, og hvor det, mange af os trænger
til, nemlig fred og ro og eftertanke, er
en helt naturlig og uundværlig del af
en gudstjeneste.
Så gør dig selv en tjeneste og en
(guds)tjeneste og gå i kirke! Lad dig
glide ind på en kirkebænk, og mærk
hvordan roen øjeblikkelig indfinder
sig. For i kirken kræves der intet af dig
– det er et præstationsfrit rum, hvor du

kan få lov at være som du er, uden at
der stilles krav og forventninger til dig.
Rundt omkring i kirkerne er der meditationsgudstjenester, stillegudstjenester, musikgudstjenester og helt almindelige genkendelige højmesser,
hvor man kan få lov til at være og
være i ro med sig selv og nyde pausen
fra en travl hverdag.
”Når jeg kommer ind i kirken, sænker
der sig en ro over mig og hele ugens
stress og jag forsvinder” siger en
kirkegænger.

”Uberørt af byens travlhed og
trafikkens tunge brus,
som en helle midt i larmen står det
underligste hus.
Stilhed, der er livets egen,
overdøver dagens krav,
her hvor Helligånden holder åbent
hus for høj og lav.
Her har dagen evighed,
her har kærlighed sit sted,
hvor Guds Søn er sammen med os
under Helligåndens fred,
og da føler vi en stund,
at vi står på hellig grund,
og at livets mening lyder fra vor
skabers egen mund.”
Lars Busk Sørensen.

Line Krogsgaard.
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NR. JERNLØSE/KVANLØSE SOGNE

Høstgudstjenester 2015

”Kirke og Kødsovs”

”Men i vor lade, på vor
lo, der har vi nu Guds
gaver” – høsten er atter
i hus og dette fejrer vi
traditionen tro med orgelbrus og salmesang –
”Ham takker alle vi
med sang for alt, hvad
han har givet”. Skulle
nogle være i tvivl om
naturens rigdom og
velsignelse, så kan vore
smukt høstpyntede kirker med garanti gør
tvivlen til skamme, for hvor har vi det godt –
”Alle gode gaver de kommer ovenned, så tak
da Gud, ja, pris dog Gud for al hans kærlighed! ” Kom og vær med til høstgudstjeneste,
et af kirkeårets absolutte højdepunkter.

– Høstgudstjeneste for børn!
Fredag den 18. september kl. 17.00 i Nr. Jernløse Kirke. Hvor kommer maden fra? Fra
køledisken eller stalden. Fra marken eller
havet? Høst er mange ting – kom og hør. Kirken
er pyntet med blomster og afgrøder – et fantastisk skue igen i år. Vi glæder os til at se
mange børn i alle aldre med eller uden voksne. 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.

• Kvanløse Kirke søndag den 6. september
kl. 10.30 med efterfølgende kirkefrokost i
Præstegården. Ingen tilmelding til frokost –
gratis adgang.
• Nr. Jernløse Kirke søndag den 13. september kl. 10.30. Efter gudstjenesten bydes på
en kop kirkekaffe.

- den 1. november

Sang og Rytmik
for babyer

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.

Nyt hold begynder onsdag den 9. september
kl. 10-11.30. Hvorfor gå hjemme og kede sig,
når man kan hygge sig i præstegården? Nej
vel!! Musik, sang, og sanseindtryk – I får hele
pakken.
Tilmelding til underviser Marianne LjungbergJensen 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.

Alle Helgens dag

– klar, parat start

www.nj-k.dk

NR. JERNLØSE/KVANLØSE SOGNE

Filmklubben byder velkommen
til to gode film i
Nr. Jernløse Præstegård
9. september kl. 19: ”Chokolat”
18. november kl. 19: Citronlunden”
Uddybende information
om denne aktivitet
kan læses på
www.nj-k.dk

Bibelstudiegruppe
i Nr. Jernløse Præstegård
Har du lyst til at læse i Bibelen sammen med andre, er du
velkommen i sognenes Bibelkreds.
Et månedligt fællesskab med
bibellæsning, diskussion,
bøn og ikke mindst
socialt samvær.
Mere info om denne
aktivitet kan fås hos
Samuel på mobil 29 72 94 83 el. mail slla@km.dk

Børnekoret Salmecyklen
Alle fra 2.-6. kl. er velkomne i Nr. Jernløse Præstegård.
Begynder onsdag d. 2 sept. kl. 14.00 (el. efter endt skoledag)
Hey, hey vi begynder igen! Hej, hej vil du være min ven?
Syng med Panna i Nr. Jernløse Kirke!
Formålet med koret er:
Børnene oplever glæden og fællesskabet ved at synge i kor.
Børnene lærer gudstjenesten og
den danske salmeskat at kende
Det enkelte barns sangevner
udvikles og fremmes.
Udover de ugentlige korprøve
medvirker koret på skift ved forskellige gudstjenester for børn
og voksne i Nr. Jernløse og
Kvanløse kirker. Det er gratis at deltage. Som medlem af
koret er der mødepligt til såvel prøver som optræden.
Koret øver om onsdagen kl. 14:10 - 15:00 i Nr. Jernløse
Præstegård.
Tilmelding hos: Panna Ildikó Friis-Grigoncza,
korleder og organist.
Tlf. 29 28 86 30, organist@panna.dk

Jernløsekoret byder hjertelig
velkommen til efterårssæsonen
Første gang torsdag d. 3. september kl. 19
i Nr. Jernløse Præstegård
Et kor med fokus på glæden ved at synge.
Jernløsekoret er et voksenkor, som holder til i Nr. Jernløse
Præstegård, og de over 20 medlemmer kommer primært fra
nærområdet. Koret virker under aftenskoleloven med støtte fra
vore fire kirker med organist Panna Ildikó Friis-Grigoncza som
korleder i spidsen for det trestemmige, blandede kor. Koret har
et sjældent godt humør og en smittende glæde over at synge
sammen, hvilket er meget inspirerende.
Læs mere om tilmelding og efterårets aktiviteter på
www.jernloesekoret.dk
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Formiddagscaféen
– hyggeligt fredagssamvær for
alle i Nr. Jernløse Præstegård
18. september kl. 09.30

”Hvad gør musikken ved os?”
v. Hans Christian Dahl, Kvanløse
– musiklærer og SOSU-assistent

6. november kl. 09.30

”Mellem himmelveje og det store dyb”
– om livet som præst i to danske menigheder
i Toronto og Hull
v. Dorte Pedersen,
sognepræst i Rye og Kirke Sonnerup
(opvokset i Kvanløse)

At musik påvirker os alle, kommer nok ikke
bag på nogen, men hvorfor? Musik er noget
vi alle har holdninger til – smag og behag
og kulturelle forskelle spiller ind. Hvad kan musikken? Hvorfor
påvirker den os? Kan vi bruge musik som medicin? Kan musik
lindre? Gør sang humøret godt?

17. oktober kl. 13.00

Løvfaldstur
(NB – lørdag eftermiddag & forhåndstilmelding)
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Løvfaldet er taget til, men de gyldne efterårsfarver på træernes
tilbageværende blade, kan endnu opleves på vores traditionsrige udflugt i det maleriske sjællandske efterårslandskab.
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 7. oktober.

”Der findes et udmærket ord for bro på engelsk, bridge. Men
ordet bridge kan åbenbart ikke dækkende beskrive de enorme
konstruktioner, som man undertiden skal forcere i verdens
næststørste land, Canada. Således er Skyway (”himmelvej”) en
bro, der forbinder Niagara halvøen med resten af Ontario. Jeg
havde tit ærinde på Niagarahalvøen, der både rummer wine
country, en dansk menighed og naturligvis Niagara vandfaldet,
og kørte over himmelvejen utallige gange. Denne formiddag
vil jeg fortælle lidt om livet i de to danske menigheder i udlandet, i særdeleshed om den danske kirke i Toronto, og om at arbejde i et sogn på størrelse med Fyn. Det gælder her som alle
andre steder: Hvis man blot befinder sig et sted midt i mellem
himmelvej og det dybe, ja så går det nok!”

MENIGHEDSRÅDSMØDER
NR. JERNLØSE SOGN:
Tirsdag den 6. oktober kl. 09.00 er der menighedsrådsmøde i Nr. Jernløse Præstegård.
Tirsdag den 24. november kl. 09.00 er der menighedsrådsmøde i Nr. Jernløse Præstegård.

KVANLØSE SOGN:
Onsdag den 28. oktober kl. 19.00 er der menighedsrådsmøde hos Finn Bertelsen, Risbjergvej 17, Kvanløse.

PRÆSTEGÅRDSUDVALGET:
Tirsdag den 3. november kl. 09.00 er der præstegårdsudvalgsmøde i Nr. Jernløse Præstegård.

Søndag d. 13. september kl. 15 i Kvanløse kirke

Koncert med Vilmos og Dániel Gryllus
fra Budapest, Ungarn
Jernløsekoret, Vindingekoret og
børnekoret Salmecyklen medvirker
under ledelse af Panna.
Arrangeret i samarbejde
med Ungarns ambassade i Danmark.

Onsdag d. 14. oktober kl. 19
i Nr. Jernløse Kirke

Jakob Brønnum
– ”Sange ved Himlens port”
– Bob Dylan fortolket
Bob Dylan er i dag rockmusikkens ”grand old man”,
en af de største, nulevende
kunstnere overhovedet. Flere
af Dylans sangtekster indeholder bibelske og eksistentielle temaer. Jakob Brønnum
vil denne aften med sang
akkompagneret af guitar og
mundharmonika fortolke Dylans fantastiske og indholdsrige univers.
Koncerten er et stemningsfuldt arrangement, som henvender sig til alle aldre.
Gratis adgang og efter koncerten bydes der på lidt
mundgodt i kirkens våbenhus.

Bjergprædikenen er Jesus første store tale og sammenfatningen af hans lære (Matt 5-7). Inspireret heraf vil Dániel og Vilmos Gryllus synge akkompagneret af guitar, citer og folkemusikinstrumenter. Indimellem vil der være oplæsning fra Bjergprædikenen på dansk.
De ungarske brødre Vilmos og Dániel er både komponister, musikere og performere. De
startede deres karriere i Budapest i 1969. De synger digte og spiller folkemusik i egen fortolkning. Deres musik og sang er meget varieret og har en helt særlig klang.
De har udgivet 30 plader, medvirket i adskillige TV-udsendelser og optrådt i flere børneteaterstykker. De har optrådt i det meste af verden og har opnået stor anerkendelse.
Denne weekend kommer de til København for at give en koncert til ungarske børn, hvorefter
de besøger os i Kvanløse. Jernløsekoret, Vindingekoret og ikke mindst Salmecyklen vil medvirke ved koncerten. Koncerten bliver muliggjort med støtte fra den Ungarske Ambassade,
samt hjælp af flere frivillige. Snyd ikke dig selv for en koncertoplevelse af de helt store!
Gratis adgang og efter koncerten bydes der på et lettere traktement i kirkens våbenhus.
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Torsdag d. 8. oktober
Foredrag kl. 19.30*
Sdr. Jernløse menighedssal.
Søndag d. 11. oktober
19. s. e. trinitatis
Kvanløse kl. 09.00 – LK
Sdr. Jernløse kl. 10.30 - LK♥

Onsdag d. 9. september
Filmklub kl. 19.00*
Nr. Jernløse Præstegård
Torsdag d. 10. september
Sdr Jernløse kl. 19.00 – LK*

Fredag d. 25. september
Åvang kl. 10.00 – LK

Torsdag d. 24. september
Søstrup kl. 19.00 – LK*

Onsdag d. 23. september
Foredrag kl. 19.30*
Nr. Jernløse Præstegård

Søndag d. 20. september
16. s. e. trinitatis
Nr. Jernløse kl. 09.00 – SLL
Kvanløse kl. 10.30 – SLL
Søstrup kl. 09.00 – LK
Sdr. Jernløse kl. 10.30 LK*

Fredag d. 18. september
Nr. Jernløse kl. 17.00 – SLL*
Kirke og Kødsovs

Fredag d. 18. september
Formiddagscafé kl. 09.30*
Nr. Jernløse Præstegård

Fredag d. 30. oktober
Åvang kl. 10.00 – SLL

Tirsdag d. 27. oktober
Bibelkreds, Apg.5,
kl. 19.30*
Nr. Jernløse Præstegård

Søndag d. 25. oktober
21. s. e. trinitatis
Nr. Jernløse kl. 09.00 – LK
Søstrup kl. 10.30 – LK♥

Søndag d. 18. oktober
20. s. e. trinitatis
Nr. Jernløse kl. 10.30 – SLL
Søstrup kl. 09.00 – SLL

Lørdag d. 17. oktober
Løvfaldstur for Nr. Jernløse
og Kvanløse sogne
kl. 13.00 – 17.00*

Onsdag d. 14. oktober
Nr. Jernløse kl. 19.00*
Kirkekoncert

Søndag d. 4. oktober
18. s. e. trinitatis
Søstrup kl. 09.00 – SLL
Kvanløse kl. 10.30 – SLL

Søndag d. 6. september
14. s. e. trinitatis
Kvanløse kl. 10.30 – SLL*
Søstrup kl. 09.00 – SLL

Søndag d. 13. september
15. s. e. trinitatis
Nr. Jernløse kl. 10.30 – SLL*
Kvanløse koncert kl. 15.00*
Søstrup kl. 10.30 – LK*

OKTOBER

SEPTEMBER

HUSK

*
♥

Øver torsdag kl. 19.00- 21.30 i Nr. Jernløse Præstegård
Se mere på www.jernloesekoret.dk eller info hos Panna
på tlf. 29 28 86 30

JERNLØSEKORET

Øver onsdag kl. 14.00-15.30 i Nr. Jernløse Præstegård
Se mere på www.nj-k.dk el. info hos Panna
på tlf. 29 28 86 30

Læs omtale i kirkebladet
Kirkekaffe

SLL: Samuel Leth-Larsen
LK: Line Krogsgaard

Søndag den 29. november
1. søndag i advent
Nr. Jernløse kl. 10.30
Kvanløse kl. 13.30
Søstrup kl. 10.30 – LK♥
Sdr. Jernløse kl. 15.00-LK

Fredag d. 27. november
Åvang kl. 10.00 – LK

Tirsdag d. 24. november
Foredrag kl. 19.30*
Nr. Jernløse Præstegård

Søndag d. 22. november
Sidste s. i kirkeåret
Nr. Jernløse kl. 10.30 – SLL♥
Søstrup kl. 09.00 – SLL

Onsdag d. 18. november
Filmklub kl. 19.00*
Nr. Jernløse Præstegård

BØRNEKORET SALMECYKLEN

Tirsdag d. 17. november
Bibelkreds, Apg.6,
kl. 19.30*
Nr. Jernløse Præstegård

Søndag d. 15. november
24. s. e. trinitatis
Kvanløse kl. 09.00 – LK
Sdr. Jernløse kl. 10.30 – LK♥

Søndag d. 8. november
23. s. e. trinitatis
Nr. Jernløse Kl. 09.00 – SLL
Kvanløse kl. 10.30 – SLL♥
Søstrup kl. 10.30 – LK♥

Fredag d. 6. november
Formiddagscafé kl. 09.30*
Nr. Jernløse Præstegård

Torsdag d. 5. november
Sdr. Jernløse kl. 19.00:
Efterårskoncert*

Søndag d. 1. november
Alle helgens dag
Nr. Jernløse kl.15.30 – SLL*
Kvanløse kl. 14.00 – SLL*
Søstrup kl. 14.00 – LK*
Sdr. Jernløse kl. 16.00 LK*

NOVEMBER

SEPTEMBER - NOVEMBER 2015

NR. JERNLØSE - KVANLØSE - SDR. JERNLØSE - SØSTRUP SOGNE

Gudstjenester og aktiviteter

SØSTRUP SOGN
Organist: Birgitte Bøge
Søstrupvej 70, 4420 Regstrup, tlf. 30 54 71 59
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

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
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.

Organist: Birgitte Bøge
Søstrupvej 70, 4420 Regstrup, tlf. 30 54 71 59
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: Steffen Pedersen
Søstrupvej 70, 4420 Regstrup tlf. 21 70 27 47.
Kirkeværge: Hanne Steinicke
Engvejen 10, 4420 Regstrup, tlf. 52 62 78 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.

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.

NAVNE I SOGNENE:

Gæster ved fernisering af træskærearbejder på Søstrup kirkegård.

NR. JERNLØSE:

Tirsdag d. 29. september
Bibelkreds, Apg.4,
kl. 19.30*
Nr. Jernløse Præstegård

Søndag d. 27. september
17. s. e. trinitatis
Nr. Jernløse kl. 10.30 – SLL
Kvanløse kl. 09.00 – SLL
Sdr. Jernløse kl. 10.30 LK*

SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE

Konfirmandindskrivning

Aftengudstjenester

Indskrivning til konfirmandundervisning 2015-2016 foregår
søndag den 27/9 med start kl. 10.30 i Sdr. Jernløse kirke. Efter
gudstjenesten går vi i konfirmandstuen, hvor jeg vil orientere
om forløbet, og I kan stille evt. spørgsmål over en kop kaffe
m.m.
Undervisningen kommer til at foregå tirsdage
fra kl. 14.15 – 15.45.
Jeg glæder mig til at se jer!
L.K.

Da konceptet med aftengudstjenester på hverdage har vist sig
at være sådan en stor succes i Sdr. Jernløse, udvider vi nu dette
til Søstrup kirke også. Se gudstjenestelisten for tidspunkter og
prøv en anden og mere meditativ form for gudstjeneste. Gudstjenesterne begynder kl. 19.00 og varer ca. 30 min.
L.K.

Kirkekaffe
Indimellem vil der bliver serveret
kirkekaffe efter højmessen i vore
kirker og dette markeres med
et ♥ i gudstjenestelisten.

Menighedsrådene.

Allehelgen
Allehelgensdag er dagen, hvor vi mindes vores døde, og i
kirken sker det ved at vi læser navnene op på de mennesker, vi
har mistet i årets løb og tænder et lys for dem. Gudstjenesterne
er naturligvis for alle, for sorgen har ingen alder! I Søstrup er
der gudstjeneste kl. 14.00 og i Sdr. Jernløse kl. 16.00. I Sdr.
Jernløse byder vi på varm suppe efter gudstjenesten.

Bibelmarathon light

Høstgudstjenester
Årets høstgudstjenester fejres hhv. den 13. september kl.
10.30 i Søstrup og den 20. september kl. 10.30 i Sdr. Jernløse. Begge steder er der frokost efter gudstjenesten, hvor
alle er velkomne!
På glædeligt gensyn, Menighedsrådene.

I gennemgangen af det Gamle Testamente er vi midt i de historiske bøger, og næste gang kommer til at handle om 1. og 2.
Kongebog.
Vi mødes i Sdr. Jernløse menighedssal
første mandag i måneden, kl. 19.
Nærmere oplysninger:
Ring til Hanne
på 52 62 78 68.

HS

Menighedsrådsmøder:
Datoer for menighedsrådsmøder i Sdr. Jernløse: 8/9 – 1/10
– 17/11. Møderne starter kl. 18.00 og afholdes i konfirmandstuen.
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Siden sidst fra
Sdr. Jernløse Menighedsråd
Menighedsrådet har holdt sommerferie og afholder det første møde i
august. Som noget nyt er det besluttet, at menighedsrådet afholder et
par visionsmøder hen over efterår og vinter.

Efterårskoncert i Sdr. Jernløse kirke –

”Carl Nielsen i øjenhøjde”
Da vi i år fejrer 150-året for komponisten og forfatteren
Carl Nielsens fødsel, inviterer vi torsdag den 5/11 kl. 19.00
til efterårskoncert med koncertsangerinde Ulla Munch og
organist Charlotte Dagnæs-Hansen, der gennem musik og
fortælling vil føre os ind i Carl Nielsens liv og musik.
”Carl Nielsen i øjenhøjde, er et musikalsk foredrag, fyldt
med anekdoter om Carl Nielsen, fortalt af Charlotte Dagnæs-Hansen. Foredraget krydres med de skønneste Carl
Nielsen sange, og der vil blive rig mulighed for, selv at
synge med på nogle af hans mest kendte sange - hvem
kender ikke 'Jeg ved en lærkerede'
Som noget helt unikt, bevarede Carl Nielsen hele sit liv
evnen til at skrive både storslåede symfonier og helt enkle
sange, der har vist sig at være meget langtidsholdbare.
Musik, der på en gang er både universel og ægte dansk.
Ulla Munch vil synge nogle af hans smukke sange, akkompagneret af Charlotte Dagnæs-Hansen, der også fortæller
om, hvordan Carl Nielsen lod sig inspirere af tekstforfattere som J. P. Jacobsen og Jeppe Aakjær.
Ulla Munch er mezzosopran - og dertil en særdeles alsidig
sanger, der bevæger sig fra intime kammermusikalske koncerter til samarbejde med anerkendte barokensembler,
som fx Enghave Barok og Gentofte Barok.
Charlotte Dagnæs-Hansen er organist i Præstø og Skibinge
Kirker. Hun har de senere år desuden været en flittig
fortæller og foredragsholder over musikalske og litterære
emner. ”
Vel mødt, Menighedsrådet.

Igennem de sidste par år har der været vældig mange opgaver vedr.
”mursten og økonomi”, det har fyldt meget. Da det er ganske almindelige borgere, der sidder i rådet, har der været utroligt meget at sætte
sig ind i, både hvad angår økonomi, bygningsvedligeholdelse, love og
paragraffer o.s.v.
Nu er tiden kommet, hvor der skal tænkes visioner omkring sognelivet, hvordan får vi inddraget eksempelvis nogle frivillige, hvad skal
eller kan kirken tilbyde, ud over de almindelige gudstjenester o.s.v.
Forhåbentlig vil der komme nye ideer frem, der kan føres ud i livet.
Som omtalt i forrige Firkløver, har Holbæk provsti sammensat samtalegrupper i provstiet. Der igennem vil vi bl.a. også få input til vores
egne visionsmøder.
Skulle man ligge inde med en god ide, er man altid mere end velkommen, til at kontakte menighedsrådet.
Helhedsplanen for kirkegården er nu godkendt af Holbæk provsti. Det
betyder, at vi nu kan gå i gang. Det første bliver rampen (trappen ned
mod kirkegården) der bliver taget fat på. Vi har desuden fået bevilliget
ekstra 100.000,- de vil være til rådighed i 2016. Foruden dette er der
også bevilliget 85.000,- til istandsættelse af kirkens materielplads, som
virkelig trænger til et løft. Det vil blive sat i gang i 2016.
Inden længe begynder håndværkerne på den nye hovedtrappe i
præstegården. Der har været en arkitekt ind over, det bliver spændende at se det færdige resultat.
Der er blevet ryddet op i arkivet i menighedssalen. I den forbindelse
dukkede der gamle, sjove og interessante sager frem. Der var bl.a. en
protokol fra 1924, billeder i sort/hvid fra kirken, gamle avisudklip, brev
skrevet i sirligt skråskrift fra 1918 og meget mere.
Det vil nu blive sorteret og atter gemt til eftertiden. Måske fremvist i
salen på et senere tidspunkt, blot en strø tanke.
Sommeren er ved at gå på hæld, senere på året er der foredrag og koncert foruden høstgudstjeneste.
Alt det er omtalt andet sted i Firkløveret. Vi håber, at så mange som
muligt vil deltage ved diverse arrangementer samt tage en lille pause
fra hverdagen, ved en stille aftensgudstjeneste eller en højmesse
søndag formiddag.
På gensyn.
Linda Nielsen, formand.
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Musisk uge i Søstrup
Da Søstrup og omegn er et sted, hvor der normalt ikke er så mange aktiviteter, vil vi gerne prøve at lave en hel uge med koncert i kirken hver aften, så der bliver mulighed for at høre forskellige musikgenrer.
Det sker i uge 44, som er ”Spil-dansk-uge” og derfor vil det blive enten dansk musik eller danske kunstnere, der høres. Målet
er at åbne kirken for de lidt mere utraditionelle musikere, så oplevelsen bliver mere alsidig og sjov.
Det er håbet, at der vil være interesse for dette, så vi kan vurdere, om det er noget der skal tages op igen i de kommende år.

Mandag den 26. oktober
kl. 19.30 i Søstrup Kirke
Den snart 80-årige Poul
Hansen fra Holbæk starter
ballet med en festlig aften på
harmonika og sav. Repertoiret bliver kendte danske sange og spænder bredt fra Højskolesangbogen og til Bakkens hvile! Kom og syng
med og genhør barndommens og ungdommens
slagere.
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Onsdag den 28. oktober kl. 19.30 i Søstrup Kirke

ØRESTAD KOR
Vi kan denne aften byde velkommen til et kor, som ikke har
været på disse breddegrader før.
Ørestad Kor blev startet for tre år siden og er allerede blevet en
kulturinstitution i den nye bydel. Korets 40-50 medlemmer er
sprængfyldt med energi og synger et blandet repertoire af rytmisk, klassisk og viser. Koret ledes af dirigent Torben Eskildsen,
der med stor iver arbejder med korets ambition om hele tiden
at blive bedre og prøve noget nyt. I august indgår koret i
Opera Nords spændende operaprojekt ”Looking for
Courage”, der er et tværfagligt performanceprojekt med
artister fra Kina, Danmark og resten af Europa.

Tirsdag den 27. oktober kl. 19.30
i Søstrup Kirke

Torsdag den 29. oktober kl. 19.30 i Søstrup Kirke

Denne aften bliver mere rytmisk og
klassisk, når den unge marimbaspiller
Mads Bjørn kommer og introducerer
os for slagtøjets dronning, marimbaen.
Marimbaen er en form for xylofon og
altså en del af percussionfamilien og
den kommende konservatoriestuderende
Mads Bjørn mestrer denne tilfulde.

På fjerdedagen bliver det igen lokalt, når vores organist Birgitte
Bøge sammen med Line Krogsgaard vil stå i spidsen for en
syng-med-aften, hvor danske viser og sange kan nydes og synges. Højskolesangbogen bliver fundet frem og alle kan være
med! Der vil være indlagt en pause, hvor stemmerne lige kan
slappe af.

SYNG-MED-AFTEN

Foredragsrække i Søstrup
Vi forsøger at gentage sidste års succes og laver derfor
tre foredrag henover efteråret og vinteren.

Fredag den 30. oktober kl. 19.30 i Søstrup Kirke

TIGERS

Første foredrag bliver med to lokale -

Nina Hammertoft og Henrik Sørensen
- der vil fortælle og vise billeder fra deres tur til

Ugen afsluttes med ”Tigers” fra Musikskolen Holbæk, et
samspilsband bestående af unge og entusiastiske musikere
fra lokalområdet, der vil få taget i Søstrup kirke til at løfte sig,
når de kommer og giver et brag af en rockkoncert med
blandede numre fra deres alsidige repertoire. Kunstnerne er
i alderen 13-16 år og ledes af musikskolelærer Christian
Bluhme.
Efter koncerten fredag aften vil der blive budt på en forfriskning i våbenhuset, og vi kan evaluere ugens arrangementer. Håber at se flere gengangere til vore aftener.

Line Krogsgaard og menighedsrådet

CAMBODIA
Foredraget bliver holdt i graverhuset ved Søstrup Kirke onsdag den 18. november kl. 19.00.
Det vil ikke kun blive en rejsebeskrivelse, men lige så meget
en opsummering af de grusomheder folk var udsat for under
De Røde Khmerer, der med Pol Pot i spidsen styrede Cambodja
fra 1975 til 1979. Under De Røde Khmerer fandt et af verdenshistoriens mest omfattende folkemord sted.
De Røde Khmerer var et cambodjansk kommunistparti og
guerillabevægelse.
Der er gratis adgang og der vil blive serveret kaffe/tebord.
Alle er velkomne.
Menighedsrådet.
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FOREDRAG:

Efterårsmøder

Fælles for Nr. Jernløse / Kvanløse sogne og Sdr. Jernløse / Søstrup sogne
Onsdag d. 23. september kl. 19.30
i Nr. Jernløse Præstegård

”Fra reservatet for frugtbare galninge.
Intet originalt uden originaler.”
v. kulturjournalist, forfatter og foredragsholder Erik Lindsø
Erik Lindsø holder muntre og
tankevækkende foredrag, og han
besidder en fantastisk formidlingsevne. Kom og bliv klogere på livet,
både det der var engang, og det
som vi lever i dag.

af planterne, og i hvilken sammenhæng de er omtalt i Bibelen.
Endvidere fortælles om nogle af de mange arkæologiske udgravninger i Mellemøsten, hvor der er fundet rester af Bibelske
planter. Bogen er illustreret med 20 farveplancher af bibelske
planter, der stammer fra et 2000 år gammelt græsk lægehåndskrift, samt med en række sort-hvide illustrationer fra Egypten,
Assyrien og Palæstina, der ligeledes stammer fra den bibelske
periode.
Foredraget ledsages af lysbilleder. ”

Tirsdag d. 24. november kl. 19.30
i Nr. Jernløse Præstegård

”Tør de alle være ét”
v. tidl. skoleinspektør og amtsborgmester Erling Tiedemann

Foredrag torsdag den 8. oktober kl. 19.30
i Sdr. Jernløse menighedssal

”Bibelens forunderlige planterverden”
v. Dr. Agro Hans Arne Jensen
På denne aften gæstes vi af Dr. Agro
Hans Arne Jensen, der har forsket i Bibelens planteverden og kommer og fortæller os om sine opdagelser og sit
arbejde med dette. Bibelens botanik er
et overset, men spændende emne og
derfor glæder det os at kunne invitere til
foredraget
Foredragsholderen skriver:
”I foredraget fortælles om mange års arbejde med indsamling
af oplysninger om planterne i Bibelen. Disse er samlet i bogen
’Bibelens Planteverden’, som udkom på forlaget Rhodos i 2004.
I Bibelen er omtalt ca. 100 forskellige planter. Nogle af disse er
velkendte kulturplanter, andre er sjældne og mere eller mindre
ukendte eksotiske vækster. Der gives eksempler på anvendelse

Født og opvokset som katolik i Danmark
har Erling Tiedemann livet igennem både
gjort observationer og reflekteret over økumeniske spørgsmål.
Dette foredrag om forholdet mellem de
kristne kirker er både et vidnesbyrd herom
og et oplæg til en dialog.
--------------Kommentar / tilføjelse v. sognepræst Samuel Leth-Larsen: ”I
2017 fejres 500-året for den lutherske reformation. Set fra min
vinkel er der meget at fejre og glæde sig over i den anledning,
men jubilæet overskygger ikke det sørgelige faktum, at kirken
i Danmark blev delt. Mange år er gået siden adskillelsen, og
særligt de seneste 50 år er der pågået en gradvis tilnærmelse
vore kirker imellem med dialog som virkemiddel og katalysator.
Men tænk hvis kirkernes dialog ikke stoppede med samtale og
gensidig anerkendelse. Tænk hvis dialog også kunne føre til forbrødring, ja måske endda genforening? Kan den drøm blive til
virkelighed?”

www.nj-k.dk

