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I år er det 500-året for Reformationen;
den vigtige og skelsættende milepæl i
vores historie, der endte med en adskillelse fra den katolske kirke og som for
altid ændrede vores syn på Gud og livet
med Ham og hinanden. Den 31. oktober
1517 gik munken Martin Luther (14831546) med målrettede skridt hen til
kirkedøren i Wittenberg og slog sine 95
teser op og satte dermed gang i det, der
senere skulle føre til, at vi forlod den katolske kirke og blev protestanter. I første
omgang var det afladsbrevene, der stod
for skud, men efterhånden blev læren
om sakramenterne, helgenerne, paven,
klostervæsenet og meget andet af det
den katolske kirke stod for, udsat for
Luthers skarpe tunge.
Det er i år 500 år siden, at Luther tog
kampen op mod den katolske kirkes lære, og det bliver fejret rundt omkring i
landet med teater, koncerter, foredrag,
særgudstjenester og alt muligt andet festivitas. Og der er meget at fejre, for
Luther gav os mere end en ny kirke, han
gav os også en frihed til at leve som
kristne mennesker uden at gå rundt i evig
angst for ikke at være gode nok og ikke
gøre alt det rigtige. Den katolske tanke
var og er til dels stadig nemlig den at
man kan præstere sig til Guds kærlighed
og nåde! Det gjorde Luther op med tanken om gerningsretfærdighed, den
tanke at man kan handle med Vorherre

og gennem bøn, anger, bod, kirkegang,
cølibat, pilgrimsrejser, klosterliv m.m.
gøre sig fortjent til Guds nåde,
kærlighed, retfærdighed og tilgivelse!
Nej, sagde han – Guds nåde er gratis og
er vores, uanset hvor meget eller hvor
lidt vi kan, den er vores, når blot vi tror
på, at Gud vil os det godt, og at vi alle er
Hans børn. Luthers slagord var Sola
Fide, Sola Scriptura, Sola gratia (troen
alene, Skriften alene og nåden alene) og
han fastholdt, at det var på disse tre sætninger, vi skal leve vore liv. Sola fide troen alene frelser os – ikke vores
gerninger, præstationer, evner og formåen, men det at vi tror på, at Gud vil
os det godt. Om Gud eksisterede eller ej,
var ikke et spørgsmål som middelaldermennesket stillede sig selv, for selvfølgelig gjorde Han det, så når Luther sagde
at troen alene frelser, så var det ikke tro
ud fra vores moderne begreber, men tro
som en tillid til, at Gud vil os det
allerbedste, fordi vi er hans elskede børn.
Sola Scriptura, Skriften alene, er bl.a.

en reaktion på den katolske kirkes opfattelse af sakramenterne, som de har syv
af, modsat vi der ”kun” har to. I Skriften
(det nye testamente) pålægges vi, af Kristus, at døbe og holde nadver og disse to
er de eneste, der er begrundet i Bibelen.
Den katolske kirke har som sagt syv:
dåb, nadver, konfirmation, ordination,
den sidste olie, vielse og skriftemål, men
det er fem for meget sagde Luther, for det
er menneskabt og netop det, ville han
væk fra! Sola Gratia –alene nåden henviser igen til gerningerne – det er alene
ved Guds nåde, at vi frelses og altid absolut uafhængigt af vores menneskelige
formåen. Det er nemlig ikke os, der handler i forhold til Gud, men Gud, der
handler i forhold til os! Det giver os en
kæmpe frihed, for så kan vi leve vores liv
i frihed, uden altid at være bange for, at
vi ikke gør det godt nok i forhold til Gud!
Der er masser at fejre med 500-året for
Reformationen, men det vigtigste er vel
nok, at vi med Luther fik øjnene op for
Guds ubetingede nåde og kærlighed og
slap fri af gerningernes fængsel. For var
det op til os mennesker at gøre os fortjente til Guds nåde og kærlighed, da var
livet vel et fængsel, for spørgsmålet vil
altid være, om vi nu gør det godt nok?
Den tanke er vi sat fri fra og det er vi
takket være Luther! Så rigtig glædeligt
Reformationsår og tillykke til os alle sammen!
Line Krogsgaard
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Sang og rytmik for babyer
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
Sekretær Marianne Herss træffes i
Nr. Jernløse Præstegård torsdag mellem kl. 10 og 16. Tlf. 59 18 31 27.

Sdr. Jernløse/Søstrup sogne:

Sognepræst
Line Krogsgaard
Sdr. Jernløsevej 35,
Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup
Tlf. 24 45 54 02, træffes bedst
kl. 9.30-10.30, 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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Velkommen til 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, undtaget 12. april.
Sidste gang inden sommerpausen er 31. maj.
Tilmelding hos kirke- og kulturmedarbejder
Gitte K. Nielsen på tlf. 23701886 eller mail:
gitte.k.nielsen@outlook.dk

Nr. Jernløse Præstegård 19. april kl. 19.00:
”Force Majeure” (2014)
– instrueret af Ruben Östlund
Skandinavisk skuespil når det
er bedst. Et svensk-norsk ægtepar og deres to børn tager på
skiferie i Alperne. Morgenen
efter ankomsten spiser de
morgenmad på hotellets terrasse, da en lavine truer med
at vælte ind over dem. Familien slipper med skrækken, men den faretruende situation sætter livet i relief. Force
Majeure er en tankevækkende filmkommentar,
der afkoder moderne menneskers sociale relationer og kønsrollemønstre – eller mangel på
samme! Hvordan lever vi med og for hinanden
i vores tid? Et smukt men koldt snelandsskab
som en kontrastfuld metafor på selverkendelse,
tilgivelse og forsoning. Ses vi?

Menighedsrådsmøder

Nyt tilbud til dåbsbørn

Nr. Jernløse sogn:

I forbindelse med dåbssamtalen vil I blive præsenteret for ”Snapperklubben”, der er en gratis klub
for børn i alderen 0-8 år,
deres forældre, faddere og
bedsteforældre.
Her kan man bl.a. få ideer til at gøre den årlige
dåbsdag rigtig festlig og se små videoer med
Snapper, der fortæller bibelhistorier med
Sigurd og om højtider, kirken mv. Det er selvfølgelig helt frivilligt at blive medlem, og man
kan til enhver tid melde sig ud igen. Snapper er
kendt fra ”Sigurd fortæller Bibelhistorier”.
Er jeres barn allerede døbt, kan I selv få mere
at vide om klubben og melde jer ind på
www.snapperklubben.dk

Tirsdag d. 7. marts kl. 19.00
i Nr. Jernløse Præstegård.
Onsdag d. 5. april kl. 19.00
i Nr. Jernløse Præstegård
Onsdag d. 3. maj kl. 19.00
i Nr. Jernløse Præstegård

Kvanløse sogn:
Tirsdag d. 21. marts kl. 19.00
i Nr. Jernløse Præstegård.
Onsdag d. 31. maj kl. 18.00 er der
kirkesyn i Kvanløse Kirke og på kirkegården med efterfølgende menighedsrådsmøde hos Signe Jensen,
Ringstedvej 233, Kvanløse

www.nj-k.dk
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Formiddagscaféen

Påskens gudstjenester
i Nr. Jernløse
og Kvanløse

Hyggeligt fredagssamvær for
alle i Nr. Jernløse Præstegård

(v. sognepræst
Samuel Leth-Larsen)
Palmesøndag kl. 09.00
i Kvanløse Kirke og
kl. 10.30 i Nr. Jernløse Kirke
Vi indleder påskehøjtiden og
hører om Jesus indtog på
æselryg i Jerusalem.
Til gudstjenesten kl. 10.30
i Nr. Jernløse Kirke vil
sognenes børnekor
Salmecyklen synge for os.

Den 10. marts kl. 09.30: ”Assisi tur-retur”

Påskestemning i Nr. Jernløse Kirke

Skærtorsdag kl. 19.00 i Nr. Jernløse Kirke
(fælles for begge sogne) m. efterfølgende oste- og pølsebord
i Nr. Jernløse Præstegård
Indstiftelsen af den første nadver. Først får vi føde til hjerte og
sjæl i kirken, og dernæst er der mad til krop og legeme i
præstegården. Påske for alle sanser, både åndeligt og fysisk. Gå
ikke glip af et af højdepunkterne i vores kirkeår. Håber at se
såvel kendte som nye ansigter. Velkommen til alle aldre.
Langfredag kl. 10.30 i Nr. Jernløse Kirke
(fælles for begge sogne)
Vi mindes Jesu dødsdag. Højtidelig stemningsfuld gudstjeneste
m. prædiken og nadver.
Påskedag kl. 09.00 i Kvanløse Kirke og
kl. 10.30 i Nr. Jernløse Kirke
Kristus er opstanden! Han er sandelig opstanden! Påskedag er
fyldt med glæde og jubel, for med Jesu sejr over døden blev
troen på Jesus som Kristus endegyldigt slået fast én gang for
alle. Velkommen til festlige og glædesfyldte påskemesser!
2. påskedag kl. 10.30 i Kvanløse Kirke (Søstrup Kirke kl. 09.00)
Påskens budskab er så intenst og fyldt af glæde, at der også er
behov for en 2. påskedag Denne formiddag hører vi om Emmausvandrerne, der mødte Jesus efter hans opstandelse.
Velkommen til og lad os sammen få en god afslutning på
påsken 2017.

v. sognepræst Samuel Leth-Larsen
I september 2016 var en
gruppe sognepræster fra
Holbæk Provsti på inspirationstur til Assisi i Italien.
Den smukke by er et yndet
pilgrimsmål for kristne fra
hele verden på grund af sit
berømte bysbarn, Frans af
Assisi, som blev helgenkåret
af Den katolske Kirke umiddelbart efter sin død først i 12-tallet.
Frans’ tanker og levevis har helt frem til i dag været en inspirationskilde for mange kristne, og hans liv et eksempel til efterfølgelse især blandt franciskanermunke over hele verden. For
Samuel Leth-Larsens vedkommende blev efterårets rejse en
berigelse. Denne formiddag vil han dele oplevelser og tanker
fra turen. Velkommen til et tankevækkende og måske ansporende foredrag!

Den 7. april kl. 09.30:
”Formiddagscaféen – nye tanker om diakoni”
v. kirke- og kulturmedarbejder Gitte K. Nielsen og
sognepræst Samuel Leth-Larsen
Selv når det går godt, kan det være sundt
at stoppe op og reflektere. Hvis noget
kan gøres bedre, hvorfor så ikke forsøge?
Denne formiddag vil Gitte og Samuel
Har vi det kun i
munden?
holde et oplæg om diakoni. Ordet diakoni stammer fra græsk og betyder tjeneste. Kirkens diakonale
arbejde handler først og fremmest om omsorg for medmennesket. Måske kan Formiddagscaféen i højere grad fremme socialt fællesskab end det er tilfældet i dag? I det mindste er det
en overvejelse værd. Velkommen – også til nye!

Vi siger tak for endnu en god sæson og flot fremmøde. På godt
gensyn til sept. 2017, måske til en ”Formiddagscafé version
2”? Lad os sammen gøre Formiddagscaféen til et fantastisk fællesskab.
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Loppe og
forårsmarked
i Kvanløse

Jernløsekoret

Vel mødt når sognets beboerforening afholder loppe- og
forårsmarked lørdag d. 29.
april. En hyggelig stund med
mulighed for at gøre en god
handel.

medvirker v. gudstjenesten i
Kvanløse Kirke d. 19. marts
kl. 10.30. Vi glæder os over at
vi i vore sogne har et kor der
indimellem beriger vore gudstjenester!

Forårskoncert
og familieforestilling
i Nr. Jernløse Kirke fredag den 31. marts kl. 17.00

Trioen GIÒIA opfører ” I Luther`s fodspor ”
I anledning af reformationsåret i 2017 har GIÒIA udarbejdet en familieforestilling om Martin Luther præsenteret med musik, fortælling og fællessang. Manuskriptet
er skrevet af sognepræst og forfatter Maria Baastrup Jørgensen. Hun har gennem mange år beskæftiget sig med
formidling af kirke og kristendom til børn og unge.

Jernløsekoret
Vi er en flok sang- og livsglade mennesker, der øver torsdag
aften fra kl. 18.30–21.00 i Nr. Jernløse Præstegård. Vi synger
trestemmigt og p.t. finder flere og flere vej til vores sangfællesskab – du er også meget velkommen! Så kom frisk og syng
dig glad! Uddybende information kan læses på korets hjemmeside www.jernloesekoret.dk eller henvendelse kan rettes direkte til organist og korleder Panna Ildikó Friis-Grigoncza på
tlf. 29 28 86 30 elller mail organist@panna.dk
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Historien tager sin begyndelse i klosteret, hvor Luther bare
ikke føler, at han passer ind. Når han nu er så glad for
sang, musik og dans - og Gud har skabt ham sådan - hvorfor er det så ikke tilladt? Et udvalg af de reformatoriske
hovedpointer introduceres med humor og i børnehøjde og med lidt ”brush-up-your-Luther” til de voksne oveni…
Kirkernes børnekor Salmecyklen og minikonfirmander vil
medvirke v. forestillingen.
Efter koncerten vil der blive budt på lidt at spise i kirkens
våbenhus. Gratis adgang.

www.nj-k.dk

Årets konfirmander 2017
Foråret står for døren og det er lig med konfirmationer i vore sogne.
Håber I alle får en fantastisk og uforglemmelig dag. Tak for gode timer sammen i præstegård og kirke.

Konfirmander i Nørre Jernløse
kirke 12. maj

Konfirmander
i Nørre Jernløse kirke 13. maj

Kl. 10.00
Andrew Murphy
Rasmus Esben Løvskov
Camilla Birch Christensen
Aksel Munk Rasmussen
Frederik Villefrance Bøgelund Jensen
Sebastian Feldt
Thor Mortensen
Victor Højlund Olsen
Line Jensen
Mira Burchardt
Benedicte Ofelia Petersen

Kl. 10.00
Trine Kaldahl Kjeld Christensen
Malthe Villadsen Danmark
Rasmus Thaulow
Toke Amandus Lund Arnfelt
Ida Willum-Larsen
Emma Malmstrøm Olsen
Marck Noel Rejnhold
Mille Rose Klitgaard Rasmussen

Kl. 12.00
Julia Mai Hansen
Oskar Vestergaard
Sacha Christensen
Anne Katrine Bech
Line Borød
Bjarke Norre Rasmussen
Nicolai Alexander de Fries
Mathias Skovgaard Rittmeyer
Benjamin Alfred Bjerregaard Gade
Ida-Marie Lange Schwartz

Kl. 12.00
Celina Jacqline Mikkelsen
Freya Dyrholm-Ebsen
Ida-Marie Holm Petersen
Laura Forsberg
Oliver Breining Johannessen
Tristan M. B. Holze Zimmermann
Dagmar Maria Hollensen
Josefine Risum Folke Henriksen
William Risum Folke Henriksen
Emillia A. L. Bjergaard Hansen
Sophia Celina Klug Hansen

Konfirmander
i Kvanløse kirke 14. maj
Kl. 10.30
Oliver Clausen
Peter Kofod Christiansen
Isabella Vogelius Ejlertsen
Frida Harken Ellefsen

Bibelkredsen
er et inspirerende og tankeigangsættende fællesskab. Vi mødes i præstegården én gang om
måneden i vinterhalvåret, de næste gange d. 28. marts (kap. 16) og d. 25. april (kap. 17).
Vi læser i Det Nye Testamente; Apostlenes Gerninger, et kapitel til hver gang, hvorefter vi drøfter
indhold og betydning. Bagefter, og ikke mindst, hygger vi os med kaffe og kage.
Alle er velkomne! Uddybende information fås hos sognepræsten på tlf. 29 72 94 83.
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Gudstjenesteliste
Nr. Jernløse

Kvanløse

Sdr. Jernløse

Søstrup

22. marts
5. marts
12. marts
16. marts
19. marts
26. marts

Torsdag
1. s. i fasten
2. s. i fasten
Torsdag
3. s. i fasten
Midfaste

Ingen
10.30 SLL
10.00 SLL*
Ingen
Ingen
Ingen

Ingen
09.00 SLL
Ingen
Ingen
10.30 SLL*
09.00 HRC

19.00 LK
Ingen
09.00 SM
Ingen
10.30 LK ♥
Ingen

Ingen
10.30 LK ♥
Ingen
19.00 LK
Ingen
10.30 LK

2. april
6. april
9. april
13. april
14. april
16. april
17. april
23. april
30. april

Mariæ bebudelse
Torsdag
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1. s. e. påske
2. s. e. påske

10.30 SLL
Ingen
10.30 SLL*
19.00 SLL*
10.30 SLL
10.30 SLL
Ingen
10.30 SLL
10.30 NN

Ingen
Ingen
09.00 SLL
Ingen
Ingen
09.00 SLL
10.30 SLL
09.00 SLL
Ingen

19.00*
19.00 NN
Ingen
17.00 NN*
10.30 NN
09.00 NN
Ingen
10.30 NN
14.00 NN *

10.30 NN ♥
Ingen
10.30 NN
10.30 NN
Ingen
10.30 NN
09.00 SLL
Ingen
Ingen

4. maj
7. maj
12. maj
13. maj
14. maj
21. maj
25. maj
28. maj

Torsdag
3. s. e. påske
Bededag
Lørdag
4. s. e. påske
5. s. e. påske
Kristi himmelfart
6. s. e. påske

Ingen
09.00 SLL
10+12 Konf*
10+12 Konf*
Ingen
10.30 SLL♥
09.00 NN
Ingen

Ingen
10.30 SLL♥
Ingen
Ingen
10.30 Konf*
09.00 SLL
Ingen
09.00 NN

Ingen
Ingen
10.30 Konf*
Ingen
Ingen
10.30 Konf*
Ingen
10.30 NN ♥

19.00 NN
10.30 NN ♥
Ingen
Ingen
10.30 Konf*
Ingen
10.30 NN
Ingen

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

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: Michel Højer
Sdr.jernløsevej 17, 4420 Regstrup, tlf. 22 11 12 39
Kasserer: Steffen Pedersen
Søstrupvej 70, 4420 Regstrup tlf. 21 70 27 47.
Kirkeværge: Lennart Petersen
Sdr. Jernløsevej 10, 4420 Regstrup, tlf. 22 51 56 77

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 Henrik Neander
Gl. Skovvej 116, Kvanløse, 4300 Holbæk, tlf. 52 17 53 73
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-

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: Connie Kaarde
Borupvej 7B, 4300 Holbæk, tlf. 21 22 45 11
Kirkeværge: Ruth Bahn
Søstrupvej 25, 4300 Holbæk, tlf. 59 47 11 68
Kørsel til gudstjenester kan bestilles dagen før, mellem kl. 14.00 - 18.00
hos Bo’s Taxi på tlf. 20 20 48 20.
Kirkebilen er gratis.

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

Studieorlov

Minikonfirmander

Fra den 1. april 2017 har jeg fået bevilget 3 måneders
studieorlov – en periode som jeg vil bruge på at tage en uddannelse som PREP-leder og ud over dette, fordybe mig i emnerne kommunikation, parforhold, ægteskab og familieliv, for
at dygtiggøre mig i forhold til det stigende behov for samtale og
hjælp, som flere og flere mennesker søger i kirken.

Torsdag den 20. april starter vi op med
minikonfirmander for børn, der går i 3. og 4.
klasse. Undervisningen foregår i konfirmandstuen i Sdr. Jernløse fra kl. 14.00 –
15.30 og Gitte K. Nielsen, som er kirke- og
kulturmedarbejder ved Nr. Jernløse-Kvanløse kirker skal være
underviser - som sådan har hun masser af erfaring, da hun er
uddannet skolelærer. Gitte er sød, dygtig og meget engageret,
så vi håber, at en masse af vore sognes børn, har lyst til at være
med til nogle sjove timer, der byder på sang, historier, masser
af kreativitet og hygge.
Der bliver 8 undervisningsgange og sidste gang bliver dermed
torsdag den 15. juni.
Tilmelding sker til Line Krogsgaard på 24455402
eller lkp@km.dk.
Menighedsrådene.

PREP står for Prevention and Relationship Enhancement Program - et forebyggende og relationsudviklende kursusprogram,
som jeg fremover vil kunne tilbyde småbørnsfamilier, brudepar, sølvbrudepar og andre, der oplever forandringer i deres
samliv. Vægten lægges på det forebyggende arbejde og statistikken viser med al tydelighed, at det virker: 50 % af de par,
der deltager, bliver ikke skilt! Uddannelsen foregår på Center
for familieudvikling i København. Hvem der dækker i perioden
vides endnu ikke, men hvem det end bliver, håber jeg at I vil
bakke op om vedkommende!
Vi ses til sommer.
L.K.

Fællesspisning
Vi fortsætter med vores succesrige fællesspisning på den
første mandag i måneden. Vi mødes kl. 18.00 i menighedssalen i Sdr. Jernløse medbringende en ret til den fælles
buffet. Det er berigende, hyggeligt og sjovt og både børn
og voksne hygger sig meget. Sidder du alene og magter ikke
at lave mad, så kom alligevel, for der er nok til alle!
L.K.

Skærtorsdag
Som altid holder vi en sen eftermiddagsgudstjeneste Skærtorsdag i Sdr. Jernløse (kl. 17.00), for bagefter at gå over i
menighedssalen og spise et påskemåltid sammen. Den jødiske
påskefest blev/bliver fejret til minde om udfrielsen af Ægypten
og man spiste/spiser lam, usyret brød og bitre urter og drak vin
– vi vil gøre det samme, dog til minde om den allerførste nadver, der blev Jesu sidste! Stemningen er, med garanti, lettere og
mere hyggelig end da de sad 13 til bords i Jerusalem, så kom
endelig og vær med og få lidt god mad i maven og lidt fællesskab ind under huden!
Menighedsråd og præst.
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sogn.dk/soestrup

Menighedsrådsmøder
Sdr. Jernløse:
Onsdag den 22. marts kl. 19.00
Torsdag den 27. april kl. 19.00.
Begge i Konfirmandstuen i Sdr. Jernløse.

Søstrup:
Onsdag den 5. april kl. 19.30.
Onsdag den 17. maj kl. 19.30
Begge møder holdes i graverhuset ved Søstrup kirke.

sogn.dk soenderjernloese

SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE

Ny afløser!

Konfirmandgudstjeneste

Da der har været en rokering i forhold til dækning af gudstjenester og kirkelige handlinger under min ferie og frihed, vil I fremover møde Sara fra Ugerløse, når jeg holder fri. Sara får mine
varmeste anbefalinger med på vejen og jeg håber, at I vil bakke
op om hendes arbejde også!
Sara fortæller om sig selv:

Søndag den 30. april kl. 14.00 holder årets konfirmander deres
helt egen gudstjeneste, hvor de selv står for alt, hvad der foregår
ved en sådan. Kom og nyd de unges begejstring og bliv lidt
klogere på, hvad der rør sig af religiøsitet i et ungt menneske
anno 2017. Efter gudstjenesten er der udvidet kirkekaffe i konfirmandstuen.
L.K.

Årets konfirmander
Sdr. Jernløse kirke, Store Bededag kl. 10.30:

Mit navn er Sara Mikaelsson, og jeg er sognepræst i Ugerløse
kirke og sygehuspræst på Holbæk sygehus. For ni år siden
prøveprædikede jeg netop i Sdr. Jernløse kirke, så Line var den
første præst jeg mødte, og jeg husker stadig hendes gode råd
om at smile! Det fik jeg brug for, for jeg kom for sent og skulle
prædike over de ti brudejomfruer. Jeg er gift med Jerker som
kommer fra Sverige og vi har ingen børn, men fire hunde. For
mig er det en stor gave og opgave at være præst, jeg elsker det
grænseløse i vores arbejde, hvor der er højt til loftet, men hvor
det også er vigtig at holde benene på jorden. Og det er vigtig
for mig at alle som kommer til kirken, oplever at blive taget
imod med den gæstfrihed og omsorg som biblen lærer os. Jeg
tror på, at Gud ikke er den fjerne ydre instans i vores liv og verden, men en nærværende virkelighed, som kan gøre os til de
kærlige og givende mennesker, jeg tror på, at vi er skabt til at
være.
Jeg glæder mig meget over samarbejdet med Line, og glæder
mig til at lære jer i Sdr. Jernløse og Søstrup bedre at kende.

Amalie Balling Nielsen
Caroline Balling Nielsen
Julia Høstrup Krell
Line Nielsen
Louise Dalgaard Nielsen
Nadia Nielsen
Johan Wilson Frederiksen
Kalle Grønbech Willumsen
Josephine Astrid Gram Christensen

Søstrup kirke, 14. maj kl. 10.30:
Solbjørk Runge Rasbro
Celine Falck

Sdr. Jernløse kirke, 21 maj kl. 10.30:
Anine Parslov Vogelsang
Ida Carin Helleskov Pedersen
Emil Ellegaard Rasmussen
Lau Nikolas Linderod Houmann
Mads Frydensberg Nikolaisen
Tobias Nord Andersen

Det kærligste hilsner
Sara Mikaelsson

Til kalenderen:
Loppemarked 10/6 2017.
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Michel Højer

Hej i sognet
Tak for jeres stemmer til menighedsrådsvalget - vi blev et nyt råd med fire
nye ansigter. Jeg blev valgt til menighedsrådsformand, hvilket jeg takker for.
Og hvem er jeg så?
Mit navn er Michel Højer, jeg er familiefar til 7, uddannet pædagog, entertainer
og stifter af Holbæk Klovnefestival.
Hvorfor valgte jeg at stille op til dette års
valg? Jeg har oplevet hvordan præsten og
det afgåede råd, har været meget åbne
over for mig og min familie. Dette store
stykke arbejde som er blevet ydet, ville
jeg gerne støtte og følge op på.
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For mig er det meget vigtigt, at der bliver
arbejdet med familien i kirken, at der
bliver støtte op om konfirmandarbejdet,
og at kirken er og bliver et samlingspunkt
for det lokale sogns miljø. At børn og
gamle oplever, at kirken er et sted, hvor
man kan finde ro og glæde!
Skulle du have spørgsmål, er du meget
velkommen til at tage kontakt eller
stoppe mig i Brugsen og sige hej.
Jeg glæder mig til at se og møde jer alle i
løbet af året.
Hilsen
Formand, Michel Højer.

Forårskoncert i Sdr. Jernløse
The Offbeats
Søndag den 2. april kl. 19.00 kommer det lokale, festlige og fantastiske brassband
The Offbeats til Sdr. Jernløse kirke og giver en forrygende forårskoncert – der er
gratis adgang, så kom endelig og få blæst det sidste vinter ud af kroppen! Tjek
evt. Facebook/The Offbeats: ”The Offbeats er en samling glade og underholdende
musikere, der skaber en fest ved enhver lejlighed. Bandet leverer et show for både
øjne og ører – det kan være ved en solo på knæ foran en publikummer, ved at
springe op på borde og stole eller ved fælles bevægelse og dans. Alle musikerne
er rutinerede entertainere, der lever og ånder for at underholde publikum.
Bandet består af en altid veloplagt og velklingende brass sektion, en funky og
sprød saxduo og en evigt swingende og groovy slagtøjsgruppe.
Repertoiret består af alle de kendte numre fra radioen – både den aktuelle top 40
liste og de gode gamle oldies but goldies.
Så der er i den grad lagt i kakkelovnen til et brag af en fest, når The Offbeats fyrer
den af!”
Menighedsrådet.

Afskedsreception!
Da vores graver Søren Christiansen stopper med udgangen af marts måned,
vil det glæde os at se menighed, naboer, familie, kolleger og andre,
der har lyst, til afskedsreception
fredag den 31. marts fra 9.00 – 12.00 i menighedssalen i Sdr. Jernløse.
Menighedsrådet.
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Forårskoncert i Søstrup kirke
Mandag den 8. maj kl. 19.30

Nyt fra Søstrup

SANGSKADERNE

”De mennesker, der ikke har musik i sig, dem skal man ikke tro på”, skrev Shakespeare i 1596.

Sangskaderne er dermed yderst troværdige, når de 45 sangere indtager Søstrup kirke mandag
d.8.5. Sangskaderne har sunget sammen siden 1992 under ledelse af Helle Nerup.
De omtaler sig selv som et ”seriøst arbejdende amatørkor”, som elsker at synge sammen
og at pusle om detaljerne i musikken. Den glæde og samhørighed, de oplever, når de synger
sammen, deler de gerne med publikum. Derfor indgår der altid fællessang i deres koncerter.
Koncerten akkompagneres af Jesper Ankjær på piano og Stig Andreassen på bas.
Der er gratis adgang og der serveres en lille forfriskning efter koncerten.
Søstrup menighedsråd

Familieliv i dagens Danmark
– en foredragsrække

”Bedsteforældre,
børn og børnebørn”
Undløse præstegård
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
Undløse præstegård, Hovedgaden 12,
Undløse, 4340 Tølløse og starter kl. 19.00.

”Jeg bor alene
– selvvalgt
singlemor”
Undløse præstegård
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
Undløse præstegård, Hovedgaden 12,
Undløse, 4340 Tølløse og starter kl. 19.00.

December var tiden hvor det
nye menighedsråd i Søstrup
trådte til og har fire år foran
sig, til at få skabt nogle gode
rammer for Søstrup kirke,
Vi byder velkommen til to nye
menighedsrådsmedlemmer;
Connie Kaarde, Borup og
Berit Karlsen, Sasserup.
Det nye menighedsråd
består af følgende:
Jan Mogensen, formand
Berit Karlsen, næstformand
Connie Kaarde, Kasserer
Ruth Bahn, kirkeværge
Jannie Randrup, kontaktperson.
Vi har sat et større projekt i
gang med at få udskiftet tag
på våbenhus og tårnet på
kirken. Det trænger meget til
det, og arkitektfirmaet Krogh
Hansens Tegnestue står for
projekteringen af arbejdet og
har lavet rapport og budget,
som er godkendt i Roskilde
Stift og Holbæk Provsti.
I øjeblikket er der ved at blive
udarbejdet udbudsmaterialer.
Arbejdet skal efter planen
starte når der har været konfirmation i kirken.
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FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP

Sogneindsamling
Søndag d. 12 marts har vore sogne og Folkekirkens Nødhjælp brug
for frivillige indsamlere
som samler ind til verdens allerfattigste mennesker
Indsamlere mødes i Nr. Jernløse Præstegård kl. 10.00 til en kort morgengudstjeneste m. kaffe og brød og præsentation
af dagens indsamling. Herefter går vi ud
og samler ind – kirkebænke udskiftes
med fortove! Indsamlere vil få tildelt en
passende indsamlingsrute efter formående.
Efter endt indsamling serveres der pølser
m. brød og øl og vand i Præstegården.
Velkommen til en fornøjelig dag som
ovenikøbet gør en verden til forskel.
Hør nærmere om denne vigtige opgave
og meld dig gerne på forhånd som indsamler hos Samuel på mobil 29 72 84 83
eller mail til slla@km.dk Læs mere om
årets indsamling på www.noedhjaelp.dk

Familieliv
i dagens Danmark
– en foredragsrække

”Børn og
diagnoser”
Nr. Jernløse præstegård
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,
Hovedgaden 7, 4420 Regstrup og starter
kl. 19.00.

Creative Commons

5 gode grunde til at blive indsamler:
• Du gør en forskel i en ulige verden
• Du udfører et konkret stykke frivilligt
arbejde på kort tid
• Du kan skrive det på dit CV
• Du udvider dit netværk
• Man bliver glad af at give og
du får en god dag

www.nj-k.dk

”Hjælp! Jeg har
en teenager”
Nr. Jernløse præstegård
Det er skønt at have
store børn. Men det kan
også være svært. Dilemmaerne for hvad
der er på spil i teenageårene 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, Hovedgaden 7,
4420 Regstrup og starter kl. 19.00.

