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Valget er afgjort
Knap er Kommunal- og Regionsvalg
2017 overstået før valgplakaterne udskiftes med julepynt. Granguirlander
og lyskæder lyser nu op i by og hjem
og minder os om den forestående
højtid. Efter en travl valgkamp er det
utvivlsomt tiltrængt med juleferie for
både partisoldater og kandidater i de
lokale vælgerforeninger. Uanset om
man er rød, grøn eller blå, om man fik
få eller mange stemmer, så håber vi der
er opnået politisk borgfred. Herfra skal
lyde en lykønskning til det nyvalgte
byråd i Holbæk Kommune og regionsrådet i Region Sjælland med en kærlig
påmindelse om, at valgte politikkere
først og sidst er beslutningstagere på
vælgernes vegne. Det kalder på ydmyghed, for har man fået et politisk
mandat som folkevalgt repræsentant,
er man netop valgt til uselvisk at tjene
folket bedst muligt med besindighed,
indsigtsevne og handlekraft. Så tillykke
med valget, og husk frem for alt; tjenende repræsentation er noget helt
andet end herskende magt!
Nuvel, nu er valget afviklet, julen står
for døren, og netop julen minder os
om et andet og særligt valg, nemlig at
Gud udvalgte sin elskede søn Jesus
Kristus til at være verdens frelser. Dét
valg fik afgørende betydning for verden, for nu skulle mennesket ikke læn-

gere frelse sig selv, men derimod
frelses af Jesus Kristus. Derfor handler
julens evangelium ikke om, at vi vælger Gud, men derimod om at Gud
vælger os! Dette valg blev muligt i kraft
af Jesu død og opstandelse, som banede vejen for Guds valg af os. Særligt tydeligt er dette i dåben, hvor det kors vi
fik tegnet for vores ansigt og bryst, er
som et guddommeligt kryds der sættes
lige netop ved vores navn på stemmesedlen. Vi bliver valgt af Gud!
Se, med dette Guds valg af os følger så
en særlig fred. Ikke en menneskeskabt
foreløbig borgfred, men derimod en
Gudsskabt varig julefred. Undertiden,
måske særligt når vi fejrer jul, kan
denne Gudgivne fred, føles nærværende og levende. Andre gange kan den
selvsamme guddommelige fred føles
fraværende. Men Gudskelov er freden

ikke afhængig af vores følelser. For
Gud fortryder ikke sit valg. Det som
Gud begyndte med Jesusbarnet i krybben julenat, og som han fuldførte med
Kristi opstandelse i gravhulen påskemorgen blev en uigenkaldelige valghandling fra Guds side, som ikke kan
omstødes.
Men så længe vi lever i denne verden,
skal vi fortsat træffe mange svære og
afgørende valg på godt og ondt, både
menneskeligt og politisk. Det er vores
opgave og ansvar. Men i vores relation
til Gud er valget truffet. For Gud har i
kærlighed udvalgt os igennem udvælgelsen af Jesus som verdens og dermed
vores Frelser. Derfor fejrer vi atter jul,
og den julefred, som vi skænkes her,
minder os om, at vi allerede er elsket
og altid vil være det.
Sognepræst Samuel Leth-Larsen
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Minikonfirmand – sjov, leg
og undervisning for 3. klasserne

Nr. Jernløse/Kvanløse sogne:

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. 14.00-15.30, med opstart d. 17. januar 2018. Information uddeles
på skolen inden juleferien. Mere info om minikonfirmand vil kunne læses på www.nj-k.dk

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
www.sogn.dk/soenderjernloese
www.sogn.dk/soestrup

2

”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.

Sognenes
Bibelkreds

Vi mødes hver onsdag i Nr. Jernløse Præstegård kl. 10.00-11.30.
Første gang er onsdag d. 17. januar 2018.
Tilmelding hos kirke- og kulturmedarbejder
Gitte K. Nielsen på tlf. 23701886 eller mail:
gitte.k.nielsen@outlook.dk

- mødes i Præstegården
d. 30. januar og
27. februar, begge
aftener kl. 19.30.
Hjertelig velkommen!

Støt Lucia
– tænd et lys for verdens børn
Vore 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 på vores facebookside eller
www.danmission.dk/lucia

www.nj-k.dk
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To kendte ansigter vil blive savnet

Strikkecafé
Vi er i fuld gang med at strikke og hækle dåbsklude i
Strikkecaféen. Desuden strikker vi ”lommevenner”. Det er
rigtigt hyggeligt!
Vi mødes i Nr. Jernløse Præstegård ca. én gang om måneden, og i vinter er det følgende torsdage kl. 09.30 – 11.30:
11. jan. og 22. feb.
Er det noget for dig? Så kontakt Gitte på 23701886 eller
gitte.k.nielsen@outlook.dk.

Med udgangen af november måned har vi desværre taget afsked med to afholdte medarbejdere
i vore kirker. Kvanløse Kirke og Kirkegård mister et velkendt ansigt, når graver Svend Jensen
efter mere end 30 års tro tjeneste har valgt at gå på efterløn.
Mange sognebørn har gennem årene sat stor pris på Svends omhyggelige arbejdsindsats på vores
smukke kirkegård, og mange kirkegængere er blevet taget vel imod i våbenhuset i forbindelse
med gudstjenester og kirkelige handlinger.
Herfra skal lyde stor tak til Svend med ønsket om, at han må få et langt og velfortjent otium.
Nr. Jernløse og Kvanløse Kirker må desværre også sige farvel til vores dygtige organist Panna
Ildikó Friis-Grigoncza, som igennem 7 år har beriget os med sit smukke orgelspil til gudstjenester og kirkelige handlinger.
Desuden har Panna haft en stor andel i at arrangere og koordinere kirkernes populære og
velbesøgte koncerter. Jernløsekoret og børnekoret Salmecyklen skylder også Panna en stor tak for
den iver og passion hun har lagt i sognenes korarbejde.
Herfra skal lyde stor tak til Panna med ønsket om alt godt i hendes nye arbejde som organist i
Nysted Kirke på Lolland.

www.nj-k.dk

Mød os på Facebook!
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Formiddagscaféen
– hyggeligt fredagssamvær for alle i Nr. Jernløse Præstegård
Den 15. december kl. 09.30:

”Julehygge i den gamle præstegård”
Så står julen atter for døren
– og i lyset af julen også en
masse traditioner, der holdes i hævd. Det gælder også for Formiddagscaféen,
der i anledning af højtiden
bliver til en Julecafé. Der vil
være julestemning, sang og
hygge. Traditionen tro vil der også være lidt juleunderholdning!
Velkommen til årets Julecafé!

Formiddagshygge
- som er ”lillesøster” til den velkendte Formiddagscafé, er kommet godt fra start! Der er kaffe på kanden, tid til en sludder, et
slag kort eller… og man kommer og går som det passer, der er
ikke noget fast program. I den kommende periode er der
Formiddagshygge i præstegården følgende fredage – altid fra
09.30-11.30: 1. december, 5. januar og 2. februar.
Alle er velkomne!

Den 19. januar kl. 09.30:

”En rejse gennem
Odsherred i sagn
og virkelighedsskildring”
v. fortællegruppen Odins Ravne
Odsherred er et område fyldt med utrolige, sjove og mærkelige sagn og en interessant og spændende historie. Fortællegruppen ”Odins Ravne” tager os med på en rejse Odsherred
rundt gennem mundtlig fortælling af disse sagn og virkelighedsskildringer. Vi får besøg af tre fortællere, der på skift vil
fortælle, og en musiker til at krydre fortællingerne. ”Odins
Ravne” arbejder på at gøre den mundtlige fortælling til en levende del af Holbæk-egnens kulturliv.
Den 9. februar kl. 09.30:

”Mødrehjælpen”
– en hjertesag!
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Maj-Britt Eschen er en vaskeægte ildsjæl, og hun er aktiv i Mødrehjælpen Holbæks lokalforening. Hun vil fortælle os om Mødrehjælpens yderst vigtige arbejde for at sikre børn en god og
tryg opvækst, og om Mødrehjælpens lokale butik, der i efteråret
åbnede i Gendarmergården i Holbæk. Kom og hør et spændende foredrag om en vigtig sag.

Søndag d. 4. februar kl. 14:

Fastelavn for børn i Nr. Jernløse Kirke
Fælles for begge sogne
Filur er vist klar til fastelavn. Kom – gerne udklædt - til en festlig gudstjeneste for børn og barnlige sjæle, med efterfølgende
tøndeslagning ved præstegården. Og husk som altid: Masser af
slik i tønderne! Der vil også blive budt på kakao og fastelavnsboller på gårdspladsen. Ses vi?
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Advent i Kvanløse Sogn
1. søndag i advent den 3. december
Vi byder det nye kirkeår velkommen i Kvanløse Kirke med
en festlig gudstjeneste kl. 13.30.
Jernløse Hornorkester kigger naturligvis også forbi i år,
både i kirke og efterfølgende på parkeringspladsen, hvor
Kvanløses smukkeste juletræ tændes.
Herefter slår golfklubbens kantine dørene op på
Holmegård til adventshygge m. gløgg, æbleskiver og ikke
at forglemme; bankospil med mange flotte gevinster, bl.a.
juleænder, rødvin og kaffe.
Julemanden er selvfølgelig i godt humør igen i år
og deler godteposer ud til børnene.
Velkommen til en herlig eftermiddag.
Er I nye i Kvanløse sogn er dette dagen,
som I absolut ikke må gå glip af.
Dagen arrangeres i samarbejde mellem
Kvanløse menighedsråd og
Kvanløse sogns beboerforening.

Julegudstjeneste på Åvang
Onsdag d. 13. dec. kl. 10.00
Kom og vær med til årets julegudstjeneste på Åvang, Hovedgaden 36, 4420 Regstrup. En god anledning til at lære Åvang
lidt bedre at kende; et hjertevarmt fællesskab, også for ældre
som ikke bor på Åvang eller i Åhaven.
Til julegudstjenesten vil Jernløse Hornorkester medvirke.

Menighedsrådsmøder:
Nr. Jernløse sogn:
Der er menighedsrådsmøder i Nr. Jernløse Præstegård på
flg. onsdage kl. 19.00:
6. december, 10. januar og 7. februar.

Kvanløse sogn:
Der er menighedsrådsmøde hos Henrik Neander,
Gl. Skovvej 116, Kvanløse:
Torsdag d. 11. januar kl. 19.00.

Nytårsdag 2018
Efter gudstjenesterne byder
menighedsrådet på et lille glas
(el. to) med kransekage.
Skål og velkommen!

Filmklubaften i Nr. Jernløse Præstegård
Onsdag d. 17. januar kl. 19.00

”De usynlige” (2008)
Kan det utilgivelige tilgives? En tankevækkende norsk film der
kredser om skyld og forsoning.
Det er ikke nemt, og selv den stærkeste tro kan blive sat på
prøve! Stemningsfyldt og moralsk drama om en yngre mand,
der kommer ud af fængslet, otte år efter at han sammen med
en ven var skyld i en lille drengs død.
Oplev danske Trine Dyrholm i en pragtrolle.
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Gudstjenesteliste
Nr. Jernløse

Kvanløse

Sdr. Jernløse

Søstrup

3. december
7. december
10. december
13. december
14. december
17. december
24. december
25. december
26. december
31. december

1. s. i advent
Torsdag
2. s. i advent
Luciadag
Kirkekoncert
3. s. i advent
Juleaften
1. juledag
2. juledag
Nytårsaften

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

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

15.00 LK*
Ingen
10.30 LK
18.30 LK*
19.30*
09.00 SM
13.30 + 15 LK
09.30 LK
Ingen
15.30 LK*

10.30 LK ♥
14.00*
14.00 LK*
Ingen
Ingen
Ingen
16.30 LK
10.45 LK
10.30 SM
14.00 LK*

1. januar
7. januar
14. januar
18. januar
21. januar
25. januar
28. januar

Nytårsdag
1. s. e. h. 3 konger
2. s. e. h. 3 konger
Torsdag
S. s. e. h. 3 konger
Torsdag
Septuagesima

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

14.00 SLL*
10.30 SLL
Ingen
Ingen
09.00 SLL
Ingen
09.00 SLL

Ingen
Ingen
10.30 LK ♥
Ingen
Ingen
19.00 LK
15.00 DvH

Ingen
10.30LK ♥
Ingen
19.00 LK
09.00 SM
Ingen
Ingen

4. februar
11. februar
15. februar
18. februar
25. februar

Seksagesima
Fastelavn
Torsdag
1. s. i fasten
2. s. i fasten

14.00 SLL*
09.00 HRC
Ingen
Ingen
09.00 HRC

10.30 SLL
Ingen
Ingen
09.00 HRC
Ingen

Ingen
14.00*
Ingen
Ingen
09.00SM

09.00 SM
Ingen
19.00 LK
10.30 LK ♥
Ingen

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

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

NAVNE I SOGNENE:
NR. JERNLØSE:

SDR. JERNLØSE:

Organist, vakant
Evt. henvendelse kan rettes til sognepræsten
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: Pia Hansen
Knabstrupvej 47, 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, vakant
Evt. henvendelse kan rettes til sognepræsten
Kirke- og kulturmedarbejder Gitte K. Nielsen,
tlf. 23 70 18 86 eller mail gitte.k.nielsen@outlook.dk
Graver, vakant.
Evt. henvendelse kan rettes til graver Vibeke Rzenno, tlf. 51 25 49 74
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.
Ægteskabserklæring, 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 480 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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Kirkekoncerter der lyser op i vintermørket
Søndag d. 10. december kl. 15.00 i Kvanløse kirke

Søndag d. 7. januar kl. 15.00 i Nr. Jernløse kirke

Julekoncert med
”Sangskaderne”

Nytårskoncert
i samarbejde med Lions Club, Jernløse

Et musikalsk festfyrværkeri v. mezzosopran
Anette Simonsen, trompetist Ole Andersen
og organist Svend Verner Olsen

Annette Simonsen, mezzosopran, uddannet fra Musikvidenskabeligt Institut, dernæst som sanger fra Det kongelige danske
Musikkonservatorium. Samtidig med sin uddannelse på konservatoriet ansat i Danmarks Radios Kammerkor, som hun efter
en lang årrække skiftede ud med en stilling i Det Kongelige
Teaters Operakor.

Sangskaderne er et rytmisk kor fra Holbæk, der består af 44
sangere fordelt på 6 stemmer Det er et seriøst arbejdende amatørkor under ledelse af Helle Nerup.
Koret bestræber sig på at synge uden noder til koncerterne for
at have så tæt en kontakt til publikum og dirigent som muligt.
Denne dag vil Sangskaderne optræde med fine flerstemmige
korarrangementer af en række danske og udenlandske sange
og salmer i julens tegn, herunder lidt gospel og spirituals –
afvekslende med fællessange/salmer, mest på dansk – og af og
til udvalgte sange fra korets øvrige rytmiske repertoire.
Efter koncerten byder menighedsrådet på gløgg og brunkage.

Gratis adgang.
Velkommen!
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Ole Andersen, trompetist, optaget på Det Kgl. Danske
Musikkonservatorium som 16-årig. Som 18-årig solotrompetist
i Radiounderholdningsorkestret. Fra 1966 solotrompetist i Det
Kongelige Kapel, senere 1. solotrompetist i Radiosymfoniorkestret. Igennem 45 år solotrompetist i tre af Københavns i
alt fire professionelle orkestre! Ole Andersen har medvirket ved
hundredvis af torsdagskoncerter, udlandsturneer og pladeindspilninger. For sin indsats i dansk musikliv er han udnævnt til
Ridder af Dannebrog.
Svend Verner Olsen Siden 1978 fastansat som organist i
folkekirken - fra 2012 ved Jesuskirken i Valby. Omfattende koncertvirksomhed som orgelsolist. Kirkemusikalsk Diplomeksamen i 1990 med højeste karakter og debut fra Det Kongelige
Danske Musikkonservatoriums Solistklasse i 1992. Lærer i orgel
ved Sjællands Kirkemusikskole siden 2003.
Gratis adgang til koncerten.
Efter koncerten indbydes til hyggeligt samvær og fest i Løvehulen, hvor man kan købe kage og varme el. kolde drikke.

www.nj-k.dk

SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE

2. søndag i advent, den 10. december
Denne søndag er det børnenes tur og vi inviterer indenfor i
kirkens varme, med en sjov, hyggelig og julet børnegudstjeneste kl. 14.00 i Søstrup kirke.
Efter gudstjenesten holder vi juletræsfest med
juletræ, dans, sang, godter og æbleskiver.
Vi glæder os til at se jer!
Præst og menighedsråd.

1. søndag i advent, den 3. december
At adventstiden med al dens lys og hygge endelig er kommet,
fejrer vi med en lysende højmesse i Søstrup kl. 10.30 og efterfølgende kirkekaffe og en eftermiddagsgudstjeneste i Sønder
Jernløse kl. 15.00 med gløgg, æbleskiver og banko bagefter i
menighedssalen. Alle er velkomne!
Præst og menighedsråd.

Nytårsaften

Luciaoptog

På denne årets
sidste dag holder
vi gudstjeneste
den 31. december
kl. 14.00 i Søstrup
og kl. 15.30 i Sdr.
Jernløse og får her
mulighed for at ønske
hinanden et godt og
lykkebringende nytår
over et glas champagne
efter gudstjenesten.
Så med Guds ord og
trompetfanfarer kan vi
sige farvel til 2017 og
goddag til 2018.
Præst og menighedsråd.

Onsdag den 13. december
er det Luciadag og det glædes
vi over med luciaoptog,
lystænding og andagt
kl. 18.30 i Sdr. Jernløse kirke,
hvor børnekoret vil gå Lucia
og synge om denne lysende
martyr, der døde en lang og
pinefuld død i 304 e. Kr.
Denne aften bliver hverken
lang eller pinefuld, men fin
og fuld af lys i den mørke tid.
Der er æbleskiver og kaffe i
menighedssalen efter optoget.
På gensyn.

Birgitte Bøge og Børnekoret.
sogn.dk/soestrup
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Julekoncert
Torsdag den 14. december kl. 19.30 kommer Vestsjællands Kammerkor under ledelse af Teresemarie Lisiux til Sdr. Jernløse kirke
og dermed er vi sikret en 100 % julet julekoncert fyldt med smukke klassikere sunget af meget dygtige sangere!
Efter koncerten byder vi på et glas portvin og lidt julebag. Alle er velkomne og der er gratis adgang.
Menighedsrådet

Julehygge i Søstrup!
Torsdag den 7. december kl. 14.00 holder vi julehygge i
Graverhuset ved Søstrup kirke. Her skal vi synge lidt julesalmer, sludre over en kop julekaffe og se ”Nøddebo
Præstegård” mens pebernødder og klejner svinder i skålene.
Vi glæder os til en julet eftermiddag sammen med jer.

Præst og menighedsråd

10

sogn.dk/soestrup

sogn.dk soenderjernloese

SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE

Julehjælp
Igen i år er der mulighed for at søge om lidt hjælp til julen. Vi
samler ind, både økonomisk og spiseligt, og viderebringer disse
gaver til dem, der trænger til en håndsrækning. Alle, der har
lyst til at bidrage, henvender sig blot til mig og jeg sørger for at
viderebringe alle donationer. Alle henvendelser er anonyme.
L.K.

Fastelavn
Fastelavnssøndag, den 11. februar åbner vi, traditionen tro,
dørene for Elsaer, Batmen, Spidermen, vampyrer, spøgelser,
klovne, riddere, prinsesser og andet godtfolk (forældre, onkler,
tanter, bedsteforældre m.m.), der har lyst til at fejre fastelavn
og dermed fastens indledning på helt traditionel vis. Vi starter
i kirken kl. 14.00 og bagefter går vi i præstegårdsladen og slår
katten af tønden, kroner kattedronning og kattekonge og får
fastelavnsboller og varm kakao.

Menighedsrådsmøder
Sdr. Jernløse:
Holdes i Konfirmandstuen i Sdr. Jernløse.
Se mere på sogn.dk

Søstrup:
Holdes i graverhuset ved Søstrup kirke.
Onsdag d. 29. november kl. 19.00 og d. 24. januar kl. 19.00
sogn.dk/soestrup

Sorggruppe for
børn og unge
mellem 6 og 18 år
”Man fejler ikke noget, fordi man er ked af det. Sorg er
ingen sygdom. Det er en naturlig del af livet, når vi
mister nogen vi står nær.”
Der er netop startet en sorggruppe for børn mellem 6 og
18 år i Holbæk provsti, hvor alle der har mistet en, der
stod dem nær og trænger til at dele det med andre i
samme situation, er velkomne! Gruppen mødes onsdage
i lige uger fra kl. 17.00-19.00 i Svinninge sognehus,
Kirkevej 4, 4520 Svinninge og ledes af sognepræst i TuseButterup Pia Heegaard Lorentzen og psykoterapeut Inger
Jedig Andersen, som kan kontaktes på flg. mail og telefon:
Pia Heegaard Lorentzen: pihl@km.dk/24 89 27 37
Inger Jedig andersen: run@sport.dk/ 20 47 67 91

sogn.dk soenderjernloese
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FÆLLES FOR ALLE SOGNE

Efterårsmøder

Fælles for Nr. Jernløse / Kvanløse sogne og Sdr. Jernløse / Søstrup sogne
Tirsdag d. 23. januar kl. 19.30 i Nr. Jernløse Præstegård

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

Onsdag den 28. februar kl. 19.30
i graverhuset ved Søstrup kirke

Præst uden portefølje
v. tidligere provst og sognepræst i Vipperød Finn Dyrhagen

Når man i forbindelse med det lige overståede 500-års jubilæum for Luthers 95 teser på kirkedøren i Wittenberg talte
om Reformationens betydning, var der ikke mange, der tænkte
på Grønland, som 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. Det kom blandt andet til
udtryk ved, at missionen uden vaklen holdt fast i, at det grønlandske modersmål skulle være kirkens sprog. Det reddede
både det grønlandske sprog og det grønlandske 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 ved Kirkerne i Mørkøv,
Kathrine Kjærgaard, var ansat på Grønlandsk Universitet i Nuuk
2003-15, hvor han var leder af afdelingen for historie.

"En præst uden kirke må være som en fisk uden cykel" - tænkte
præst og provst Finn Dyrhagen efter at have været præst i 34 år,
heraf de 30 i Ågerup og de sidste 8 år også som provst. Det
giver da vel ikke mening? Derfor skulle det prøves, og det er det
blevet.
Finn Dyrhagen fortæller hvordan han nu "kirker" uden præsteog provsteembede og hvor spændende det er at sælge kirkebygninger i hovedstaden, bruge pengene på en husbådskirke
og på liv i kirken - og at se det hele lidt udefra.
Han flyttede fra den store præstegård til en lejlighed på 2. sal i
hovedstaden og skiftede præsterollen ud med kirkegængerrollen. Der vil også blive lejlighed til en samtale om kirkens
muligheder og umuligheder i det 21. århundrede.

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

