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Jeg kører forbi næsten hver dag, men jeg
havde aldrig været derinde. Ikke fordi jeg
ikke havde tænkt på det. Det er næsten
umuligt at lade være. Bygningen ligger
der, høj og majestætisk, og skiller sig ud.
Minder os om, at vi skal dø. Bøjet i neon
med sin insisterende kalden. Så skal man
være en sær ignorant, hvis man ikke
bliver påvirket af dens tilstedeværelse i
ny og næ.
Jeg blev også ramt af dens kalden. Så en
dag vovede jeg mig derop. Jeg havde aftalt med en veninde at mødes ved indgangen. Hun var lidt forsinket, skrev
hun. Hvordan var det nu? Mon man bare
kunne gå ind? Sådan uden videre. Det så
sådan ud.
Jeg kiggede efter de andre, der så ud til at
færdes hjemmevant. Man skulle helst
ikke kunne se på mig, at det var første
gang, jeg var her. Hvor skulle jeg sætte
mig? Det virkede lidt som om, at der var
faste pladser. Jeg satte mig nede bagved.
Håbede at kunne se efter de andre.
Så gik vi i gang. Hende der stod for det,
var meget engageret. Fortalte begejstret
om alt det, vi skulle og hvorfor det hele
var så vigtigt. Det virkede, som om hun
selv troede på det, men for mig var det
ikke overbevisende. Det var for meget.
Jeg stod af, og lod hende snakke.

Forsøgte at følge med så godt jeg kunne.
Rejste mig, når de andre rejste sig.
Gjorde som de andre, men uden at føle
mig som en del af det hele alligevel.
Hun havde sagt, at det ville vare cirka en
time. Kiggede på uret. Tiden sneglede sig
afsted. Det hele lignede hinanden, og for
mig var der ikke rigtig nogen sammenhæng. Rækkefølgen virkede tilfældig.
Endelig var det færdigt. Min veninde
dukkede aldrig op. Jeg talte ikke med
nogen i den time, det varede. Der var
ingen der spurgte, om jeg kom igen. Jeg
tog mit gode tøj og gik og følte en uendelig lettelse over at være ude på gaden
igen. Jeg sætter ikke mine ben i Fitness
World igen!
Jeg tror, at mange, der kommer til
højmesse i folkekirken for første gang,
har det på samme måde, som da jeg deltog i ”Stram op” hos Fitness World.
Følelsen af godt nok at være der, men alligevel ikke være med. Følelsen af at
træde ind i en sammenhæng, der er én
fuldstændig fremmed, og hvor der er så
mange koder og regler, at man meget let
kommer til at føle sig fremmedgjort.
Sammenligningen mellem Fitness World
og Folkekirken er plat. Jeg ved det. Men
jeg erfarede efter mit besøg i Fitness
World, at jeg åbenbart føler mig bedre
tilpas i en løsthængende sort embeds-

dragt fra 1600-tallet end i stramme tights
fra Adidas.
Højmessens liturgi og indre sammenhænge er meningsfulde og givende for
os, som kender den og elsker den. For
den, der ikke har den fortrolighed, kan
den virke som en endeløs række af tekster, salmer, bønner og ord uden nogen
åbenlys sammenhæng eller relevans.
Det kan for det utrænede øje være svært
at få øje på det folkelige i højmessen. I
stedet kan det synes, som om der er brug
for en række færdigheder for at få noget
ud af at gå til højmesse.
Biskopperne har netop nedsat tre fagudvalg. Ét udvalg skal arbejde med gudstjenesten, et andet med dåb og nadver,
og det tredje udvalg med det overordnede spørgsmål om, hvordan der fremover kan arbejdes med liturgi i
folkekirken. Jeg hilser det initiativ mere
end velkomment. Det bliver spændende
at følge. Der er brug for ikke alene en
teologisk gennemarbejdning af ritualer
og liturgi, men også en besindelse på det
folkelige. En gedigen luthersk gudstjeneste, der ikke kræver meget mere af
menigheden, end at man kan sit Fadervor. I hvert fald ikke for at kunne være
med - og virkelig føle, at man er med.
Sognepræst
Hanne Jul Jakobsen,
Århus (fra Kristendom.dk)

FIRKLØVERET

NR. JERNLØSE/KVANLØSE SOGNE

Udgives af Nr. Jernløse, Kvanløse,
Sdr. Jernløse og Søstrup sogne.
Ansvarshavende redaktør:
Sognepræst Samuel Leth-Larsen
Næste nummer af Firkøveret
omdeles uge 46 2016. Meddelelser
til kirkebladet for marts – maj 2017
indgives til sognepræsten senest den
3. februar 2017
Lay-out/tryk: Japi-Form

Minikonfirmander
Sjov, leg og undervisning
for 3. klasserne
Minikonfirmandundervisning er et tilbud til børn,
der går i 3. klasse på Skovvejens skole, afd. Jernløse,
og i år vil både Samuel og
Gitte stå for undervisningen.
Vi mødes onsdage kl. 14-15.30, med opstart
d. 18. januar 2017. Information uddeles på
skolen inden juleferien. Mere info om minikonfirmand vil kunne læses på www.nj-k.dk

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
Kirkenes facebookside:
nrjernloeseogkvanloesekirker

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. 11. januar 2017. Tilmelding hos kirke- og kulturmedarbejder Gitte K. Nielsen på tlf. 23 70 18 86
eller mail: gitte.k.nielsen@outlook.dk

Sekretær Marianne Herss træffes i
Nr. Jernløse Præstegård torsdag mellem kl. 10 og 16. Tlf. 59 18 31 27.

Menighedsrådsmøder

Sdr. Jernløse/Søstrup sogne:

Onsdag den 4. januar kl. 19.00
er der menighedsrådsmøde
i Nr. Jernløse Præstegård.

Sognepræst
Line Krogsgaard
Sdr. Jernløsevej 35,
Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup
Tlf. 24 45 54 02, træffes bedst
kl. 9.30-10.30, mandag fridag
E-mail: lkp@km.dk
Har 25% bistandsforpligtigelse i
Nr. Jernløse og Kvanløse sogne.

www.sogn.dk/soenderjernloese
www.sogn.dk/soestrup
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Sang og rytmik for babyer

Nr. Jernløse sogn:
Fredag d. 24. februar kl. 17 i Nr. Jernløse Kirke
(fælles for begge sogne)

”Kan du gætte, hvem jeg er”
Fastelavn for børn

Tirsdag den 31. januar kl. 19.00
er der menighedsrådsmøde
i Nr. Jernløse Præstegård.

Kvanløse sogn:
Kommende menighedsrådsmøder var ikke
berammet inden deadline. Når datoer for
menighedsrådsmøder er fastlagt vil de
blive annonceret på sognenes hjemmeside.

Filur er vist klar til fastelavn. Kom – gerne udklædt - til en festlig gudstjeneste for børn og
barnlige sjæle, med efterfølgende tøndeslagning og en gang ”let” aftensmad med en
fastelavnsbolle til dessert. Og husk som altid:
Masser af slik i tønderne!! Af praktiske grunde
er der tilmelding til mad i præstegården hos
Samuel på slla@km.dk el. 29 72 94 83

www.nj-k.dk
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Advent i Kvanløse Sogn
1. søndag i advent den 27. november
Traditionen tro indledes adventstiden i
Kvanløse Kirke med en festlig gudstjeneste kl. 13.30. Jernløse Hornorkester kigger naturligvis også forbi i år,
både i kirken og efterfølgende på parkeringspladsen, hvor Kvanløses smukkeste juletræ tændes.
Herefter slår golfklubbens kantine
dørene op på Holmegård til hyggeligt
samvær m. gløgg, æbleskiver og ikke
at forglemme; bankospil med mange
flotte gevinster, bl.a. juleænder, rødvin og kaffe. Julemanden er
naturligvis i godt humør igen i år og deler godteposer ud til
børnene. Velkommen til en herlig eftermiddag.
Dagen arrangeres i samarbejde ml. Kvanløse menighedsråd og
Kvanløse sogns beboerforening.

Julegudstjeneste på Åvang
Fredag d. 16. dec. kl. 10.00
Én gang hver måned (den sidste fredag hver måned, bortset fra
dec.) er der en kort gudstjeneste på Åvang. Vi begynder kl.
10.00 m. en kop kaffe m. brød/kage med tid til hygge og snak,
og i forlængelse heraf er der en kort gudstjeneste.
Denne tradition er ikke kun for beboere på Åvang el. Åhaven,
alle øvrige sognebørn er hjerteligt velkomne til en times tid m.
hygge og eftertanke. Kom og vær med, og gå beriget hjem.
Til julegudstjenesten vil Jernløse Hornorkester medvirke.

Formiddagscaféen
Hyggeligt fredagssamvær for
alle i Nr. Jernløse Præstegård
Den 9. dec. kl. 09.30:

”Julehygge i den gamle præstegård”
Vi kommer ikke uden om at der allerede er gået et år! Tiden
går, og vi går med, utroligt men også frydefuldt at julehøjtiden
atter står for døren! Velkommen i Formiddagscaféen, som i
højtidens anledning er blevet til en Julecafé. Præst, organist og
kirke- og kulturmedarbejder står for dagens juleunderholdning.
Den 20. jan. kl. 09.30:

”Fællesskab i Vangkvarteret - et boligsocialt projekt”
v. Lis Jensen, boligsocial projektleder i Vangkvarteret i Holbæk.
Vangkvarteret har siden 2010 figureret på regeringens ghettoliste. Derfor har boligområdet fået en boligsocial helhedsplan, med 4 overordnede indsatsområder:
• børn, unge og familie
• udsatte grupper
• sundhed og beboernetværk
• inddragelse og demokrati.
Der er fokus på fællesskab, frivillighed, empowerment og bekæmpelse af social ulighed. Projektet er
ikke en erstatning for eksisterende kommunale tilbud, men er
at betragte som en additiv indsats – de bygger bro, låner tillid
ud og understøtter sociale tiltag gennem deres relationer til områdets beboere. Lis Jensen, der er en af ildsjælene i projektet, vil
kommer og fortælle om det spændende og vigtige arbejde, det
boligsociale team i Vangkvarteret udfører.
Den 10. feb. kl. 09.30:

”Fra gadebørn til glade børn”
v. sognepræst Signe Voldby,
Græse v. Frederikssund
Denne formiddag får vi besøg af
sognepræst Signe Voldby, der har
været senior volontør i Mission
Afrika. Signe fortæller om et gadebørnsprojekt i Nigeria med
temaet ”Fra gadebørn til glade børn”. Kom og lyt til en foredragsholder med hjerte for en vigtig sag.
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Koncerter og korsang i vintertiden
Intet kan som sang og musik lyse op på en mørk vinteraften og bringe varme i en kold vinter!

Søndag d. 11. december kl. 15 i Kvanløse kirke
Julekoncert med Jernløsekoret og Tølløsekoret

Tølløsekoret

Jernløsekoret

TØLLØSEKORET er et velklingende voksenkor under LOF, som øver i Tølløse præstegård. Dirigenten er Birgitte
Bøge, organist i Sdr. Jernløse og Søstrup Kirker. Koret har lige straks 40 års jubilæum og enkelte kormedlemmer
har været med i koret helt fra starten.
JERNLØSEKORET er et ungt voksenkor, der ”kun” har 4 år på bagen. Koret prioriterer samvær, hygge, glæde –
og naturligvis sang. Læs mere på hjemmesiden www.jernloesekoret.dk
Til julekoncerten vil de to kor synge for os, og der vil også være rig lejlighed til fællessang.
Efter koncerten bydes på gløgg og julekage. Alle er hjertelig velkommen!

Kom og syng med!
I vore sogne har vi to kor, et for børn fra 0.-5.kl og et for
voksne. Børnekoret Salmecyklen øver torsdag eftermiddag ml. kl. 14-15. Jernløsekoret for voksne øver torsdag
aften mellem kl. 18.30-21.00.
Er du interesseret i at synge med?
Så ring til organist og korleder Panna Friis-Grigoncza på
tlf. 29 28 86 30 eller mail til organist@panna.dk
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Filmklubaften i Nr. Jernløse Præstegård
Onsdag d. 8. februar kl. 19
Frankrig i 1800-tallet. Marie
Heurtin er 14 år
og både blind og døv.
Lægerne stempler
hende som dum, men
Maries far kan ikke
bære tanken om at sende
sin datter på galeanstalt.
Han får kontakt til et kloster,
hvor den unge søster Marguerite påtager sig opgaven
at tage sig af Marie.
”Maries Historie”
er en fransk film
fra 2014, som
bygger på en autentisk historie. Velkommen til en bevægende
film, der tænder håb i en mørk tid.
Efter filmen vil vi som sædvanlig hygge os
med lidt godt at spise og drikke.

Søndag d. 8. januar kl. 15 i Nr. Jernløse kirke

Nytårskoncert i samarbejde
med Lions Club, Jernløse
v. Maria Ovalle, Rose-Ann Semler og Panna Friis-Grigoncza

Flamenco

Nytårsdag
Efter gudstjenesterne byder
menighedsrådet på et lille glas (el. to)
med kransekage.

Kyndelmisse
Den 2. februar kl. 19.00
i Nr. Jernløse Kirke
(fælles for begge sogne).
Jernløsekoret medvirker
Vi fejrer kyndelmisse. En meditativ,
stemningsfuld og smuk gudstjeneste,
hvor levende lys, livgivende ord,
sjælfuld korsang og åndrig orgelspil vil jage skyggerne på flugt!
Efter gudstjenesten bydes på en kop kaffe i præstegården.

Musikken indeholder is og ild. Elementer fra spansk, sydamerikansk og europæisk musikskat i en tidløs fortolkning. Romantiske og andre gange svingende rytmer. Fine armbevægelser og temperamentsfulde dansetrin. Inderlige, elegante,
glade og trøstende stemmer og klange.
Maria Ovalle er flamenco danserinde fra Venezuela. Rose-Ann
Semler er altsangerinde fra Hillerød slotskirke og DR’s koncertkor. For år tilbage var hun kirkesanger i en årrække i Nr.
Jernløse Kirke. Ved tangenterne på cembalo, klaver og orgel
sidder Panna Friis-Grigoncza, organist i Nr. Jernløse og Kvanløse kirker. Efter koncerten indbydes til hyggeligt samvær og
fest i Løvehulen. Skål og godt nytår!
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Gudstjenesteliste
Nr. Jernløse

Kvanløse

Sdr. Jernløse

Søstrup

27. november
4. december
11. december
18. december
24. december
25. december
26. december
31. december

1. s. i advent
2. s. i advent
3. s. i advent
4. s. i advent
Juleaften
1. juledag
2. juledag
Nytårsaften

10.30 SLL*
Ingen
10.30 SLL
09.00 LK
13 + 16 SLL
10.45 SLL
10.30 SLL
Ingen

13.30 SLL*
09.00 LK
15.00*
Ingen
14.30 SLL
09.30 SLL
Ingen
Ingen

15.00LK*
10.30LK ♥
Ingen
Ingen
13.30+16.30 LK
09.30 LK
Ingen
15.30 LK*

10.30 LK*
Ingen
09.00 SLL
10.30 LK ♥
15.00 LK
10.45 LK
09.00 SLL
14.00 LK*

1. januar
8. januar
12. januar
15. januar
22. januar
29. januar

Nytårsdag
1. s. e. h. 3 konger
Torsdag
2. s. e. h. 3 konger
3. s. e. h. 3 konger
4. s. e. h. 3 konger

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

16.00 SLL*
09.00 LK
Ingen
Ingen
Ingen
10.30 SLL

Ingen
10.30 LK
Ingen
Ingen
Ingen
10.30LK ♥

Ingen
Ingen
19.00 SM
Ingen
09.00 SLL
Ingen

2. februar
5. februar
8. februar
12. februar
19. februar
24. februar
26. februar

Kyndelmisse
S. s. e. h. 3 konger
Torsdag
Septuagesima
Seksagesima
Børnegudstjeneste
Fastelavn

19.00 SLL*
10.30 SLL
Ingen
10.30 SLL
Ingen
17.00 SLL*
Ingen

09.00 SLL
Ingen
Ingen
09.00 HRC
Ingen
10.30 SLL ♥

Ingen
19.00 LK
Ingen
10.30 LK
Ingen
14.00*

10.30 SM
Ingen
10.30 LK ♥
Ingen
Ingen
Ingen

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

Støt Lucia – tænd et lys for verdens børn
Nr. Jernløse og Kvanløse sogne deltager i Årets Lucia Indsamling, som hvert år samler ind til
Danmissions arbejde for fattige og udsatte i Afrika, Asien og Mellemøsten. I den forbindelse vil
vi ved arrangementer op til jul sælge engle, stjerner og skrabelodder til fordel for Danmission
Fremtidsbørn. Se mere på www.nj-k.dk og facebooksiden eller www.danmission.dk/lucia

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: Ingolf Petersen
Butterupvej 98, 4420 Regstrup, tlf. 59 47 20 11.

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.
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1. s. i advent

Søstrup meninghedsråd

Igen i år gør vi noget særligt ud af 1. søndag i advent i vores to
kirker! Vi starter søndag den 27. november kl. 10.30 i Søstrup
kirke, hvor vi holder børnegudstjeneste i julens tegn og bagefter
følges ad til juletræsfest hos Inge og Marius, Sasserupvænge 11,
hvor der er plads til os alle sammen. Her danser vi om
juletræet, leger sanglege og får æbleskiver og godteposer.

På orienteringsmøde stillede der ikke flere op end de fem, der
skulle indgå i menighedsrådet.
Derfor blev menighedsrådsvalget afgjort ved fredsvalg.
To udgik af menighedsrådet, Dorthe Tødten og Jan Eberholst,
ind kom i stedet Connie Kaarde og Berit Karlsen.
På konstitueringsmøde den 23. november kl. 20.00 på Sasserupvej 11, vil konstitueringen foregå.
Suppleanter er Karin Hansen og Peter Harboe
Kommende menighedsrådsmøder er ikke berammet inden
deadline. Når datoer for menighedsrådsmøder er fastlagt vil de
blive annonceret på sogn.dk

Børnegudstjeneste, juletræsfest
og julehygge med banko

Kl. 15.00 starter gudstjenesten i Sdr. Jernløse, hvor vi synger
alle de traditionelle adventssalmer og så småt kommer i
julestemning. Bagefter serverer vi gløgg, kaffe, saft og
æbleskiver i konfirmandstuen og holder julebanko med de
første små julepakker som præmier.
Vi glæder os til at se jer og jule med jer.
Søstrup og Sdr. Jernløse menighedsråd og Line Krogsgaard.

JULEAFTEN
Tre gudstjenester
Størrelsen på kirkerne er altid
en udfordring ved juletid og
for at ingen skal gå forgæves,
har menighedsrådet i Sdr.
Jernløse besluttet, at der her
afholdes to gudstjenester
juleaften.
Kl. 13.30 /16.30 i Sdr. Jernløse og kl. 15.00 i Søstrup
L.K.

Nytårsaften
For 10. gang holder vi nytårsgudstjeneste selve nytårsaftensdag
og slutter, som altid, med at ønske hinanden et glædeligt og
lykkebringende nytår med et glas champagne i våbenhuset.
Gudstjenesterne er kl. 14.00 i Søstrup og kl. 15.30 i Sdr. Jernløse, så alle kan nå hjem til Dronningens Nytårstale.
L.K.
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Fællesspisning
Vi har nu haft fællesspisning i Sdr. Jernløse menighedssal tre
gange og det har vist sig at være en ubetinget succes. Vi samles omkring 30 mennesker, børn og voksne, og spiser sammen
i en times tid, inden vi går hver til sit.
Fællesspisning foregår hver den 1. mandag i måneden
Kom bare – der er plads til alle og man medbringer blot en ret
til buffeten. Er man alene og orker ikke at kokkerere, kommer
man bare alligevel – der er rigeligt med mad!
L.K.

sogn.dk soenderjernloese
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Fastelavn
Fastelavn falder i år søndag den 26. februar og som altid er der
fastelavnsfest i præstegården. Vi mødes i kirken kl. 14.00 til
børnegudstjeneste og går bagefter i Laden til tøndeslagning,
varm kakao og fastelavnsboller. Jeg glæder mig til at se en
masse pirater, spidermen, drager, prinsesser, engle og løver og
alt det andet flotte I finder på.
L.K.

Legat om julehjælp
Bor du i Sdr. Jernløse og har svært ved at få julens ender til at
mødes, er det muligt at søge om hjælp hos Sdr. Jernløses
menighedsråd. Ansøgningen stiles til Line Krogsgaard og behandles, naturligvis, diskret.

Julehjælp
Julen er hjerternes og ikke mindst børnenes fest, men det er
ikke alle, der har ressourcer til at fejre jul, som ønsket. Derfor
tilbyder vi, i de fire sogne, en julepakke til trængende familier,
der godt kunne bruge lidt hjælp i juletiden!
Til dét har vi brug for hjælp, så hvis du/I ønsker at bidrage,
modtages enhver form for donation til menighedsrådsmedlem
Randi Falch Petersen, Ådalen 21, Sdr. Jernløse eller sognepræst
Line Krogsgaard, Sdr. Jernløsevej 35, Sdr. Jernløse.
Alle former for bidrag er velkomne: juletræer, pyntegran, penge, hjemmebagte småkager, kaffe, nødder, gaver, marcipan,
nougat etc.
For de fleste af os, er det ikke noget problem at smide en ekstra
pose kaffe i indkøbskurven, men for andre, er det en stor hjælp.
Så hjælp os med at hjælpe!
Har du brug for hjælp eller kender nogen, det ville glæde,
ringer eller skriver du til Line Krogsgaard 24 45 54 02/
lkp@km.dk – ansøgningerne behandles diskret.

Børnekor!!!
Hmm.. Det for børn!!!!......
Kom frisk og frejdig til pigekor i Præstegården
Spirekor: (0-2kl.)
Onsdage kl. 14-15
Spirekor hentes i Den syvende himmel kl. 13.50
Børnekor: (3-6.kl.) Onsdage kl. 15-16
Kan du lide at synge og vil du dele det med andre?
Så kom og vær med til korsang i Sdr. Jernløse kirkes konfirmandsal.
Vi synger næsten alt dog mest danske sange.
Der vil være node- og rytmelære.
Og masser af gode sange.......
Vi vil optræde lejlighedsvis i kirke, skole og på
plejehjem, når vi er blevet super seje.
Glæder mig til at høre fra dig.
Mange hilsner
Birgitte Bøge
Tlf : 30 54 71 59
mail: birgitte@fbpe.dk

Ferie og frihed
Ved ferie og anden frihed (friweekends, orlov, kurser) varetages
embedet af sognepræst i Ugerløse Sara Mikaelsson
tlf. 59 18 80 74 eller mail sym@km.dk
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Julekoncert i Sdr. Jernløse

NEW SEASON
Tirsdag den 6. december kl. 19.30 afholdes julekoncert i
Søstrup kirke
Vi får besøg af gospelgruppen New Season, som i spidsen har Laura Kjærgaard. Hun blev for alvor landskendt,
da hun fik en flot 2.plads i DR hitshowet Xfactor i 2008.
Koret blev dannet i foråret 2010 og består af i alt 12 håndplukkede sangere, som øver hver anden uge i Sct Thomas
Kirken på Frederiksberg.
Med sig har de en af danmarks bedste gospelpianister;
Kristof Jasik.
Gospelgruppen New Season er inspireret af gospelens
mange musikalske facetter. Deres repertoire er inspireret
af den mere moderne gospel og dets udtryk, men har også
en del af de mere velkendte gospel sange på repertoiret så
som Oh happy day, Amazing Grace m.fl.
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Når New Season, korleder Laura Kjærgaard og pianist
Kristof Jasik synger og spiller i Søstrup Kirke vil der være
noget for en hver smag; noget nyt, noget gammelt, noget
jul og velkendt at synge med på.
Billetpris kr. 50,00, som bestilles hos Jan Mogensen,
tfl. 59 47 17 63 eller mail jan@japi-form.dk
Efter koncerten vil der være gløgg og æbleskiver i våbenhuset.
Line Korsgaard og Søstrup menighedsråd

Den 15. december kl. 19.00
I år kommer Skt. Nikolai Kirkes Ungdomskor og synger julen
ind i Sdr. Jernløse kirke. Programmet er varieret med julemusik
fra Danmark, England, Tyskland og Italien. B. Brittens ”A Ceremony of Carols” hører til julens kernerepertoire, og koret vil
synge satser herfra med klaverakkompagnement. Koret optræder samlet og i mindre grupper, og desuden er der solooptræden ved et par af pigerne.
Koret dirigeres af Jytte Lundbak.
Der indgår fællessalmer i programmet, - og der er gratis adgang.

SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE

Siden sidst
Siden sidst har der været afholdt orienterings- og opstillingsmøde d. 13. september i forbindelse med valg til menighedsråd d. 8. november. Der mødte 41 personer op hvilket må
siges at være et pænt fremmøde. Efter orienteringsmødet, hvor
der blev fortalt om arbejdet i rådet igennem de sidste to år samt
orienteret om budget m.m. gik man over til opstillingsmødet.
Der skulle vælges tre nye rådsmedlemmer for en to årig periode. Flg. valgte ikke at stille op igen: Linda Nielsen, Gorm Lunn,
Elsebeth Jarmbæk. Flg. stillede op: Steffen Petersen, Hanne
Steinicke, Lone Ploustrup, Thomas Olesen, Michael Højer,
Lennart Petersen, Randi Falch Petersen, Jan Fog Langetoft. Efter
afstemningen blev følgende valgt: Steffen Petersen, Jan Fog
Langetoft, Randi Falch Petersen, Michael Højer og Lennart Petersen. Hanne Steinicke sagde ja tak til at blive suppleant.
Da der efter den fastsatte frist imellem d. 20. september og 27.
september ikke indkom flere lister til valget d. 8. november, er
valget aflyst, da det ifølge reglerne dermed bliver et aftalevalg.
I skrivende stund har det nye menighedsråd ikke konstitueret
sig. Det nye råd træder til den første søndag i advent.
Vi tre fra det forhenværende råd vil nu takke pænt af og ønske
det nye råd tillykke med valget. Det har været i alt fire spændende år (to gange to år) at være medlem af rådet. Vi går ud af
rådet en masse erfaring rigere. Jeg ønsker fremover, at sognet
støtter op om det nye råd og deltager aktivt i diverse arrangementer og kirkelige handlinger – en opfordring til at holde et
godt øje med kirkebladet.
Linda Nielsen
Forhenværende formand.

Søndag den 6. november havde menighedsrådet inviteret på suppe efter
Allehelgens gudstjenesten. 50 mødte op - meget flot.

Vintermøder
fælles for Nr. Jernløse / Kvanløse sogne
og Sdr. Jernløse / Søstrup sogne
Onsdag den 18. januar kl. 19.30
i graverhuset ved Søstrup kirke.

“På flugt for livet"

v. Erik Hansen, Bedsteforældre for Asyl
Flygtninge er nogle af de mest udsatte
mennesker i det danske samfund. Erik
Hansen har de senere år beskæftiget mig
meget med flygtninge i de danske flygtningelejre - især børnefamilierne. Det er primært sket gennem
Bedsteforældre forasyl. Der har han lært mange flygtninge personligt at kende, og er dybt bekymret over den måde, hvorpå
vi i Danmark behandler disse mennesker i nød.
Erik Hansen tager i foredraget udgangspunkt i sine egne
oplevelser som barn under anden verdenskrig. Derfra går han
videre til at skildre nogle menneskeskæbner blandt nutidens
flygtninge.
Bedsteforældre for Asyl er en bevægelse, som er uafhængig af
politiske partier såvel af andre NGO'er og erhvervs- og faglige
interesser. Deres formål er at kæmpe for en menneskelig, hensynsfuld og retfærdig behandling af asylansøgere og flygtningefamilier, især af asylbørn.
Onsdag d. 1. februar kl. 19.30 i Nr. Jernløse Præstegård

”Luther – lystig og ligefrem”
v. sognepræst i Sorø Klosterkirke,
Kristan Østergaard
Reformationsåret nærmer sig med hastige
skridt. Den 31. okt. 2017 er det nøjagtig
500 år siden, at Luther slog sine 95 berømmelige teser op på kirkedøren i Wittenberg. Men hvem var mennesket Luther?
Og hvad var hans ærinde? Og gik det, som
han ville? I sin vante humoristiske og lettilgængelige stil vil Kristian Østergaard denne aften fortælle om
Martin Luther og hans anliggende. Foredraget vil på enkel og
munter vis give indsigt i Martins Luthers spændende og udfordrende virke og runder de vigtigste reformationsbegivenheder.
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FOREDRAGSSRÆKKE:

Familieliv i dagens Danmark
Et samarbejde mellem Nr. Jernløse, Kvanløse, Sdr. Jernløse, Søstrup, Ugerløse, Søndersted og Undløse.
Hvad vil det sige at være familie i dag? Hvilke udfordringer og hvilke glæder har vi? Det har vi forsøgt
at få et bud på gennem følgende foredrag, der spreder sig over foråret 2017. Alle foredrag er gratis og
det er ikke nødvendighed at tilmelde sig på forhånd. Foredragene begynder kl. 19.00 og slutter kl. 21.00.
I Sdr. Jernløse Kirkes konfirmandstue:

”Vi venter os”

”Brudte forhold”

Jordemoder Lise Gudbergsen kommer og
fortæller om bekymringer og forventninger, glæder og sorger ved det at vente
sig et barn. Foredraget holdes i konfirmandstuen tirsdag den 10. januar i Sdr.
Jernløse kl. 19.00.

Hvad gør vi når familiebåndene går i
stykker og vi ikke længere taler sammen?
Coach Inger Petri kommer og taler om
dette smertefulde og ikke mindst tabuiserede emne. Foredraget holdes i sognegården i Ugerløse mandag den 6. marts
og starter kl. 19.00.

”Home-start”

I Nr. Jernløse Præstegård:

Frivilligkoordinator ved Home-start Holbæk, Stine Welent vil fortælle om sit arbejde. Home-start er en frivillig organisation, som støtter alle slags familier. En stor
del af dem, er familier i Socialt udsatte
position - familier der ofte mangler det vi
andre tager for givet, og Stine vil med
smittende entusiasme delagtiggøre os i
en del af Danmark, som de færreste af os,
kender til. Foredraget holdes i konfirmandstuen torsdag den 19. januar i Sdr.
Jernløse kl. 19.00.
I Ugerløse Kirkes sognegård:

”Skilsmisse og dine
og mine børn”
At blive skilt kan være hårdt både for
børn og voksne, og at skabe en ny familie med dine og mine børn kan også have
sine udfordringer.
Psykoterapeut Carsten Madsen er inviteret denne aften og foredraget holdes
i sognegården i Ugerløse tirsdag den
7. februar og starter kl. 19.00.

”Børn og diagnoser”
Vi diagnosticerer som aldrig før, men
hvad betyder en diagnose og hvordan
påvirker det familielivet? Denne aften
kommer Cand. Psych. Rikke Klitgaard,
ungdomspsykolog med speciale i diagnoser og fortæller os om disse indviklede
begreber. Foredraget holdes onsdag den
22. februar i Nr. Jernløse Præstegård og
starter kl. 19.00.

”Hjælp! Jeg har en teenager”
Det er skønt at have store børn. Men det
kan også være svært. Dilemmaerne for
hvad der er på spil i disse teenageår kan
være mange. Foredragsholder Lone
Carmel kommer med nogle refleksioner
og ideer til hvordan vi som forældre kan
være sammen med vores teenagere på en
måde, så det bliver godt at leve med dem
- frem for blot at overleve den tid, hvor
de er teenagere. Foredraget holdes onsdag den 8. marts i Nr. Jernløse Præstegård og starter kl. 19.00.

www.nj-k.dk

I Undløse Kirkes
sognegård

”Bedsteforældre,
børn og børnebørn”
Forestillingerne om bedsteforældre er
mange og ofte forskellige voksne, børn og
forældre imellem og denne problemstilling sætter forfatter, foredragsholder,
lærer og tidligere konsulent i Undervisningsministeriet Ole Flemming Pedersen
ord på med sit foredrag om grænser og
forventninger. Foredraget holdes torsdag
den 27. april i sognegården i Undløse og
starter kl. 19.00.

”Jeg bor alene
– selvvalgt singlemor”
Du er enestående!
Sådan stortrives du i eneforsørger rollen.
Der er mange måder at være en rigtig
familie på i dagens Danmark. Denne
aften italesætter Signe Fjord samfundets
normer og fordomme omkring eneforsørger familien. Foredraget holdes
onsdag den 17. maj i sognegården i
Undløse og starter kl. 19.00.

OBS: Der tages forbehold for eventuelle
ændringer og opfordres til at følge med
i dagspressen og på de sociale medier.

