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Juletid og evighed
Så er der igen gået et år, og atter står
julen for døren. Utroligt så hurtigt
tiden går, tænker ”vi gamle”, mens
tiden bevæger sig med sneglefart for
børnene. Men julen, den banker på,
og kan næsten ikke vente med at blive
lukket ind. Endelig åbnes døren, et
gyldent øjeblik, måske til et juletræ
med levende lys, som det er tilfældet i
præstegården? På årets smukkeste
aften, kan det føles som om, tiden går
i stå!
Tid er en besynderlig størrelse; nogle
har for lidt og andre for meget. Mens
den travle familiemor (m/k) og den
ophængte arbejdsmand (m/k) ville
ønske at døgnet havde flere timer i
denne travle juletid, kan tiden føles
dræbende lang for det ensomme menneske, der sidder mutters alene i julen.
Nogle ønsker at forlænge tiden, mens
andre ønsker at afkorte den, for tiden
opleves forskelligt.
Men tid er også en fastsat objektiv
størrelse, som kan måles med ure og
kalendere. Iflg. den gregorianske kalender, som er den mest anvendte i
verden, er vi lige straks på vej ind i år
2016, og denne tidsangivelse er ikke
tilfældig, men har sit referencepunkt i
Jesu fødsel. Det var oprindeligt den

Kristus, fødtes i Betlehem blev det
evige Himmelske forbundet med det
tidslige jordiske. Gud kunne ses, høres
og mærkes i skikkelse af barnet i
krybben. Dette var så mageløst, så
tiden den første julenat, faktisk gik i
stå. Noget nyt begyndte, som sidenhen fik betegnelsen år 0. En ny skabelse i verden, som rakte bagud og
fremad. Jesu fødsel sprængte tiden og
blev centrum for alt i denne verden.
Tiden før og tiden efter bestemmes af
julens begivenhed.
romerske munk Dionysius, som i 525
e.Kr. fandt på at anvende Kristi fødsel
som udgangspunkt til at datere efter.
Og i mine øjne var det en god idé. For
lige siden er vi gennem vores kalender blevet mindet om Jesu fødsel, som
et skelsættende historisk vendepunkt.
Tidspunktet for Jesu fødsel kaldes i Det
Nye Testamente for ”tidens fylde”.
Paulus skriver i sit brev til galaterne:
”Men da tidens fylde kom, udsendte
Gud sin søn, født af en kvinde” (Gal.
4,4). Dette helt særlige tidspunkt i verdenshistorien, da Jesus blev født,
betegner Søren Kierkegaard som ”Øjeblikket”, forstået som det absolutte,
enestående øjeblik, hvor Gud griber
ind i historien. Da Guds søn, Jesus

Som levende eksistenser er vi underlagt
tiden. Vi fødes og lever i tiden. Derfor
er vi i jordisk forstand afhængige af
tiden. Men vender vi blikket mod julens glædelige begivenhed, kan vi i
Himmelsk forstand frigøre os af tiden.
For julenat indtraf et evigtgyldigt Himmelsk under, som også gælder for os.
Hører og tror vi julens glædelige budskab, ”Frygt ikke! Se jeg forkynder jer
en stor glæde…..I dag er der født jer en
Frelser” (Luk. 2, 10-11), så vil julens
under indfinde sig i vore hjerter. Og da
overvældes vi af en himmelsk glæde
og en salig fred i en sådan grad, at det
kan føles som om, tiden går i stå, men
i virkeligheden er det evigheden der
begynder! Glædelig jul!
Samuel Leth-Larsen
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Sang og rytmik
for babyer
Igen i 2016
byder vi
varmt
velkommen
til ”Sang og
rytmik for
babyer”.
Vores dygtige og erfarne underviser gennem mange år,
Marianne Ljungberg-Jensen
vil igen tage sig kærligt af de
kære små – inklusiv mødre og
fædre naturligvis!
Velkommen onsdag
formiddag kl. 10-12,
første gang d. 20. januar.
Tilmelding på mail
marianne@ljungbergjensen.dk
eller tlf. 21 69 81 76.
Se mere om denne aktivitet
på www.nj-k.dk

Minikonfirmander
Sjov, leg og
undervisning for
3. klasserne
Der vil også i skoleåret 201516 blive tilbudt minikonfirmandundervisning for 3. klasserne på Engskovskolen, afd.
Jernløse. Information uddeles
på skolen inden juleferien.
Opstart fredag d. 15. jan.
efter skole kl. 14. Mere information om minikonfirmandundervisningen vil være tilgængelig på www.nj-k.dk fra
medio december.

Formiddagscaféen

– hyggeligt fredagssamvær for alle i Nr. Jernløse Præstegård

Den 11. dec. kl. 09.30: ”Julehygge i den gamle præstegård”
”Nu er det jul igen og nu er det jul
igen”, også i Formiddagscaféen, hvor
vi skal julehygge sammen. Kom og
oplev præst, organist og kirkesanger på
slap line – du kommer med garanti i
julestemning!
Den 22. jan. kl. 09.30: ”Kirkens Korshærs sociale arbejde
– særligt i Holbæk og omegn” v. korshærsleder Kjeld Lundorf,
Holbæk
Denne formiddag vil Korshærleder
Kjeld Lundorf kigge indenfor i Formiddagscaféen og give os et indblik i det
vigtige og mangeartede arbejde, som
dagligt udføres i korshærsregi, såvel
lokalt som på landsplan. Kom og mød
en lokal ildsjæl (Kjeld bor i Regstrup), der brænder for at hjælpe
samfundets svageste medborgere.
Den 12. feb. kl. 09.30: ”I Dronningens tjeneste med mere
– især med mere” v. farmaceut og tidl. arbejdsmiljøkonsulent
Erik Aksel Ejner Lindgren, Herlev
Et foredrag med kemi, kirke og køkken tilsat
historie, humle og humor.
Et foredrag af farmaceut Erik Aksel Ejner Lindgren om kemi mellem mennesker, – i køkkenet, krydret med historier om stort og småt
fra Napoleon over bly til Kaj Munk.

MENIGHEDSRÅDSMØDER
NR. JERNLØSE SOGN:
Onsdag d. 20. januar kl. 09.00 er der menighedsrådsmøde
i Nr. Jernløse Præstegård

KVANLØSE SOGN:
Tirsdag d. 12. januar kl. 19.00 er der menighedsrådsmøde
hos Lis Mensing, Risbjergvej 7, Kvanløse

www.nj-k.dk

NR. JERNLØSE/KVANLØSE SOGNE

3. søndag i Advent
13. december
Børnegudstjeneste
for alle aldre!
Børnekoret Salmecyklen vil
denne dag gå Luciaoptog for
os til gudstjenesten. Og ellers
vil gudstjenesten blive afholdt
i børnevenligt format! Bl.a. vil
der være barnedåb.

Nytårsdag
Efter gudstjenesterne byder
menighedsrådet kirkegængere og det nye år velkomment
med et lille glas.
Og kransekage? Naturligvis!

Kirke og kødsovs
Nu med tøndeslagning!
Fredag d. 5. feburar kl. 17
i Nr. Jernløse Kirke (fælles
for begge sogne)
Festlig børnegudstjeneste for
alle – kom som du er eller udklædt! Efterfølgende er der
tøndeslagning og en gang
”let” aftensmad med en
fastelavnsbolle til dessert.
Og husk som altid: Masser af
slik i tønderne!! Sæt kryds i
kalenderen.
Af praktiske grunde er der
tilmelding til mad i
præstegården hos Samuel på
slla@km.dk el. 29 72 94 83

Advent i Kvanløse Sogn
1. søndag i advent den 29. november
Så tager vi atter hul på et nyt kirkeår. Traditionen tro afholdes en
stemningsfuld adventsgudstjeneste i Kvanløse Kirke kl. 13.30,
hvor Jernløse Hornorkester også i år vil berige os på deres blæseinstrumenter. Efter gudstjenesten tændes lysene på sognets
stolte juletræ på parkeringspladsen overfor kirken, inden Golfklubbens kantine på Holmegård slår dørene op til hyggeligt
samvær m. gløgg, æbleskiver og bankospil med flotte præmier.
Julemanden er naturligvis i godt humør igen i år og deler store
godteposer ud til børnene. Tag naboer og venner med, så vi
med manér kan byde julemåneden velkommen. Dagen arrangeres i fælleskab med Kvanløse sogns beboerforening.

Sognenes bibelkreds
I Nr. Jernløse Præstegård samles vi en lille flok en gang om
måneden fra sept.-april for at læse i Bibelen, debattere det læste
og bede sammen. I øjeblikket læser vi Apostlenes Gerninger, et
kapitel til hver gang. Hjertelig velkommen, også til hyggeligt
samvær m. kaffe, te og kage! Flere oplysninger om denne aktivitet kan fås ved henvendelse til Samuel på mobil 29 72 94 83
el. mail slla@km.dk

Filmaften for alle i Nr. Jernløse Præstegård
onsdag d. 3. februar kl. 19
Denne aften skal vi se ”The Good
Lie” – en amerikansk film fra 2014
bygget på en autentisk historie med
fokus på flugt og integration. I 1983
udbrød der borgerkrig mellem Nordog Sydsudan. Over 20.000 børn flygtede – mange af dem var forældreløse. Vi følger en lille gruppe børn,
som først går mere end 400 km mod
Etiopien, dernæst 800 km mod Kenya, hvor de kommer til
en flygtningelejr. Efter 13 år er fire af dem, Mamere, Jeremiah, Paul og Abital, heldige at komme på listen over de
udvalgte, der kommer til USA. Hvad sker der så – kom og
se filmen! Efter filmen vil vi som sædvanlig hygge os med
lidt godt at spise og drikke.

Fælleskirkelig bedeuge
i januar
Kirkelige samfund mødes på
tværs ud over hele jorden for
at være fælles i bøn. Det gør
vi også her i Holbæk på trods
af kirkelige og konfessionelle
forskelle – man kan sige, at
hvis vi som kristne ikke kan
være fælles i bøn for dem, der
lider i verden, hvad kan vi så?
Og det er vist tydeligt for de
fleste, at verden har brug for
at kristne beder...
Alle er meget velkommen
Tema: De
fortabte sønner
vender tilbage
Program for ugen:
Mandag d. 11/1 kl. 10.00:
Bøn og brunch: i Frelsens
Hær, Jernbaneplads 2, 4300
Holbæk i samarbejde med
Indre Mission i Holbæk.
Onsdag d. 13/1 kl. 19.00:
Bøn og fællesskab i Baptistkirken, Kløvermarksvej 7,
4300 Holbæk i samarbejde
med Nr. Jernløse og Kvanløse
kirke.
Torsdag d. 14/1 kl. 19.00:
Bøn og fællesskab i Holbæk
Frikirke, Vandtårnsvej 1, 4300
Holbæk i samarbejde med
Tveje Merløse kirke.
Søndag d. 17/1 kl. 19.00:
Bøn og fællesskab i Skt. Nikolai kirke, Kirkestræde 2A,
4300 Holbæk i samarbejde
med Katolsk kirke i Holbæk.
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Søndag d. 13. december
3. s. i advent
Nr. Jernløse kl. 10.30 – SLL*
Kvanløse kl. 15.00

Fredag d. 11. december
Formiddagscafé kl. 09.30*
Nr. Jernløse Præstegård

Nytårsaftendag

Søndag d. 27. december
Julesøndag
Nr. Jernløse kl. 10.30 – SLL
Søstrup kl. 09.00 – SLL

2. juledag
Nr. Jernløse kl. 09.00 – LK
Sdr. Jernløse kl. 10.30 – LK

Torsdag d. 10. december
Nr. Jernløse kl. 10.00 – SLL
Jul for 3-6 årige
Sdr. Jernløse kl. 10.00
Jul for de 3-6 årige
Sdr. Jernløse kl. 19.00 - LK
Aftengudstjeneste.

Juledag
Nr. Jernløse kl. 10.45 - SLL
Kvanløse kl. 09.30 – SLL
Sdr. Jernløse kl. 10.45 – LK
Søstrup kl. 09.30 – LK

Tirsdag d. 8. december
Nr. Jernløse kl. 10.00 – SLL*
Jul for 1-3 årige

Søndag d. 20. december
4. s. i advent
Kvanløse kl. 10.30 – SLL

Fredag d. 18. december
Nr. Jernløse kl. 08.00-12.00
Skolens juleafslutning - SLL
Sdr. Jernløse
Skolens juleafslutning – LK

Torsdag d. 17. december
Sdr. Jernløse kl. 19.00.
Aftengudstjeneste – LK.

Onsdag d. 16. december
Åvang kl. 10.00 – SLL

Juleaften
Nr. Jernløse kl. 13
og 16 – SLL
Kvanløse kl. 14.30 – SLL
Sdr. Jernløse kl. 15.00 – LK
Søstrup kl. 16.30 – LK

Søndag d. 6. december
2. s. i advent
Kvanløse kl. 09.00 – LK
Søstrup kl. 15.00 – LK*

Torsdag den 3. december
Sdr. Jernløse kl. 19.30
Julekoncert*

DECEMBER

Søndag d. 29. november
1. s. i advent
Nr. Jernløse kl. 10.30 – SLL*
Kvanløse kl. 13.30 – SLL*
Sdr. Jernløse kl. 15.00 – LK*
Søstrup kl. 10.30 – LK ♥

NOVEMBER

Søndag d. 7. februar
Fastelavn
Nr. Jernløse kl. 10.30 – SLL
Kvanløse kl. 09.00 – SLL
Sdr. Jernløse kl. 14.00 – LK*
Onsdag d. 10. februar
Bibelkreds, Apg.8, kl. 19.30*
Nr. Jernløse Præstegård

Søndag d. 10. januar
Nr. Jernløse kl. 15.00
– koncert*
Kvanløse kl. 09.00 – LK
Søstrup Kirke kl. 10.30 ♥
Onsdag d. 13. januar
Evangelisk Alliance
Holbæk Baptistkirke
kl. 19.00*

Søndag d. 24. januar
Septuagesima
Kvanløse kl. 10.30 – SLL

Fredag d. 22. januar
Formiddagscafé kl. 09.30*
Nr. Jernløse Præstegård

Tirsdag d. 19. januar
Bibelkreds, Apg.7, kl. 19.30*
Nr. Jernløse Præstegård

Torsdag d. 25. februar

Søndag den 21. februar
2. s. i fasten
Kvanløse kl. 09.00 – HRC
Søstrup kl. 10.30 – LK

Tirsdag d. 16. februar
Foredrag kl. 19.30*
Nr. Jernløse Præstegård

Søndag d. 14. februar
1. s. i fasten
Kvanløse kl. 10.30 – SLL ♥
Søstrup kl. 09.00 – SLL

Fredag d. 12. februar
Formiddagscafé kl. 09.30*
Nr. Jernløse Præstegård

Fredag d. 5. februar
Nr. Jernløse kl. 17.00 – SLL*
Fastelavn
Børnegudstjeneste

Søndag d. 3. januar
Helligtrekongers søndag
Nr. Jernløse kl. 09.00 – LK
Sdr. Jernløse kl. 10.30 – LK

Søndag d. 17. januar
Sidste s. e. helligtrekonger
Nr. Jernløse kl. 10.30 – SLL
Kvanløse kl. 09.00 – SLL
Sdr. Jernløse kl. 10.30 – LK ♥
Søstrup kl. 09.00 – LK

Onsdag d. 3. februar
Filmklub kl. 19.00*
Nr. Jernløse Præstegård

FEBRUAR

HUSK

Nytårsdag
Nr. Jernløse kl. 16.00 – SLL*
Kvanløse kl. 14.00 – SLL*

JANUAR

DECEMBER 2015 - FEBRUAR 2016

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

Gudstjenester og aktiviteter

Sdr. Jernløse kl. 14.00 – LK*
Søstrup kl. 15.30 – LK*

SLL

Søndag d. 28. februar
3. s. i fasten
Nr. Jernløse kl. 09.00 – LK
Sdr. Jernløse kl. 10.30 – LK ♥

Fredag d. 26. februar
Åvang kl. 10.00 – LK

Aftengudstjeneste kl. 19.00
Søstrup LK

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

Kirkekaffe

SLL: Samuel Leth-Larsen
* Særlig omtale i kirkeblad
♥ Kirkekaffe
LK: Line Krogsgaard
HRC: Hannah Reinholdt Clausen

Søndag d. 31. januar
Seksagesima
Nr. Jernløse kl.10.30 – SLL*♥
Kvanløse kl. 09.00 – SLL
Sdr. Jernløse kl. 10.30 – LK

Fredag d. 29. januar
Åvang kl. 10.00 – SLL

Søstrup kl. 09.00

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

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. 51 25 49 74
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.

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:

NR. JERNLØSE:

NAVNE I SOGNENE:

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

BØRNEKORET SALMECYKLEN

Tirsdag d. 15. december
Nr. Jernløse kl. 19.00 – SLL
Konfirmandgudstjeneste

– Koncert*
Søstrup kl. 09.00 – SLL

SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE

1. søndag i advent

Kom og lav din juledekoration

Som altid starter julen med en
eftermiddagsgudstjeneste i
Sdr. Jernløse kl. 15.00. Det
første lys i kransen bliver
tændt, og vi synger de første
julesalmer, og stemmer sindet
til decembers forventning og
glæde. Efter gudstjenesten går
vi i menighedssalen og får
gløgg, kaffe og æbleskiver.
Vær velkommen!
L.K.

Torsdag den 26. november kl. 14 til 17 i graverhuset ved
Søstrup Kirke
Sammen laver vi kranse, puder og dekorationer.
Medbring gerne materialer fra haven, gran og kogler.
Der vil være kaffe, the og kage.
Til sidst kan vi lægge dekorationer på vores kæres gravsteder.
Kontakt mig gerne for bestilling af materialer, så vi bedre kan
styre hvor meget der skal købes ind.
Der skal kun betales for brug af indkøbte materialer.
Dorthe Tødten, tlf. 29 45 97 13

Julekoncert i Søstrup

2. søndag i advent og
børnegudstjeneste
I Søstrup har vi besluttet at
starte en juletræstradition på
den 2. søndag i advent. Vi
starter i kirken kl. 15.00 med
en julet børnegudstjeneste og
bagefter går vi over i graverhuset, hvor der vil være juletræ, sanglege, julesange og
godter. Vi håber, at en masse
børn har lyst til at være med
til denne eftermiddag, hvor vi
danser og synger og julehygger sammen.
Vi ses!
L.K.

Julehjælp
I Sdr. Jernløse råder menighedsrådet over et legat, hvis
sigte det er at hjælpe ældre
medborgere økonomisk i forbindelse med julen. Ansøgning stiles til sognepræst Line
Krogsgaard og alle ansøgninger behandles med den største diskretion.
Menighedsrådet.
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Tirsdag den 8/12 kl. 19.30 gæstes Søstrup kirke af det lokale
”Tølløsekoret”, som nu ledes af vores organist Birgitte Bøge.
Koret består af 18 medlemmer og de vil synge alle de smukke
og velkendte julesange og salmer. Undervejs i koncerten vil der
være fællessang, så alle får lov at være med.
Efter koncerten byder
menighedsrådet på et
let traktement.
Menighedsrådet.

Nytårsaften
I vore to
sogne ringer v
i nytåret ind
med gudstjeneste
kl. 14.00 i Sdr. Jernløse og
kl. 15.30 i Søstrup.
Begge steder byder menighedsrådet på et glas champagne og et stykke kransekage efter gudstjenesten. Det
er en hyggelig og rar måde at
ønske hinanden godt nytår på
og begge steder er det i tide
til, at vi kan nå hjem til Dronningens nytårstale!
Godt nytår!
Menighedsrådene.

Julekoncert i Sdr. Jernløse
Årets julekoncert i Sdr. Jernløse bliver en ”Syng-julen-ind” koncert. Vi oplever, at mange mennesker så gerne vil synge, men
at stederne hvor dette er muligt bliver færre og færre, og derfor
vil vi gerne invitere til en aften med masser af skønne julesange
og salmer. Aftenens musikalske indslag står organist Birgitte
Bøge for, i samarbejde med vores to lokale violinister Elsebeth
Jarnbæk og Sven Erik Jacobsen. Koncerten starter 19.30 og afsluttes med et glas til de sangtørre halse!
Vel mødt.
Menighedsrådet.

MENIGHEDSRÅDSMØDER:
Menighedsrådsmøde i Sdr. Jernløse:
Tirsdag d. 19. januar kl. 18.30 i menighedssalen
Menighedsrådsmøde i Søstrup:
Onsdag d. 25. november 2015 kl. 18.30 i graverhuset
Torsdag d. 21. januar kl. 18.30 i graverhuset

sogn.dk/soestrup

Fastelavn
Vi har en efterhånden lang og
velbesøgt tradition for at
holde børnegudstjeneste på
fastelavnssøndag, og det foregår altid i Sdr. Jernløse kirke
kl. 14.00 med efterfølgende
tøndeslagning, varm kakao i
kulden og masser af fastelavnsboller. Jeg glæder mig til
at se trolde og pirater, engle
og prinsesser, og masser af
børn og voksne der trodser
februars bidende kulde for at
banke katten af tønden!
L.K.

sogn.dk soenderjernloese

FÆLLESMØDER

Siden sidst fra
Sdr. Jernløse Menighedsråd
I skrivende stund er november lige startet. Julen nærmer sig med raske
skridt. I den forbindelse vil der være tilbud om kirkekoncerter m.m.,
hvilket kan læses andet sted i Firkløveret. Vi håber, at så mange som
muligt vil lade roen indfinde sig i den travle juletid samt møde op til
nytårs gudstjeneste og ønske hinanden godt nytår i vores smukke
gamle kirke.
I forbindelse med lukningen af Nøddestien, blev der lovet, at der ville
blive etableret lys på den lille sti, der går fra præstegården og ned mod
skolestien. Der er efterfølgende søgt midler via en 5% pulje i provstiet,
hvilket blev bevilliget. Der er nu sat gang i etableringen, og inden
længe vil stien være oplyst ved hjælp af tre små pullerter.
Desuden vil et gammelt stengærde atter komme til ære og værdig, når
stien er færdigetableret.
Den nye hovedtrappe i præstegården er næsten færdig, og det har
allerede pyntet gevaldigt.
For et stykke tid siden bad vi nationalmuseet om at stille en konsulent
til rådighed for at bese dørene i kirken. Døren ind til bl.a. våbenhuset
er meget utæt, hvilket koster på varmekontoen.
Konsulenten har nu været forbi og vi afventer en tilbagemelding. Det
er ikke tilladt blot at påbegynde en reparation, hvis f.eks. døren er
mere end 100 år gammel.
Døren fra våbenhus til kirkeskib bærer tallet ”98” – konsulenten gættede på 1598!
Desuden viste det sig, at norddøren er mere end 200 år gammel. Vi må
derfor ikke skifte et enkelt bræt, selv om det er begyndt at rådne. I
stedet skal brættet restaureres ved hjælp en sagkyndig.
Vi blev klogere på, hvad vi selv kunne beslutte, og hvad der skal indover nationalmuseet.
Desuden har vi afholdt kirkesyn, hvilket skal afholdes en gang om året.
Der blev kigget i alle kroge hjørner, tårnrum o.s.v. I det store og hele
er kirken meget velholdt, når man tager alderen i betragtning!
Vi nærmer os med raske skridt 2016. Næste år, er der atter valg eller
genvalg af menighedsrådsmedlemmer for en ny fire årig periode i november mdr. Vi har været med i en forsøgsordning på valg af medlemmer for en to årig periode. Den bortfalder ved valget næste år.
Spændende at se om nye stiller op næste år.
Da dette Firkløver bliver det sidste i 2015, vil vi her igennem ønske
alle en glædelig jul og et godt nytår. Tak for året der er gået og på gensyn i 2016.
Linda Nielsen, formand.

Vintermøder

Fælles for Nr. Jernløse / Kvanløse sogne
og Sdr. Jernløse / Søstrup sogne
Torsdag den 28. januar kl. 19.30 i Søstrup Kirke

Det gyldne snit – inspiration fra Søstrup Kirke
v/ Karen Bruhn, Kabru, Enghavehus i Sasserup.
Kan man hente inspiration fra en
Kirkes sagn, kalkmalerier, alterbord og prædikestol, til mønstre
og farvevalg i forskellige strikdesign? Den inspiration hentede
Karen Bruhn i forbindelse med en
eksamensopgave på Håndarbejdets Fremmes Seminarium. Kom
og hør Karen fortælle om sit forsøg på at “oversætte” kirkens
smukke mønstre til uldens særlige egenskaber og udtryk, og
oplev de resultater, der kom ud af arbejdet.
Karen Bruhn er uddannet børnehavepædagog (fra Taarnby
Børnehaveseminarium i 1972) og strikdesigner (fra nu nedlagte Håndarbejdets Fremmes Seminarium i 1998). Karen har
udstillet med Netmaskerne, i JeppArt i Roskilde, med Kronværkerne på Kronborg, i Tisvildelejestuen mv.
Tirsdag d. 16. februar kl. 19.30 i Nr. Jernløse Præstegård

Nordisk Fjer sagen
v. tidl. adm. finansdirektør i Nordisk Fjer, Anders Wejrup.
Denne aften vil Anders
Wejrup berette om, hvordan han fra tætteste hold
oplevede hele skandalen
i Nordisk Fjer omkring
1990. Hvad var det
egentlig, der skete bag
facaden på de bonede
gulve i den børsnoterede
koncern Nordisk Fjer, i
det der er blevet kaldt ”Danmarkshistoriens største og mest
spektakulære erhvervsskandale”.
Vi vil bl.a. få indblik i storsvindleren Johannes Petersens fantasiverden. Velkommen til et medrivende foredrag om
storhed og fald – og tiden efter.
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Nyt pigekor er på vej til februar 2016

Søndag d. 13. december
kl. 15 i Kvanløse Kirke

Julekoncert med
harpe- og orgelspil,
solo- og korsang
Et af julens kendte symboler
er en engel med harpe. Derfor må det være passende at
vi til årets julekoncert får
besøg af harpenist Zsuzsanna
Aba-Nagy fra Wien – igen et
verdensnavn i Kvanløse, som
har spillet koncerter i de fleste
europæiske storbyer – glæd
jer til en oplevelse af de store!
Endvidere vil vores kirkesanger Gitte K. Nielsen synge
solo og Vindingekoret og Jernløsekoret under ledelse af organist Panna I. Friis-Grigoncza vil synge korsang. Efter
koncerten bliver der budt på
gløgg m.m. i kirkens våbenhus. Velkommen, med ønsket
om en fredfyldt adventstid.
Mange hilsener Panna.

Søndag d. 10. januar kl. 15 i
Nr. Jernløse kirke

Nytårskoncert i
samarbejde med
Lions Club, Jernløse
v. Dorthe Zielke &
Søren Johannsen
Populær klassisk musik for
trompet og orgel.
Koncertens to optrædende
kunstnere har spillet sammen
siden 1998 og givet koncerter
i mange af landets kirker. De
spiller ca. 40 kirkekoncerter
årligt. Har medvirket flere
gange på TV, bl.a. kan de
opleves ved DR’s Nytårsgudstjeneste på DR1 den 1. januar
2016 kl. 00.05.
Eftermiddagens program bliver
stemningsfuld klassisk musik
af kendte komponister. Der
bliver bl.a. lejlighed til at høre
et flot arrangement af “Vær
velkommen Herrens år” for
trompet og orgel. Og hvem
ved, måske springer der en
champagneprop eller to…
Efter koncerten vil der være
mulighed for hygge og socialt
samvær i Løvehulen, hvor der
kan købes kaffe og kage, øl,
vin og vand.

I vore kirker vil et nyt Pigekor
søges etableret med piger fra
5. klasse og op.
Der er optagelsesprøve, og der
forudsættes en vis prøvetid, for
at kunne deltage. Koret øver
om onsdagen fra kl. 15.15 til
17. Man lærer at synge efter noder og at synge smukt.
Kirken betaler lidt i løn til pigekorets deltagere for at medvirke
ved korprøver og gudstjenester. Her er en mulighed for at have
det sjovt, lære at synge og samtidig tjene penge. Tanken er, at
Pigekoret skal synge en gang om måneden i kirken. Inden gudstjenesten vil der være korprøve med opvarmning af stemmer,
gennemgang af gudstjenestens salmer og indstudering af 2-3stemmige korsatser.
For tilmelding og oplysninger kontaktes korleder Panna på
mobil 29 28 86 30 eller mail organist@panna.dk

Børnekoret Salmecyklen havde en stor oplevelse, da de sammen med andre
korbørn fra lokalområdet deltog til Korstævne i Sankt Nikolai Kirke i Holbæk i
efteråret. Koret begynder at øve igen, sidst i januar.

Jernløsekoret havde en dejlig aften, da de gav koncert i Mørkøv Hallen til
Y´mens generalforsamling i november. Og ellers glæder vi os til julekoncerten
i Kvanløse Kirke d. 13. december og deltagelse i gudstjenesten søndag d. 31.
januar i Nr. Jernløse Kirke.
Læs mere på www.jernloesekoret.dk

www.nj-k.dk

