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”Skal du også i kirke på søndag?”
Sådan stod der i et af sommerens Alt for
damerne – et blad der ellers normalt
mest beskæftiger sig med mode, mad og
boligindretning. Men i dette nummer
var det anderledes! Og allerede på forsiden reklameredes der, for her udtalte
en ung kvinde, at hun oplever fred og
kærlighed, når hun sidder i kirken.
Wauw, tænkte jeg – det er jeg altså nødt
til at læse om, og stor var min glæde, da
jeg læste selve artiklen inde i bladet. For
det var én stor lovprisning af Folkekirken, og alt det den kan – alt det, som
vi, måske, ikke tænker så meget over,
fordi den har fået et lidt dårligt og
kedeligt ry i offentligheden, eller fordi
vi hopper med på vognen og tror på
mediernes vanlige fremstilling af kirken
som et tomt og nyttesløst skatteprojekt,
der er for de få og fromme. Men her
kunne man altså læse om unge og
ældre, meget moderne og hippe kvinder, der brugte kirken, kirkerummet,
troen og præsten, når livet var udfordrende og de manglede mening.
Én gik ind i kirken og sad for sig selv en
halv times tid hver måned, når hun
trængte til ro og eftertænksomhed: ”Jeg
tænker over, hvad jeg kan gøre bedre,
om der er noget, jeg fortryder, noget i mit
liv jeg skal have ryddet op i, om der er
nogle undskyldninger, der skal gives, eller
om der er nogen, jeg mangler at favne”.

En anden fandt ro og tro i kirken efter
en alvorlig sygdomsdiagnose, og en
tredje mødte Kristus på en rejse og fandt
pludselig meningen med alting! Hold
da op – sikken en reklame! På forsiden
af eet af landets mest læste dameblade!
Er vi blevet stuerene? Eller er der en
spirende erkendelse af kirkens værdi for
det moderne menneske? I hvert fald er
der en åbenhed over for troen, kristendommen og kirkens bud på, hvad der
giver mening for os. Og det ved alle vi,
der går regelmæssigt i kirke godt - at
den kan noget, den gamle hvidkalkede
mastodont, der lyser op i landskabet - at
den giver os ro og tid til eftertanke, at vi
går derfra med følelsen af fred og initiativ, fordi vi har fået noget med os, noget
vi kunne tænke over, og som gav os,
kræfterne til at handle på det. En kærlighed og en accept af os som vi er. For

sandheden er jo, at kirken vel nærmest
er det sidste sted i vores samfund, hvor
vi kan få lov til at være dem vi er, hvor
vi kan få lov til at være mennesker, og
kun mennesker, uden forstillelse eller
trang til perfektion. At det er der, vi kan
få en pause – både fra ræset udenfor og
fra den evige mentale kværn der kører
rundt i hovedet på os og dikterer alt,
hvad vi skal! For derinde bag de tykke,
kølige mure, der handler det aldrig om
at handle, men om at være! Og det er
sandheden om kirken, den sandhed
som kvinderne i artiklen har set og som
giver dem mening og ro. Og kirken er
altså meget meget mere end en gudstjeneste om søndagen! Den er også
stille aftengudstjenester i hverdagen,
den er koncerter, meditationsgrupper,
babysalmesang, sjælesorg, foredrag,
samtaleterapi, hjælp til parholdet, når
det er svært, fællesspisning, traditioner
og sangaftener og alt muligt andet, men
mest af alt så er den tro og håb og
kærlighed – noget som vi og vores verden har brug for mere end nogensinde,
og derfor skal man give sig selv den
gave, det er at gå i kirke, for dér bliver
der plads og ro til at mærke det og finde
styrken til at leve alle de forskellige liv,
som livet kræver af os! Det er bare at gå
derhen, når klokkerne ringer….. Så:
Skal du også i kirke på søndag?
L.K.
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”Kirke og Kødsovs”

Høstgudstjenester 2016

Børnehøstgudstjeneste for alle i
en smukt pyntet
kirke!

Igen i år fejrer vi at høsten er i hus – forhåbentlig med et tilfredsstillende resultat!
Velkommen til vore traditionsrige høstgudstjenester, som i dagens anledning er pyntet ud
over det sædvanlige. På dagen vil vi samle ind
til Kirkens Korshær og Danmission

Fredag den 16. september kl. 17.00 i
Nr. Jernløse Kirke.
Er din far landmand? Bor du på en gård med
dyr? Nå, ikke? Eller måske? Uanset hvad,
kom endelig, hele familien, børn og voksne,
for markens planter og dyrene på gården har
stor betydning for os alle!
Også velkommen til Halloween 4. november
kl. 17.00.
Af praktiske grunde er tilmelding til aftensmaden nødvendig på tlf. 59 18 31 27 eller
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.

Menighedsrådsmøder

• Kvanløse Kirke søndag den 4. september kl.
10.30. Efter gudstjenesten bydes på en kop
kirkekaffe i våbenhuset.
• Nr. Jernløse Kirke søndag den 11. september kl. 10.30. med efterfølgende kirkefrokost
i Præstegården. Ingen tilmelding til frokost,
som er gratis.

Alle Helgens dag d. 6. november

Nr. Jernløse sogn:
Efterårets møder ej berammet v. deadline.
Bekendtgøres hurtigst muligt v. opslag på
sognenes hjemmeside www.nk-k.dk

Kvanløse sogn:
Onsdag den 12. oktober kl. 19.00 er der
menighedsrådsmøde hos Lejf Simonsen,
Havremarken 15, Kvanløse.
Tirsdag den 15. november kl. 20.00 er der
konstituerende menighedsrådsmøde for
det nyvalgte menighedsråd i Nr. Jernløse
Præstegård

Præstegårdsudvalget:
Tirsdag den 11. oktober kl. 09.00 er der
præstegårdsudvalgsmøde i Nr. Jernløse
Præstegård.

Gudstjenester i Kvanløse Kirke kl. 14 og i Nr.
Jernløse Kirke kl. 15.30 med lystænding og
navneoplæsning af årets døde fra vore sogne.
Mindet lever og håbet brænder! Velkommen til
trøsterige og håbsgivende gudstjenester.

Et godt tilbud til de allermindste
”Sang og rytmik for babyer” er en fantastisk
livsbekræftende og musikalsk oplevelse sammen med dit barn. Alle forældre med børn i
alderen 0-12 mdr. er velkomne. Vi mødes hver
onsdag i Nr. Jernløse Præstegård kl. 10-11.30.
Første gang er onsdag d. 7. september. Det er
gratis at deltage, dog betales 10,-kr. for kaffe/te
og frugt.
Tilmelding hos kirke- og kulturmedarbejder
Gitte K. Nielsen på tlf. 23 70 18 86 eller mail:
gitte.k.nielsen@outlook.dk

www.nj-k.dk
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Filmklubben slår igen dørene op til gode
filmoplevelser i Nr. Jernøse Præstegård
• 7. sept. kl. 19.00:
”At klappe med en hånd” (2001)
• 16. november kl. 19.00:
”Kvartetten” (2012)
Uddybende information om film og
aktivitet kan læses på www.nj-k.dk

Formiddagscaféen
– hyggeligt fredagssamvær for alle i Nr. Jernløse Præstegård

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 i
Nr. Jernløse Præstegård med bibellæsning, diskussion, bøn og
ikke mindst socialt samvær. Første gang efter sommerpausen
d. 20. september kl. 19.30.
Mere info for denne aktivitet kan
fås hos Samuel på mobil 29 72 94 83
eller mail slla@km.dk
11. november kl. 09.30

”På skovtur gennem Europa – med båd”
v. forfatter og foredragsholder Malene Wilken, Holbæk

16. september kl. 09.30

v. provst for Holbæk Provsti
Detlef von Holst
Vi skyder sæsonen i gang med besøg af vores
provst, Detlef von Holst. Han vil fortælle om sig
selv; hvem er han, og hvordan i alverden er han endt som
provst på Vestsjælland. Endvidere vil han give os et indblik i
provstiet som arbejdsplads; struktur, funktion, økonomi og opgaver. Kom og bliv klogere på provstiet, som er en betydningsfuld aktør og vigtig ramme for vore sogne.
29. oktober kl. 13.00
Løvfaldstur (NB - lørdag eftermiddag & forhåndstilmelding)
I år falder løvfaldsturen sent, men forhåbentligt ikke så sent at
alle blade har mistet deres tag i de gyldne trækroner? Måske
oplever vi en susende efterårsstorm? Eller står solen mon lavt på
en skyfri blå himmel? Uanset om det er storm eller sol, kan jeg
garantere, at busturen vil foregå ad naturskønne veje i et roligt
tempo. Undervejs vil vi synge sammen fra Højskolesangbogen,
og gad vidst om der ikke bliver fyret en vittighed el. to af fra
pastorens side.
Midt på eftermiddagen vil vi gøre holdt og nyde en kop kaffe
med lagkage. Der er afgang fra Åvang kl. 13.00, mulighed for
påstigning ved Nr. Jernløse kirke kl. 13.05 og Kvanløse Kirke
kl. 13.15.Turen forventes afsluttet kl. ca. 17 og er tilrettelagt så
alle – også ældre og gangbesværede – kan være med. Nye ansigter hilses velkomne. Tilmelding til Samuel på tlf. 59 18 31 27
eller mail: slla@km.dk senest den 13. oktober.

Tag med på en fascinerende rejse på nogle af Europas mange
smukke floder og kanaler.
Flod- og kanalsejlads er mere populært end nogensinde. Det er
en anderledes måde at holde ferie på, og det kræver ikke den
store sejlererfaring, så hele familien kan deltage.
• Kan man sejle i Champagne?
• Hvordan føles det at sejle gennem folks haver?
• Hvordan forbereder man sig på at sejle gennem Europa?
Det er nogle af de spørgsmål Malene Wilken giver svar på, når
hun holder sit populære foredrag om at sejle gennem Europa.
Under foredraget får man fornemmelsen af, hvordan det er at
sejle i Champagne, besøge de lokale vinbønder, smage på områderne langs Côte du Rhône, Chardonnay, Bourgogne og
meget mere. Vi besøger små charmerende landsbyer, myldrende storbyer, solbeskinnede vinmarker, sejler gennem folks
private baghaver, tager en smuttur til Disneyland, og på
havnerundfart i Paris. Turen gennem Europa er en del af en
rejse på lidt over to år hvor Malene Wilken sammen
med sin mand og deres to små børn sejlede fra
København til Middelhavet tur-retur.
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Kor og Musik i Nr. Jernløse og Kvanløse Kirke
At arbejde med sang er selvudvikling, succes og god energi i en powerfuld og opløftende kombination. Jeg tror på, at vi ændrer
vores liv, når vi synger sammen. Du kan blive set, hørt og modtaget, som den du er, med få enkle redskaber i dit liv. Og du behøver ikke være sanger eller solist for at have glæde af dem!

For voksne fra 20–100 år Jernløsekoret
Ungarsk dirigent leder dansk syngende kor med 100% danske sange, men slet ikke kun for
danskere!
Jernløse koret har fået ny profil: Vi synger danske og nordiske sange – kun på dansk. Kom
alle som kender og elsker det eller har lyst til at lære den danske sangskat og kultur at
kende. Kom alle som er glade for populær rytmisk musik, gode gamle hits, viser, musicals,
filmmusik og højskolesange. Vi synger ikke salmer, men vi synger ind i mellem i kirken bl.a.
Kim Larsen, Rasmus Seebach, Evert Taube, Sebastian, Benny Andersen.
Er det noget for dig? Læs mere om tilmelding og kontingent: www.jernloesekoret.dk eller
ring til korlederen Panna på tlf. 29 28 86 30 og få en god snak. Koret øver om torsdagen
kl. 19.00-21.30. Sæsonstart torsdag d. 1 september.

For børn fra 0.– 3. kl.
Børnene kan lære at synge i Børnekoret Salmecyklen! Børnene lærer at bruge stemmen
rigtigt og synge rent. Lærer noder, rytmer og sange. De oplever glæden og fællesskabet ved
at synge i kor og det enkelte barns sangevner udvikles og fremmes. Udover den ugentlige
korprøve om onsdagen, medvirker koret på skift ved forskellige gudstjenester. Giv dit barn
en oplevelse – ganske gratis! Koret øver torsdage kl. 14.00-14.45. Sæsonstart torsdag d.
8. september.

For unge fra 4 – 7. klasse. Nyt ungdomskor på vej.
Har du sunget i børnekor eller lært at synge andre steder, kan du være med i
ungdomskoret og i tilgift tjene lidt lommepenge. Vi synger rytmisk og klassisk
musik og arbejder med udvidet stemmetræning. Ungdomskoret vil medvirke ved
gudstjenester og sangerne vil modtage 50,-kr. pr. gudstjeneste (inkl. korprøve). Koret øver
torsdage kl. 14.45-16.00. Sæsonstart torsdag d. 8. september. Så kom og vær med!
Alle kor øver i Nr. Jernløse Præstegård, Hovedgaden 7, 4420 Regstrup.
Tilmelding hos kirkernes organist og korleder Panna på tlf. 29 28 86 39
eller mail organist@panna.dk

Mød os på Facebook!
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Nr. Jernløse og Kvanløse kirker har fået deres egen Facebookside,
”Nr. Jernløse og Kvanløse kirker”, hvor man kan blive opdateret om
alt fra koncerter, minikonfirmand, børnekor mv.
Vi håber, at I vil ”Synes godt om” os!

NR. JERNLØSE/KVANLØSE SOGNE

Efterårskoncert
Nr. Jernløse Kirke søndag d. 23. oktober kl. 15.00

”Salmer i Sorg og Glæde”
v. Marianne Harboe og Hans Dal

Efterårsmøder
fælles for Nr. Jernløse / Kvanløse sogne
og Sdr. Jernløse / Søstrup sogne
Torsdag den 13. oktober kl. 19.30
i graverhuset ved Søstrup kirke

“En rejse gennem livet”
v. journalist og forfatter
Ole Frøstrup

I perioden fra 2005-09 skrev Marianne Harboe og komponisten Hans Dal 60 nye salmer, der har været opført ved koncerter
i mere end 50 kirker. Her ibland Domkirkerne i København og
Odense samt Statens Museum for Kunst.
Teksterne handler overordnet set om mennesket i sorg og
glæde. Om menneskets ensomhed og frygt. Om menneskets
tungsind og uro. Om menneskets vrede og hævngerrighed. Om
menneskets barmhjertighed og tilgivelse. Om menneskets sidste tæppefald og maskerne der faldt. Om menneskets kampe
og sejre. Om Guds tilgivelse og håbet for mennesker. Om menneskets afmagt og håbløshed. Om menneskets grådighed og
begær. Om menneskets bøn og kraften fra Gud. Om menneskets forhold til den mediefyldte hverdag og vores forhærdelse.
Om stilhed og storm. Om menneskets råb og bøn om hjælp.
Om livets tomhed uden Gud. Om menneskets frigørelse fra det
materielle. Om lovprisning af naturen og korsets ånd i alt som
er. Om menneskets ego og nydelsen og prisen derved. Om dagens og livets cyklus.
Alle disse temaer og mange flere kan man opleve, glædes over,
undres ved, juble højt, befries ved og meget mere ved at lytte
til disse salmer, hvor musik og tekst fletter sig ind i hinanden i
en smuk enhed.

Ole Frøstrup har gennem et spændende liv rejst og arbejdet i mange
lande. Historien starter med elevtiden på Vendsyssel Tidende i Hjørring og kommer op gennem
tiden til at høre om de mange opgaver for DR som udenrigsreporter. Gennem sit arbejde som journalist og forfatter har Ole
Frøstrup rejst i 70 lande. Af romaner som Ole Frøstrup har
skrevet mange af, er trilogien Sofie, Kristian og Mads den mest
læste.
Torsdag d. 24. november kl. 19.30 i Nr. Jernløse Præstegård

”At give håbet sprog”
v. tidl. lektor og sognepræst
Henning Nørhøj
Henning Nørhøj er altid god at lytte
til. Denne aften vil han med baggrund i en personlig erfaring af at
miste fortælle om den udfordring til
livssyn, tro og opfattelse af mening,
som hermed opstår. Mange erfarer på
et eller andet tidspunkt at miste en af sine nærmeste.
Kan vi komme igennem sorgen og smerten? Skal og kan vi dele
den med andre? Og hvordan gøre sorgen til vores følgesvend.
Men foredraget vil også stille spørgsmålstegn ved, om vore traditionelle og tillærte forestillinger om et liv efter døden og et
gensyn hinsides kan holde overfor realiteterne.
Foredraget vil forsøge at svare på det spørgsmål, der brænder på
for så mange mennesker i dag: Hvordan kan jeg i en moderne
nutid finde mening og livsmod i kristendommens sprog og
billedverden?
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Gudstjenesteliste
Nr. Jernløse

Kvanløse

Sdr. Jernløse

Søstrup

SEPTEMBER
4. september
8. september
11. september
16. september
18. september
25. september

15. s. e. trinitatis
Torsdag
16. s. e. trinitatis
”Kirke & Kødsovs”
17. s. e. trinitatis
18. s. e. trinitatis

Ingen
Ingen
10.30 SLL*
17.00 SLL*
10.30 SLL
Ingen

10.30 SLL*♥
Ingen
Ingen
Ingen
09.00 SLL
09.00 LK

Ingen
19.00 LK
Ingen
Ingen
10.30 LK*
Ingen

09.00 SM
Ingen
10.30 LK*
Ingen
Ingen
10.30 LK

OKTOBER
2. oktober
9. oktober
16. oktober
23. oktober
27. oktober
30. oktober

19. s. e. trinitatis
20. s. e. trinitatis
21. s. e. trinitatis
22. s. e. trinitatis
Torsdag
23. s. e. trinitatis

Ingen
10.30 SLL♥
09.00 HRC
15.00 Koncert*
Ingen
10.30 SLL♥

10.30 SLL♥
09.00 SLL
Ingen
09.00 HRC
Ingen
Ingen

19.00 LK
Ingen
10.30 LK*
Ingen
Ingen
10.30 LK♥

10.30 LK♥
09.00 HRC
Ingen
10.30 LK
19.00 LK
Ingen

NOVEMBER
4. november
6. november
13. november
20. november

”Kirke & Kødsovs”
Alle helgens dag
25. s. e. trinitatis
Sidste s. i kirkeåret

17.00 SLL*
15.30 SLL*
Ingen
10.30 SLL♥

Ingen
14.00 SLL*
09.00 HRC
Ingen

Ingen
17.00 LK*
10.30 LK
Ingen

Ingen
15.00 LK*
Ingen
09.00 SM

SLL: Samuel Leth-Larsen, LK: Line Krogsgaard,
HRC Hannah Reinholdt Clausen, SM Sara Mikaelsson
* Læs omtale i kirkebladet. ♥ Kirkekaffe

Ny kirke- og kulturmedarbejder i Nr. Jernløse og Kvanløse sogne
Jeg hedder Gitte, er 36 år og bor i Holbæk. Jeg
har været ansat som kirkesanger i Nr. Jernløse
og Kvanløse sogne siden 2014, så jeg kender
efterhånden lidt til livet i sognene og er meget
glad for at være her. Jeg er oprindelig uddannet
folkeskolelærer, og har undervist mange år på
Bjergmarkskolen i Holbæk.
Pr. 1. september får jeg nye udfordringer, da jeg
er blevet ansat som jeres nye kirke- og kul-

turmedarbejder. Som kirke- og kulturmedarbejder vil jeg, ud over fortsat at være kirkesanger,
bl.a. stå for sang og rytmik for babyer, minikonfirmand og kirkernes Facebook-side. I samarbejde m. Samuel vil børnegudstjenester, Formiddagscafé og Aktivitetscenteret på Åvang også
blive en del af mit arbejde.
Hvis I vil have fat i mig, står mine kontaktoplysninger her i bladet eller på hjemmesiden.
Jeg glæder mig til at møde jer

NAVNE I SOGNENE:
NR. JERNLØSE:

SDR. JERNLØSE:

Organist Panna Ildikó Friis-Grigoncza,
tlf. 29 28 86 30 eller mail organist@panna.dk
Kirke- og kulturmedarbejder Gitte K. Nielsen,
tlf. 23 70 18 86 eller mail gitte.k.nielsen@outlook.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.

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

KVANLØSE:
Organist Panna Ildikó Friis-Grigoncza,
tlf. 29 28 86 30 eller mail organist@panna.dk
Kirke- og kulturmedarbejder Gitte K. Nielsen,
tlf. 23 70 18 86 eller mail gitte.k.nielsen@outlook.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: 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

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.

FØDSEL OG FADERSKAB
Forældre skal kun anmelde fødslen til
moderens bopælssogn, hvis der ikke har
medvirket en jordemoder ved fødslen.
Ugifte forældre kan få faderskabet registreret og få fælles forældremyndighed
med en omsorgs- og ansvarserklæring
via www.borger.dk med digital signatur
inden 14 dage efter fødslen. Den skal
være signeret med både anmelder og
godkender (mor og far). Hvis ikke omsorgs- og ansvarserklæring er indgivet
inden 14 dage efter fødslen, sender
sognet sagen til Statsforvaltningen.
DÅB OG NAVNGIVNING
Barnet skal have et navn senest 6

måneder efter fødslen – enten ved dåb
eller navngivning.
Dåb: Henvendelse om dåb rettes til sognepræsten. Dåb foregår ved søndagsgudstjenesten eller på udvalgte lørdage i
sognets kirke. Ved dåb oplyses navne og
adresser på mindst 2 og højst 5 faddere,
hvoraf den ene er gudmor eller gudfar.
Fadderne skal være døbte.
Navngivning: Anmeldes med digital signatur på www.borger.dk af forældremyndighedsindehaverne.
VIELSE
For at blive gift i sognets kirke skal man
bo i sognet eller have anden tilknytning
hertil. I tvivlstilfælde er det sognepræ-

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.

sten, som træffer afgørelsen. Dato og tidspunkt for vielsen aftales med sognepræsten 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.
Prøvelsesattest, som rekvireres på
www.borger.dk skal afleveres til
sognepræsten inden vielsen.
Navneændring
Navneændring foretages med digital signatur på www.borger.dk Ansøgning om
navneændring koster 500 kr. som betales med dankort samtidig med ansøgningen. Opdateret liste med god-

kendte fornavne kan ses på
www.familiestyrelsen.dk
Attester
Diverse attester rekvireres med digital
signatur på www.borger.dk og udstedes
efterfølgende af sognepræsten. Alternativt kan der også rettes direkte henvendelse til sognepræsten.
Dødsfald og begravelse el. bisættelse
Henvendelse til sognepræst el. bedemand. Dødsfald registreres i bopælssognet. Var afdøde medlem af Folkekirken aftales dato og tidspunkt for begravelse eller bisættelse med sognepræsten.

SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE

Allehelgen
Igen i år samles vi i vores kirker og mindes vores døde på denne
første søndag i november. Navnene på de mennesker, som vi
har mistet siden sidste Alle Helgen læses op og der tændes lys
for dem i kirken. I Sdr. Jernløse byder menighedsrådet på varm
suppe efter gudstjenesten. Gudstjenesten starter kl. 15.00 i
Søstrup og kl. 17.00 i Sdr. Jernløse.
Alle er velkomne!
L.K.

Staudedag
Søndag den 2. oktober holder vi staudedag i Sdr. Jernløse
præstegård. Kom med dine stauder og byt dem til nye, når du
nu alligevel skal dele dem, der er blevet for store. Vi mødes kl.
14.00 og der serveres kaffe og kage. Alle er velkomne!!!!
Menighedsrådet ved Sdr. Jernløse kirke.

Høstgudstjenester
Høsten er i hus, trods en regnfuld og mere eller mindre solløs
sommer og det fejrer vi med en smukt pyntet kirke og en efterfølgende god frokost! Høstgudstjenesterne holdes søndag den
11/9 kl. 10.30 i Søstrup og søndag den 18/9 kl. 10.30 i Sdr.
Jernløse.
På gensyn.
Menighedsrådene.

MENIGHEDSRÅDSMØDER:
Menighedsrådsmøder i Søstrup:
Tirsdag d. 6. september kl. 19.30 i graverhuset
Torsdag d. 17. november kl. 19.30 er der konstituerende
menighedsrådsmøde i graverhuset.
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Fællesspisning i Sdr. Jernløse
For at samle vores by lidt mere og lære nye mennesker at
kende, starter vi nu op med fællesspisning hver den 1. mandag
i måneden (med start mandag den 5. september).
Vi mødes i konfirmandstuen kl 18.00, hvor alle medbringer en
ret, som bliver sat på en buffet, og så er det ellers meningen, at
vi spiser sammen og hygger os lidt. Det kræver ikke andet af os,
end at vi tager gryden under armen og ungerne i hånden og
går over til præstegården, hvor der vil være dækket op.
Der flytter hele tiden nye mennesker til byen, men det er svært
at få mødt hinanden og talt sammen i en travl hverdag, så vi
håber, at dette kan være en anledning til mere fællesskab og
mindre ensomhed! Jeg håber, at mange har lyst til at bakke op
om initiativet!
Ring eller skriv, hvis I har spørgsmål:
lkp@km.dk eller mobil: 24 45 54 02.
L.K.

Konfirmandindskrivning
Søndag den 16. oktober (rykket fra den 9. oktober) holder vi
konfirmandindskrivning for vore to sogne. Vi starter med en
gudstjeneste kl. 10.30 og går bagefter i menighedssalen til indskrivning og information, sodavand, kaffe og kage. Arrangementet er for konfirmander og forældre! Undervisningen starter
tirsdag den 25. oktober kl. 14.30 i Sdr. Jernløse.
Konfirmationerne i 2017 foregår Store Bededag (12/5) og
søndag den 21/5 i Sdr. Jernløse og 1. søndag efter Store Bededag (14/5) i Søstrup – kl. 10.30.
Jeg glæder mig til at se jer.
L.K.

sogn.dk soenderjernloese
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”Fra kærester til forældre!”
Workshop for småbørnsforældre!!!!!
Workshoppen henvender sig til alle
nybagte eller andre småbørnsforældre og har til hensigt at
give redskaber til at styrke parforholdet, når man ikke længere kun er par, men også er blevet forældre. Et stærkt parforhold giver et godt forældreskab! Psykologerne Pia og John
Hjarsø Mortensen formidler dygtigt, nærværende og humoristisk og er ikke bange for at sætte sig selv i spil.
Workshoppen strækker sig over tre lørdage fra kl. 9 – 12;
den 24/9, 22/10 og 26/11 og foregår i sognegården i Vipperød. Vi mødes 8.30 og lægger ud med fælles morgenmad.
Der kan deltage 10 par og det koster 300 kr. pr. par at deltage.
Det er muligt at få passet jeres børn imens. Har I spørgsmål,
lyst til at høre mere eller vil I gerne tilmelde jer, så henvend
jer (snarest) til mig på enten lkp@km.dk eller 24 45 54 02.

Film og foredrag
Allerede den 15. september kan du dog møde Pia og John
Hjarsø Mortensen, når de holder ”Film og Foredrag” i
menighedssalen i Sdr. Jernløse fra kl. 19.00 – 21.15.
Pia og John skriver: ”Trivsel i familielien og i parforholdet står
i direkte gæld til det der foregår inderst inde hos os alle. Som
optakt til filmen "Inderst inde" vil vi fortælle lidt om hvilken
betydning, det har haft for os som par og forældre at kunne
give hinanden adgang til vores indre verdener. Lidt om hvordan vi holder dørene åbne til det der foregår "Inderst inde"
ved hjælp af en ret enkel form for dialog, som alle kan lære.
I vil blive præsenteret for et simpelt landkort over psyken,
som ellers til tider kan virke utilgængelig og kompliceret. Et
landkort der vil supplere den lille geniale film I bagefter skal
se.
Filmen viser med enkle billeder og sjove figurer hvordan,
man kan opfatte funktioner eller processer i sindet. Inspirerende for alle, men især når man står med den opgave det
er, at forstå og støtte udviklingen af vores børns indre verdener. Denne aften kan stå alene eller I kan se den som en
optakt til den efterfølgende 3-dages workshop "Start Kid"
Adressen er: Sdr Jernløsevej 35, Sdr Jernløse, 4420 Regstrup. Der er gratis adgang, så få de små passet og kom! Det
er så vigtigt!!!
L.K.

Orienteringsmøde vedr. valg
til Sdr. Jernløse sogns menighedsråd
den 13.9. 2016 kl. 19.00. i menighedssalen.
1.
2.
3.
4.

Velkomst
Valg af dirigent
Menighedsrådets opgaver og kompetencer
Redegørelse for menighedsrådets arbejde
siden sidste menighedsrådsvalg
5. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet
6. Redegørelse for reglerne for opstilling af kandidatlister
og afvikling af valget

Efterfølgende opstillingsmøde:
Dagsorden til opstillingsmøde:
• Valg af stemmetællere
• Opstilling af kandidater til menighedsrådet
• Præsentation af kandidater til menighedsrådet
• Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne
• Afstemning
• Meddelelse af afstemningsresultatet
• Valg af stillere (mindst 5, højst 15)
• Eventuelt
Det er muligt at stille op til menighedsrådet, selv om man evt.
er forhindret i at møde op på ovennævnte dato. Dette skal blot
meddeles en anden deltager på mødet, gerne med en underskrift som dokumentation.
Flg. medlemmer genopstiller:
Hanne Steinicke, Kirkeværge
Steffen Pedersen, Kasserer
Genopstiller ikke:
Linda Nielsen, Formand
Elsebeth Jarmbæk, Kontaktperson
Gorm Lunn, Bygningssagkyndig

Linda Nielsen
Formand for valgbestyrelsen.

Vi ser frem til at nogle fra sognet vil lade sig opstille for en toårig periode (i stedet for en fire-årig) som vi fik godkendt efter
ansøgning i kirkeministeriet.
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MUSISK UGE I SØSTRUP
Sidste års succes med en musisk uge, gjorde at vi havde mod på at på at sætte et program sammen igen. Vi håber de meget
forskellige genre kan trække mange gæster til kirken. Der vil blive serveret en lille forfriskning efter hvert arrangement.
provisatorer tage livtag med de bedste af
vores danske sange.
Hans Ulrik har i høj grad markeret sig
både som saxofonist og komponist på
jazzscenen som leder af flere grupper.
Han har mange udgivelser i eget navn, og
heraf flere med fokus på danske sange.

Mandag den 31. oktober kl. 19.30

Torsdag den 3. november kl. 19.30

Syng med aften
med organist Birgitte Bøge
”Fra Weise til Haahr”.
Vi byder velkommen til en glad sangaften. Organisten vil, den første time,
fortælle lidt om komponisterne C.E.F.
Weise og Bjarne Haahr - og synge nogle
af deres sange.
Herefter er der ønskekoncert med sange
fra højskolesangbogen.
Velmødt til en stemningsfuld aften.

Monas Lysthus
Vi starter musikugen op med Monas
Lysthus, der spiller nordisk folkemusik.
Polka, vals, familiedansemusik, kvadriller
osv. Både til dans og koncert.
Monas Lysthus har eksisteret i ca. 15 år
og består af Jes Bo Nielsen, violin, Leif
Kastberg, violin, Per Ellevang, guitar,
Knud Rasmussen, bas, Knud Kristiansen,
harmonika og Lise Bergsøe, fløjte.

Fredag den 4. november kl. 19.30
Onsdag den 2. november kl. 16.00
Den flyvende prinsesse,
v/ Dorte Abrahamsen

”Et kys til skelettet”

Tirsdag den 1. november kl. 19.30

Hans Ulrik Trio
”Danske sange”
Her er muligheden for at høre tre af Dan-

10 marks stærkeste instrumentalister og im-

En teaterforestilling for 4-9 årige
Kirkegårde er normalt fredelige steder,
hvor alle døde ligger pænt i deres kister.
Men noget vækker et ældgammelt skelet,
som beslutter sig for at gå en tur i de levendes verden. På sin vej har han brug
for publikums hjælp til at puste liv i de
andre figurer.
Tilskuerne puster liv i fortællingens hoved
personer – og så går det over stok og sten.
Efter forestillingen vil der blive serveret
spaghetti og kødsauce.

Holbæk Pipe Band
Sidste aften i den musikalske uge tager vi
på en rejse over Nordsøen til Skotland,
nærmere betegnet til det skotske højland
med sækkepiber og trommer.
Vi får besøg af en mindre gruppe - kvintet eller sekstet – fra Holbæk Pipe Band,
der vil spille såvel kendt som mindre
kendt musik, der vil kunne trække stemningen fra højlandet helt ind i kirkerummet, sammensat af bandets Pipe Major –
musikalske leder – Rune Sawath Jensen,
er ikke fastlagt endnu, men vi tør godt
love kendte melodier som ”Scotland the
Brave” og ”Amazing Grace” som en del
af det.

SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE

Siden sidst
Sankt Hans aften var som sædvanlig velbesøgt både i kirken, hvor der
blev afholdt en aftensgudstjeneste samt på bålpladsen.
Alle nåede at grille og få mad på tallerknerne, inden det senere gik i
rask trav op til salen, på grund af regn og torden.
Det lykkedes trods alt at få bålet tændt senere på aftenen og sunget
den traditionelle sang.

Loppemarkedet trak også folk til i præstegården, og der kunne efterfølgende afleveres ca. 1300,- til Kirkens Korshær, der kom ind via salg
af boder, kaffe, kage, sodavand og øl. Et helt fint resultat.
Først i august bliver deponiet på kirkegården renoveret, hvilket er
tiltrængt. Dette vil give bedre arbejdsforhold for graverne, da der bl.a.
kommer flere båse til opsamling af jord, planter o.s.v.
I samme måned bliver kirken kalket.

Efterårskoncert
Torsdag den 6. oktober i Sdr. Jernløse kirke 19.30– det lokale
jazzorkester fra Holbæk ”ROSE ROOM DIXIE” kommer til Sdr.
Jernløse denne aften og vil med sikkerhed få hvælvingerne til
at ryste. Det er et forholdsvis nydannet orkester, som består af
6 musikere, der alle har dybe rødder i den danske jazzscene.
ROSE ROOM DIXIE spiller saftig swingende Dixieland, der i
høj grad, og til publikums store tilfredshed, altid kommer ud
over scenekanten. Repertoiret består gerne af opfordringer og
udfordringer fra publikum. Alle ROSE ROOM DIXIES medlemmer har årelang erfaring på jazzscenen, og har hver for sig optrådt ved mange festivaler/spillesteder i ind- og udland.
Så glæd jer til en festlig aften, der med garanti får jer til at gå
syngende hjem!
Der er gratis adgang.
Menighedsrådet ved Sdr. Jernløse kirke.

Siden sidst har vi modtaget bud på hvad det vil koste at renoverer altertavle, døre m.m. i kirken.
Altertavlen dateret 1602:
43.200,De gamle døre:
Indgangsdøren til våbenhuset fra omkring 1500 tallet
23.200,Dør imellem våbenhus og kirkeskib dateret ca 1500-1598 8.400,Indgangsdør til sideskib dateret ca 1800
25.800,Nuværende indgangsdør dateret ca 1900: I Nationalmuseets besigtigelsesrapport hedder det: Døren tåler ud fra antikvariske og bevaringsmæssige hensyn at blive ombygget eller alternativt udskiftet
med en ny dør. Dette skal der nu tages stilling.
Restaureringen af disse skal udføres efter Nationalmuseets retningslinjer for behandling af historisk kirkeinventar og afsluttes med en
rapport. Dvs. at bl.a. snedker- og farvekonservator bliver tilknyttet opgaven.
Det er en kulturarv, der er værd at passe på, det næste skridt bliver at
finde økonomiske midler til at få restaureringsopgaverne udført.
På gensyn
Linda Nielsen, formand.
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Menighedsrådsvalg 2016
Valget til menighedsråd nærmer sig og
indkommer der flere lister, vil der blive
afholdt valg tirsdag den 8. november
2016.
I vore sogne indleder vi med fire orienteringsmøder tirsdag den 13. september.
Møderne afholdes flg. steder:

• Nr. Jernløse sogn:
Nr. Jernløse Præstegård kl. 19.00

• Kvanløse sogn:
T. Rasmussen, Ringstedvej 198,
Kvanløse kl. 19.00

• Sdr. Jernløse sogn:
Menighedssalen,
Sdr. Jernløse Præstegård kl. 19.00

• Søstrup sogn:
Graverhuset ved Søstrup kirke
kl. 19.30

På disse møder vil menighedsrådene orientere om aktiviteterne i den forgangne
periode og om de opgaver, der ligger
foran os. Der vil være mulighed for at
stille spørgsmål. Umiddelbart efter orienteringsmødet vil der være et opstillingsmøde, hvor man kan stille op som
kandidat.
Lidt om menighedsrådet
Menighedsrådene administrerer kirkens
ejendomme og økonomi og har ansvaret
for kirkens personale, dog med undtagelse af præsterne. I tilfælde af at en ny
præst skal ansættes, har et menighedsråd
til opgave at udpege den præst, man
ønsker at ansætte, hvorefter Kirkeministeriet fungerer som arbejdsgiver for
præsten. Det er håbet, at nye menighedsrådsmedlemmer kan medvirke til at skabe fornyelse med gode idéer både i kirker
og præstegårde.
Hvem kan stille op?
Hvis du er over 18 år, medlem af
Folkekirken og bor i et af vore fire sogne
eller har løst sognebånd hertil har du mulighed for at blive valgt ind i menigheds-

www.nj-k.dk

rådet. I dag kan folkekirken bruges på
mange forskellige måder. Det forventes
ikke, at du er fast kirkegænger, men positiv forståelse for kirkens betydning og
vidtforgrenede arbejde i lokalområdet er
et godt udgangspunkt, hvis du ønsker at
stille op til menighedsrådsvalget. Man
vælges for fire år ad gangen. Menighedsrådet afholder ca. 8 menighedsrådsmøder om året.
Sidder der nogle ildsjæle eller blot nogen
som kunne være interesseret i at stille op,
men mangler lidt information, så henvend jer til en fra menighedsrådet og få
en snak.
Vil du være med til at præge dit sogn?
Så er menighedsrådet det rigtige sted for
dig!

