
FIRKLØVERET - et samarbejde mellem

Nr. Jernløse, Kvanløse,
Sdr. Jernløse og Søstrup sogne
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PREP – præsten og parforholdet
forskningen er det allervigtigste i et par-
forhold og at normalisere evt. problemer.
Ofte taler vi jo ikke rigtigt med hinanden i
familien og vores netværk, om hvordan vi
egentlig har det sammen, og derfor går
mange af os rundt med en forestilling om,
at vi er de  ene  ste, der ind imellem har det
svært og trist i vores forhold, og så er vejen
til skilsmisse måske ikke så lang, som hvis
vi nu fik at vide, at vi var HELT normale!

PREP står for Preventional Relationship En-
hancement Program og er altså et fore-
byggende og relationsforstærkende pro -
gram/pædagogisk tilbud til par. Og det
virker! For 80 % af de par, der har deltaget
i dette kursus, bliver IKKE skilt! 

Kurset er forebyggende, hvilket betyder, at
hvis man har massive problemer, så er
PREP ikke stedet – her skal der terapi til –
men ønsker man at blive sammen, at gøre
lidt for at glæden og intimiteten bliver en
lidt hyppigere gæst og i det hele taget
styrke sin relation, så er et PREP-kursus lige
sagen. Det er gratis og enhver er velkom-
men til at ringe til mig og få en snak eller
info om afholdelse af kurserne. Tjek evt.
www.centerforfamilieudvikling.dk som er
stedet der uddanner PREP-ledere i Dan-
mark. 

Vi skal fejre langt flere sølvbrudepar her til
lands og jeg vil gøre mit til, at skilsmisse-
procenten falder i denne del af landet!

Jeg håber at se en masse glade par, som
gerne vil hinanden endnu mere! 

Line Krogsgaard

og trænger til lidt omsorg og opmærk-
somhed og tid. For et liv sammen er et liv i
medgang og modgang, det kan ikke være
anderledes, og derfor skal vi ikke bare
smide kærligheden ud med badevandet,
når det bliver lidt for gråt i gråt! 

Så i et samfund, hvor 46 % af alle ægteska -
ber går i opløsning, er der brug for hand -
ling og hjælp til at finde ud af, hvad vi skal
gøre, for at holde kærligheden ved lige.

Derfor har jeg brugt min studieorlov til at
uddanne mig til PREP-leder og til at dygtig-
gøre mig indenfor feltet parterapi, samtale
og hjælp. Det er jeg meget glad for, for jeg
synes, at det er så vigtigt, at vi som kirke
hjælper bl. a. alle vores brudepar og dåbs-
forældre til at få de redskaber og den viden
der skal til, for at livet med hinanden kan
blive ved med at være godt – også når det
er svært. Kurset (det er vigtigt at under-
strege, at det er et kursus og ikke et par-
te rapeutisk forløb, hvilket tiltaler især
mænd) har fokus på kommunikation og
trivsel og ikke mindst øget forståelse for
 hin anden. Det har til formål at styrke ven-
skabet parret i mellem, hvilket ifølge

Mens jeg sidder og skal skrive denne for-
side til vores kirkeblad, er to af mine meget
gode venner i fuld gang med at fejre deres
sølvbryllupsdag! De blev gift i en af de
lokale kirker for præcis 25 år siden, de har
levet og oplevet en masse sammen, de har
haft gode dage og svære dage, og de har
fået tre dejlige unger, og de elsker stadig
 hin anden højt! 

De er et særsyn nu om dage, hvor man
med et enkelt klik og et enkelt blik på det
lille NEM ID-kort kan blive skilt på få mi-
 nutter, og hvor ægteskabet ikke længere
har samme status, som det havde engang.
Til det er der utallige årsager, men én af
dem er uden tvivl, at vi har fået tudet ører -
ne fulde med ord om kærlighed, kronisk
lyk ke, røde kinder, problemfrie liv og
masser af saft og kraft i livet mellem mand
og kvin de, siden vi var helt små og sad i
mørket og så Askepot. Og at film, bøger og
musik har fyldt os med illusionen om, at
parforholdet altid er en dans på roser og et
liv med lutter lagkage. 

For når det så bliver svært, så kan det være
svært at holde fingrene fra musen og lade
være med at klikke sig ind på en vej videre
– til den næste prins eller prinsesse, der
med tiden viser sig at være præcis lige så
nem og dejlig og besværlig og kedelig at
leve sammen med, som den foregående.

Vi er gået fra ”Til døden os skiller” til ”Så
længe kærligheden varer”, og det er trist,
især hvis vi har valgt at få børn med hin -
anden. For kærligheden er der ofte
stadigvæk, den har ”bare” fået trængte kår
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Sognepræst 
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Kort nyt fra kirkegården
Over en længere periode er hækkene omkring
de enkelte gravsteder blevet udskiftet på grund
af sygdom i hækplanterne. Vi er nu næsten ved
vejs ende. Sidste etape af hækudskiftningen
påbegyndes primo september måned og for-
ventes afsluttes ultimo oktober umiddelbart
inden grandækning af gravstederne går i gang. 

”Kirke og Kødsovs”
– for børn og barnlige sjæle
Filur synes, at det har været en laaang sommer,
så han GLÆDER sig til at hjælpe Samuel med
efterårets familie-gudstjenester! Så kom og
mød Filur og Samuel til:
Høstgudstjeneste, fredag d. 15. september 
kl. 17.00
Halloween, fredag d. 27. oktober kl. 17.00. 
Børnekoret Salmecyklen medvirker
Efterfølgende er der spisning i præstegården.
Aftenen slutter ca. kl. 18.30. Tilmelding til
Samuel på 29 72 94 83 eller slla@km.dk, se -
nest dagen før kl. 12.00  

Strikkecafé
Vi er i fuld gang med at strikke og
hækle dåbsklude i strikkecaféen.
Det er rigtigt hyggeligt, og vi kan
sagtens være flere! Vi mødes i Nr.
Jernløse Præstegård ca. én gang
om måneden, og i efteråret er det
følgende torsdage kl. 9.30 – 11.30:
21/9, 12/10, 16/11. 
Er det noget for dig? 
Så kontakt Gitte på 23 70 18 86 
eller gitte.k.nielsen@outlook.dk.
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Menighedsrådsmøder
(Møderne er offentlige – velkommen!) 

Nr. Jernløse sogn:
Onsdag d. 6. september kl. 09.00 er der menighedsråds -
møde i Nr. Jernløse Præstegård.
Onsdag d. 4. oktober kl. 19.00 er der menighedsråds -
møde i Nr. Jernløse Præstegård
Onsdag d. 1. november kl. 19.00 er der menighedsråds -
møde i Nr. Jernløse Præstegård

Kvanløse sogn:
Onsdag den 11. oktober kl. 19.00 er der menighedsråds -
møde hos Erik Olsen, Risbjergvej 8, Kvanløse. 

Præstegårdsudvalget:
Torsdag den 28. september kl. 09.30 er der præstegårds -
udvalgsmøde i Nr. Jernløse Præstegård. .

Høstgudstjenester 2017
På trods af en våd sommer og et høstudbytte som ikke for
alles vedkommende har indfriet forventningerne, fejrer vi
igen i år vore traditionelle høstgudstjenester. Ja, måske er
det netop de år, hvor vi kunne have ønsket en bedre høst,
som er vigtige at konfrontere med taknemmelighed? For vi
har det jo trods alt godt i vores hjørne af verden, og det er
godt at minde hinanden om det i vore smukt pyntede
kirkerum til årets høstgudstjenester. 
På dagene vil vi samle ind til Kirkens Korshær og Danmis-
sion.

Nr. Jernløse Kirke 
søndag den 10. september
kl. 10.30.
Efter gudstjenesten bydes
på en kop kirkekaffe i
våbenhuset.  

Kvanløse Kirke 
søndag den 17. september
kl. 10.30. 
Spillemændene Hans
Christian på akkordeon og
John på banjo vil give
musikken et muntert og
folkeligt pift!  
Efterfølgende kirkefrokost 
i Præstegården. Ingen
tilmelding til frokost 
– gratis adgang. 

Alle Helgens dag 
den 5. november                                                 
Gudstjenester i Kvanløse Kir -
ke kl. 14 og i Nr. Jernløse
Kirke kl. 15.30 med lystæn -
ding og navneoplæsning af
årets døde fra vore sogne. Vi
mindes med glæde, lever i
nuet, og håber med længsel!
Velkommen til minderige,
stemningsmættede og håbe-
fulde gudstjenester.
Orgel: Panna Friis Grigonza
Cello: Béla Hirtling –
Sopran: Gitte K. Nielsen.

Husk at sætte 
i kalenderen
3. december kl. 13.30
hvor vi i Kvanløse sogn
også i år fejrer gode 
adventstraditioner med
festgudstjeneste,
juletræstænding, banko
og muntert samvær. 
Et samarbejde mellem
menighedsråd og beboer-
forening.

23. januar 2018 kl. 19.30
hvor Samuel vil holde et
foredrag om ”Præstegård-
sliv før og nu” i Nr. Jern-
løse Præstegård i anled -
ning af præstegårdens
150 års jubilæum i 2017. 

Søndag d. 1. oktober – Fokus på Luther
Ved gudstjenesterne d. 1. oktober i vore kirker vil der være
særligt fokus på Luther i anledning af 500 året for reformation.  
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16. september kl. 09.30 
v. kirke- og kulturmedarbejder
Marianne Olsen, Tveje Merløse
sogn   
I anledningen af Lutheråret begynder vi
sæsonen med et foredrag om en studie -
tur til Wittenberg. Marianne har i 2016
været på en tur til Wittenberg og vil
fortælle om sine oplevelser på turen til
byen, hvor Martin Luther var ansat som
professor ved universitetet, og hvor han
i 1517 slog sine 95 teser op på kirke -
døren. 

28. oktober kl. 13.00 
Løvfaldstur 
(NB – lørdag eftermiddag & forhånd-
stilmelding) 
Dybt hælder året i sin gang, og atter har
efteråret indfundet sig. Derfor vil vi tra-
ditionen tro begive os ud i det farverige
og smukke landskab på løvfaldsturen
2017. Busturen vil foregå ad natur skøn -
ne veje i et adstadigt og oplevelsesven-
ligt tempo. Undervejs vil vi synge
sammen fra Højskolesangbogen, og

sognepræsten vil kunne opleves på slap
line. Midt på eftermiddagen vil vi gøre
holdt og nyde en kop kaffe med lag -
kage. 
Der er afgang fra Åvang kl. 13.00, mu-
lighed 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 12. oktober.

10. november kl. 09.30
”Pigehjem i Indien” 
v. Anne-Birthe Ottsen, Sorø
Oplev et medrivende foredrag om Pige-
hjemmet i Kherwara i Indien. Dansk
Kherwara Mission er en non-profit or-
ganisation, der igennem mere end 70 år
har givet fattige piger i Kherwara, Ra-
jasthan i Indien tøj på kroppen, mad tre
gange om dagen, lægehjælp og skole-
gang. Når pigerne afslutter deres tid på
pigehjemmet, har de gennemført hvad
der svarer til den danske folkeskole, men
hjælpen slutter ikke her: projektet følger
dem, og yder både økonomisk hjælp og
vejledning til videre uddannelse, og går
ind og mægler med familierne, hvis de

vil gifte deres datter væk, før hun har
færdiggjort sin uddannelse. På trods af
organisationens navn, er det ikke et krav,
at pigerne på pigehjemmet er kristne, og
halvdelen af pigerne er derfor hinduer.
Anne-Birthe vil denne formiddag give os
et unikt indblik i pi gernes hverdag, og
projektet som helhed. Kom og få indblik
i et me ningsfuldt arbejde. 

Formiddagscaféen 
får en LILLESØSTER! 
Som noget nyt vil der fremover være
to versioner af den traditionelle for -
mid dagscafé i præstegården. Den vel-
kend te udgave med foredrag fort sæt-
ter som hidtil, men derudover vil der
ca. en gang om måneden være mu-
lighed for at mødes i formiddags -
caféen i lidt friere rammer til en kop
kaffe m. brød og en snak. Mellem kl.
09.30 og 11.30 er døren åben – kom
og gå som det passer jer bedst. Der vil
være mulighed for at del tage i et kort,
åbent programpunkt kl. ca. 10.30.
Det kunne f.eks. være en fællessang,
en historie der læses højt, en livs -
skildring eller noget helt fjerde. Men
god tid til samvær har første prio ritet
i Formiddagscaféen v.2. 
Hvad skal lillesøsteren så hedde? Og
navnet er…. ”Formiddagshygge” Så
frem adrettet glæder vi os at se jer alle
til Formiddagshygge. 
I skal være så hjertelig velkomne! 
Formiddagshygge er åben d. 6. okto-
ber, 3. november og 1. december –
fra kl. 9.30-11.30.

Formiddagscaféen
– hyggeligt fredagssamvær for alle i Nr. Jernløse Præstegård

NR. JERNLØSE/KVANLØSE SOGNE
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Det bedste til de mindste 
”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. 13. september 2017.
Tilmelding hos kirke- og kulturmedarbejder Gitte K. Nielsen på
tlf. 23 70 18 86 eller mail: gitte.k.nielsen@outlook.dk

Jernløsekoret – herlig korsang for voksne!
Jernløsekoret er et trestemmigt blandet kor med sangglæde og
god energi, hvor personligt engagement og stabilt fremmøde
vægtes højt. Koret består af glade folk der trænger til en hygge -
stund væk fra det daglige ræs med hang til at synge og ha’ det
sjovt sammen. Vi synger danske og nordiske sange – kun på
dansk. Velkommen til alle som elsker den danske sangskat, som
er glade for populær rytmisk musik, gode gamle hits, viser, mu-
sicals, filmmusik og højskolesange. Vi synger bl.a. Kim Larsen,
Evert Taube, Sebastian, Benny Andersen. Er det noget for dig?
Kom og hør Jernløsekoret til gudstjenesten i Kvanløse Kirke
søndag d. 19. november kl. 10.30. 

Læs mere om tilmelding og kontingent: www.jernloesekoret.dk
Koret øver torsdage kl. 18:30 – 21:00, 
Sæsonstart torsdag d. 7. september i præstegården.

Salmecyklen – skøn korsang for børn!
I børnekoret Salmecyklen kan børnene lære at synge, så de
bruger stemmen rigtigt og synger rent. Og så kan de lære noder,
rytmer og sange. Alle oplever glæden og fællesskabet ved at
synge i kor og det enkelte barns sangevner udvikles og
fremmes. Ud over den ugentlige korprøve om torsdagen, med-
virker koret på skift ved forskellige gudstjenester. 

Giv dit barn en oplevelse – ganske gratis! 
Koret øver torsdage kl. 14 – 15:00. 
Sæsonstart torsdag d. 7. september i præstegården.

Filmklubben slår igen 
dørene op til gode 
filmoplevelser i 
Nr. Jernløse Præstegård
27. sept. kl. 19.00: ”Shadowlands” (1993) 
15. november kl. 19.00:  ”Teorien om alting” (2014)

Uddybende information om film og aktivitet kan læses 
på www.nj-k.dk  

Mød os på Facebook! 



Nr. Jernløse Kvanløse Sdr. Jernløse Søstrup

3. september 12. s. e. trinitatis Ingen Ingen Ingen 10.30 LK♥
7. september Torsdag Ingen Ingen Ingen 19.00 LK

10. september13. s. e. trinitatis 10.30 SLL*♥ Ingen 14.30 LK* Ingen
15. september”Kirke & Kødsovs” 17.00 SLL* Ingen Ingen Ingen
17. september14. s. e. trinitatis Ingen 10.30 SLL*♥ Ingen 10.30 LK*
24. september15. s. e. trinitatis 09.00 HRC Ingen 09.00 SM Ingen
28. septemberTorsdag Ingen Ingen 19.00 LK Ingen

1. oktober 16. s. e. trinitatis 10.30 SLL* 09.00 SLL*     Ingen 10.30*
8. oktober 17. s. e. trinitatis 15.00 Koncert* 10.30 SLL 10.30 LK♥ Ingen

12. oktober Torsdag Ingen Ingen 19.00 LK Ingen
15. oktober 18. s. e. trinitatis 09.00 HRC Ingen Ingen 15.00 DvH♥
22. oktober 19. s. e. trinitatis Ingen 09.00 HRC 09.00 SM Ingen
26. oktober Torsdag Ingen Ingen Ingen 19.00 LK*
27. oktober ”Kirke og Kødsovs” 17.00 SLL* Ingen Ingen Ingen
29. oktober 20. s. e. trinitatis 10.30 SLL♥ Ingen Ingen* Ingen*
31. oktober Reformationsfejring Ingen Ingen 17.00 LK* Ingen

5. november Alle helgens dag 15.30 SLL* 14.00 SLL* 17.00 LK* 15.00 LK*
12. november 22. s. e. trinitatis 09.00 HRC Ingen 09.00 SM Ingen
19. november 23. s. e. trinitatis Ingen 10.30 SLL*♥ Ingen 10.30 LK♥
23. november Torsdag Ingen Ingen Ingen 19.00 LK
26. november Sidste s. i kirkeåret 10.30 SLL 09.00 SLL 15.00 DvH♥ Ingen

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

Gudstjenesteliste

Bibelstudiegruppe i Nr. Jernløse Præstegård
Har du lyst til at læse i Bibelen sammen med andre, er du vel kommen i sognenes 
Bibelkreds. Et månedligt fællesskab i Nr. Jernløse Præstegård med bibellæsning, 
diskussion, bøn og ikke mindst socialt samvær. 
Første gang efter sommerpausen d. 19. september kl. 19.30.
Mere info for denne aktivitet kan fås hos Samuel på mobil 29 72 94 83. 

Se også www.nj-k.dk  



NR. 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.

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.

SDR. JERNLØSE:
Organist: Birgitte Bøge
Søstrupvej 70, 4420 Regstrup, tlf. 30 54 71 59
Kirkesanger: John Wiberg, tlf. 26 71 84 30.
Graver: Pia Hansen
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

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. 

NAVNE I SOGNENE:

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 regi -
streret 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 om-
sorgs- 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 sog -
nepræsten. Dåb foregår ved søn dags -
gudstjenesten 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 sig-
natur på www.borger.dk af foræl-
dremyndighedsindehaverne. 

VIELSE
For at blive gift i sognets kirke skal man
bo i sognet eller have anden tilknytning
hertil. I tvivlstilfælde er det sogne præ -

sten, som træffer afgørelsen. Dato og  tids -
punkt for vielsen aftales med sogne -
præsten 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 sogne -
præsten. 
Ægteskabserklæring, som rekvireres på
www.borger.dk skal afleveres til
sognepræsten inden vielsen.

Navneændring
Navneændring foretages med digital sig-
natur på www.borger.dk Ansøgning om
navneændring koster 480 kr. som be-
tales med dankort samtidig med an-
søgningen. 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. Alterna-
tivt kan der også rettes direkte henven-
delse til sognepræsten.

Dødsfald og begravelse el. bisættelse
Henvendelse til sognepræst el. bede-
mand. Dødsfald registreres i bopæls -
sognet. Var afdøde medlem af Fol ke-
 kirken aftales dato og tidspunkt for be-
gravelse eller bisættelse med sogne -
præsten.
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Efterårskoncert 
Nr. Jernløse Kirke søndag d. 8. oktober kl. 15.00

”Trio Klezmer”
Med udgangspunkt i traditionel klezmer og jiddische lieder
skaber denne trio sit eget univers. Konceptet er enkelt: Vio-
lin, harmonika og vokal boltrer sig i sentimentale ballader
og lynhurtige polkaer. Her udfoldes spillemandens råstyrke
såvel som nutidens rytmik og tonesprog. “Vi spiller tradi-
tionel jødisk musik, men lader ungarske og rumænske
sigøjnerstrofer optræde instrumentalt midt i sangene, det
passer godt sammen” siger Trio Klezmer. 

Mette Smidl – violin
Øyvind Ougaard – harmonika 
Channe Nussbau – vokal 

Snyd ikke dig selv for en forrygende koncert! 
Gratis adgang. Efter koncerten er alle velkomne til en lille
forfriskning i kirkens våbenhus.

Konfirmandindskrivning
Der afholdes indskrivning for årets konfirmander torsdag den
12. oktober kl. 19.00 i Sdr. Jernløse kirke, hvor vi starter med
gudstjeneste. Efter denne går vi i konfirmandstuen, hvor jeg vil
orientere om årets undervisning og konfirmationerne, vi kan
lære hinanden at kende, og I kan stille spørgsmål.
I skal medbringe dåbsattest og konfirmand/forælder!
Undervisningen starter tirsdag den 24. oktober kl. 14.30 –
16.00 i konfirmandstuen i Sdr. Jernløse og går jeres barn i skole
i Holbæk, sørger kirken for transporten.
Jeg glæder mig til at se jer.

L.K.

Familiegudstjeneste i Søstrup kirke
Torsdag den 26. oktober kl. 19.00 samles vi i Søstrup kirke til
en hyggelig familiegudstjeneste for at byde årets konfirmander
og deres familier velkomne. Gudstjenesten er naturligvis for
alle og det vil glæde mig, hvis menigheden også her vil deltage
og være med til at hilse på de unge og deres familier. Efter guds -
tjenesten vil der være et glas sodavand eller øl m.m..

Staudedag!
Søndag den 1. oktober kl. 14.00 mødes
vi til staudedag i præstegården i Sdr.
Jernløse. Kom med de stauder, der har
vokset sig for store og som måske al-
ligevel skal smides væk og byt dig til
nye. Vi sørger for kaffe, te og kage.

L.K.
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Høstgudstjeneste i Sdr. Jernløse
Søndag den 10. september fejrer
vi, at høsten er kommet i hus, og
denne gang gør vi det på en anden
måde end vanligt. Vi har nemlig in-
viteret teolog, bioetiker og tidligere
medlem af Etisk råd Mickey Gjerris,
der dels vil holde foredrag og dels
vil prædike for os. Vi starter med
frokost kl. 13.00 i menighedssalen
og her vil Mickey Gjerris også
holde foredrag for os, inden vi går i
kirke 14.30.

M.G. skriver om sit foredrag flg.:
Livet på Jorden står foran store forandringer. Temperaturen og verdenshavene
stiger, vejret blive mere ekstremt, nedbørsmønstre ændrer sig og vilkårene for
fødevareproduktion forandres. Ressourcerne svinder og arterne uddør med
uset hast. Alt det fortæller naturvidenskaben os, og der er næppe tvivl om, at
menneskeheden står foran gigantiske udfordringer og tilpasninger, hvis vi skal
kunne opretholde et samfund, der blot minder om det, som vi har i dag.

I den situation er det fristende at slå ud med armene og give op. Eller benægte
problemerne. Eller blot pege på politikerne og sige, at det skal løses interna-
tionalt. Vi har mange strategier til at slippe uden om det, som kræves af os: At
vi begynder at leve på en anden måde for at tage bedre vare på den jord, som
vi bor på.

Vi håber at se mange til dette både spændende og relevante
foredrag og både frokost og foredrag er gratis.

L.K.

Allehelgensgudstjenester
Den første søndag i november fejrer vi Allehel-
gen, dagen hvor vi mindes vores døde og tæn-
der lys for dem, vi har mistet i året der er gået,
siden sidste Allehelgen. I Søstrup er der guds -
tjeneste kl. 15.00 og i Sdr. Jernløse kl. 17.00
med efterfølgende spisning i menighedssalen.
Gudstjenesterne er for alle uanset tidspunktet
for tabet af et elsket menneske. L.K.

Høstgudstjeneste
i Søstrup
Søndag den 17. september fejrer vi høsten
med en smuk og traditionsrig gudstjeneste i
Søstrup kirke kl. 10.30.
Her vil kirken være smukt pyntet og vi vil
synge de smukke høstsalmer, som vi alle
kender og elsker. Efter gudstjenesten byder
menighedsrådet på frokost og hyggeligt
samvær i graverhuset.

L.K.

Syng de nye salmer
Onsdag den 6. september kl. 19.30 i konfirmandstuen,
Sdr. Jernløse vil samles om bordene 
med en kop kaffe/te og synge nogle 
af de nye salmer, som der findes i 
et nyt tillæg til salmebogen. 
Et fælles arrangement for alle i 
Sdr. Jernløse og Søstrup sogne 
- og for alle der kan lide at 
synge sammen.

Menighedsrådene
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Det fejrer vi i vores kirker med en koncertgudstjeneste i
Søstrup og en mindegudstjeneste i Sdr. Jernløse efterfulgt af
foredrag og film.

Koncertgudstjeneste om Luther:
”Luther i kirken”
Søndag den 1. oktober skyder vi fejringen i gang med en
koncertgudstjeneste i Søstrup kirke kl. 10.30, hvor pastor
Tommy Corfixen og pianist Kenneth Reiner kommer og fej -
rer gudstjeneste for og med os med en skøn blanding af ord
og musik om og af Luther. 
Luther har skrevet 36 salmer, mange er glemt. Koncerten sæt-
ter en poetisk musikalsk streg under vores salmetradition, når
Pianist Kenneth Reiner og Præst Tommy Corfixen med deres
helt særlige musikalitet fortolker Luthers kendte og mindre
kendte salmer. 
Koncertgudstjenesten er en forkyndelse i moderne sanseligt
tonesprog. Kenneth og Tommy er mest kendt for deres Cohen
og Dylan gudstjenester, hvor musik, forkyndelse og guds -
tjeneste spiller sammen for mange også nye kirkegængere.
Der vil efter gudstjenesten blive lejlighed til en forfriskning og
høre mere om musikken og reformationen.
Gratis adgang.

Gudstjeneste, foredrag og film om Luther
På selve reformationsdagen den 31. oktober begynder vi
 fejringen med en gudstjeneste kl. 17.00 i Sdr. Jernløse kirke,
hvor efter vi går i menighedssalen og spiser sammen, inden
der vil blive holdt et kort oplæg/foredrag om Luther, inden vi
skal se filmen ”Luther” fra 2003. Arrangementet forventes at
slutte senest 21.30 og er for både Søstrup og Sdr. Jernløse.

L.K.

Reformationsgudstjeneste 
i Roskilde Domkirke
Søndag den 29. oktober drager vi i fællesskab til Roskilde
Domkirke for at overvære og deltage i den store reforma-
tionsgudstjeneste, der afholdes der. Kirkerne arrangerer kørsel
(med bus) og der vil være opsamlingssted ved hhv. Søstrup og
Sdr. Jernløse kirke. 
Gudstjenesten begynder kl. 17.00 og der er afgang fra
Søstrup kl.15.30 og efterfølgende fra Sdr. Jernløse kl. 15.45
Vi håber, at mange af jer, har lyst til at komme med på denne
tur og opleve en helt særlig og speciel festgudstjeneste i an-
ledning af reformationsåret. 
Tilmelding sker til Line Krogsgaard på tlf. 24 45 54 02.

Reformationsåret
I år er det 500 år siden, at Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg og dermed startede den kirkekamp, der
skulle ende med at reformere kirken og skabe den protestantiske kirke, som vi er en del af.

SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE
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Legestue
Fra september måned (start den 4. september) åbner vi me -
nighedssalen mandage i lige uger fra kl.10.00-13.00, for de pri-
vate dagplejere i området og jer, der går hjemme på barsel. Her
vil der være mulighed for at lege, hygge sig og ikke mindst
danne netværk. Der er mulighed for at lave kaffe, varme flasker
og pusle. Har I spørgsmål ring da til sognepræst Line Krogs-
gaard på nr. 24 45 54 02. L.K.

Mandag den 30. oktober kl. 19.30

René & Værsgo
Der er dømt glad aften
når et af landets abso-
lut folkeligste orkestre
spiller op til sang med
Kim Larsen og Gasolin
numre. Med 10 års er-
faring, 100’vis af kon-
certer giver René Richardt, som den
mest autentiske Kim Larsen kopi her-
hjemme, sig selv fuldtud hver gang. Og
ligeså med de spilleglade Værsgo
bestående af Stig Andreasen, Ricki Susic
og Jimmy Østbygaard. Der pustes nyt liv
i gamle Gasolinklenodier. Så der er ga -
ranteret syng-med garanti i Søstrup kirke
med René & Værsgo.
Til denne aften skal der bestilles billet-
ter, som er gratis. 
Ring på 59 47 17 63  og reserver plads. 

Tirsdag den 31. oktober kl. 19.30
Gospelkoret "Liberty"
Koret synger både livsbekræftende
gospelmusik og anden rytmisk musik,
der sætter fokus på forskellige sider af
menneskelivet og det kristne budskab.
Kom og hør et kor, der når helt ned
bagerst i kirken.

Onsdag den 1. november kl. 19.30
Musikals overraskelse
Aftenen ligger ikke fast - se annoncering.

Torsdag den 2. november kl. 19.30

Syng-med-aften
Organist Birgitte Bøge tager Tølløse
koret med på denne sangaften.
Vi synger alle med på fællessange fra
højskolesangbogen. Birgitte vil præsen-
tere kendte samt mindre kendte sange
og fortælle lidt undervejs.
Koret vil synge lidt forskellige sange
hørende til årstiden, samt Leonard Co-
hens "Halleluja". 

Fredag den 3. november kl. 19.30

Lokal Rock
Christian Bluhme vil præsentere lokale
talentfulde unge mennesker indenfor
rytmisk musik. Bandet spiller under
"Holbæk Kulturskoles Jernløseafdeling” 
og vil sammensætte et program der sør -
ger for en god afslutning på musikugen. 

SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE

Provsten prædiker!
Da min stilling, forsøgsvis, er blevet rede-
fineret og jeg fremover, samtidig med Sdr.
Jernløse og Søstrup, også skal bistå
provsten i Kirkerne i Vipperød ved kirke-
lige handlinger og være ansvarlig for Sdr.
Asmindrup kirke i dens kommende form,
som eksperimenterende kirke og liturgisk
værksted, vil provsten fremover prædike
og holde en gudstjeneste i en af vores
kirker hver måned for at aflaste mig. 
Første gang bliver den 15. oktober i Søstrup og gudstjenesten
starter kl. 15.00 og afsluttes med kirkekaffe. 

L.K.

UGE 44
2017

UGE 44
2017UGE 44

2017
UGE 44

2017 MUSISK UGE I SØSTRUP
I uge 44 2017 vil der hver aften være musik i Søstrup kirke. Vi håber de meget forskellige genre kan trække mange gæster
til kirken. Der vil blive serveret en lille forfriskning efter hvert arrangement og der er gratis adgang.



FÆLLES FOR ALLE SOGNE

Tirsdag d. 3. oktober kl. 19.30 i graverhuset ved Søstrup kirke

”De Dansk-Vestindiske Øer” 
- et stykke danmarkshistorie, v. historiker/lærer Niels Larsen

Niels Larsen er uddannet som historiker fra Københavns Uni-
versitet samt som lærer i tysk, engelsk og samfundsfag. I 40 år
var han lærer, hvoraf de sidste 33 år var på Stenhus Kostskole.

Den 31. marts 1917 blev Dannebrog efter 232 års tilstede-
værelse strøget for sidste gang på De Dansk-Vestindiske Øer. I
stedet hejstes  det amerikanske  Stars and Stripes, Samtidig skift-
ede øerne navn til U.S. Virginn Islands. Danmark havde solgt
øerne til U.S.A for 25 mill. dollars. For at legitimere salget
havde den danske regering afholdt en folkeafstemning i Dan-
mark. Resultatet blev et massivt flertal for at sælge. Befolknin-
gen på De Dansk-Vestindiske Øer blev ikke spurgt. De sorte
indbyggere på øerne blev først amerikanske statsborgere i
1927. 

Kun en dansk familie blev på øerne, men de blev dog straks
amerikanske statsborgere. Øerne blev lagt ind under det
amerikanske søværn, som ikke havde midler til hverken civil
administration, sundheds- eller skolevæsen. 
Baggrunden for salget og dets følger for befolkningen  vil Niels
Larsen komme nærmere ind på i dette foredrag.

Tirsdag d. 21. november kl. 19.30 i Nr. Jernløse Præstegård

”Grønland, Luther og kristendommen” 
v. historiker Thorkild Kjærgaard  

Når man her i jubilæumsåret for Luthers 95 teser på kirkedøren
i Wittenberg taler om Reformationens betydning for Danmark,
er der ikke mange, der tænker på, at Grønland også er en del
af det danske rige. Det er der ellers god grund til, for Luther har
om muligt betydet endnu mere for Grønland end for Danmark.
Den succesfulde kristne mission, som Hans Egede indledte ved
sin landgang i Grønland den 3. juli 1721, var luthersk, hvilket
blandt andet kom til udtryk ved at missionen uden vaklen holdt
fast ved, at det grønlandske modersmål skulle være kirkens
sprog. Det reddede både det grønlandske sprog og det grøn-
landske folk fra at gå til grunde.       

Denne aften vil historikeren Thorkild Kjærgaard redegøre for,
hvad kristendommen i dansk-luthersk aftapning har betydet for
Grønland og det grønlandske folk gennem 300 år. Thorkild
Kjærgaard, der er gift med sognepræst Kathrine Kjærgaard, var
ansat på Grønlandsk Universitet i Nuuk 2003-15, hvor han var
leder af afdelingen for historie.  

Efterårsmøder
Fælles for Nr. Jernløse / Kvanløse sogne og Sdr. Jernløse / Søstrup sogne

Der er gratis adgang og der serveres kaffe/the i pausen.


