
FIRKLØVERET - et samarbejde mellem

Nr. Jernløse, Kvanløse,
Sdr. Jernløse og Søstrup sogne
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Kan vi SÅ få noget ro!!!!!
Guds fred er sangen i dit blod,
når kærligheden gir dig mod
og lyst og kraft og overskud,
så du formår at holde ud.

Guds fred er løftet på den dag,
hvor du har lidt dit nederlag,
men Kristus kommer ind til dig
og siger mildt: Din skyld tar jeg.

Guds fred er trøsten i dit savn,
når sorgen tar dig i sin favn,
et stædigt håb, der tror og ved,
vi lever i Guds evighed.

Guds fred er lyset i den nat,
hvor døden griber i dig fat,
men Kristus bryder ind med sit:
Giv slip, for dette barn er mit!

Kom, Jesus Kristus, kom herind,
og giv mit trætte, bange sind
den fred, jeg kun kan få af dig,
og som du selv har lovet mig!

(Holger Lissner, 
Den danske Salmebog nr. 678).

Vi ses og må Guds fred være 
med jer alle!

L.K.

Og om vi vil det eller ej, så er det ikke godt
for os!

Men heldigvis er der stadig to steder i denne
verden, hvor vi kan finde ro! TO STEDER,
kære læsere, og det er immer væk ikke meget,
men det er heldigvis nok. Og de er hele tiden
i nærheden af os, for de to steder er i naturen
og i kirken! 
Da jeg nu er præst og ikke naturvej leder, vil
jeg, naturligvis plædere for, at man søger
roen i kirkens fredelige atmosfære og der
finder tilbage til stilheden og meningen. For
det ligger i vores dna at gå ind i det religiøse
rum for at finde ro – Jesus gjorde det, når han
gik for sig selv for at bede, ørkenfædrene
gjorde det, munke og nonner gør det, og vi
skulle tage at gøre det samme! Gå ind og
sætte os, høre Guds ord, modtage nadverens
sakramente, synge gamle og nye salmer og,
ikke mindst, få Guds fred med os, når vi går
ud og præsten siger til os: Gå med Guds fred! 

For:
Guds fred er glæden i dit sind,
når morgenlyset vælder ind,
når nattens drømme svinder hen,
og livet synes godt igen.

Guds fred er styrken i det ord,
der søger dig, indtil du tror,
at det, som ser umuligt ud,
dog er en mulighed for Gud.

Vi lever i en verden af materiel og teknolo-
gisk overflod! Stort set alt er muligt og tilgæn-
geligt på få øjeblikke og vi kan se tv, når vi
vil, vi kan handle ind, når vi vil, tale i telefon,
gå på nettet, tjekke mails når som helst og
hvor som helst og i det hele taget få, hvad vi
har brug for og lyst til indenfor en meget be-
grænset tidsramme. Og med alle disse mu-
ligheder og den konstante tilgængelighed, ja
der følger, for mange mennesker, også stress
og jag, skilsmisser, diagnoser, udbrændthed,
søvnløshed, frustrationer og almindelig trist -
hed forårsaget af en indre fornemmelse af
meningsløshed!

Det kan man sagtens vælge at ignorere, og
mene at det er at male Fanden på væggen,
men det ændrer ikke ved, at den måde vi
lever vores liv på anno 2018 har kon-
sekvenser for det at være menneske!

Og til trods for at vi kan få alt, hvad vi vil ha,
så er der én særlig ting, som er en mangel-
vare og det selv om det er livsnødvendigt! Og
det er ro - vi  mang ler! Ro og fred er blevet en
luksusting, noget vi drømmer om og glæder
os til, for vi har sådan brug for det - det er
bare så svært at få ro til ro!

I hjemmet er det nærmest umuligt at finde,
for vi er online 24/7, og de fleste af os har
ikke rygrad nok til at lukke og slukke for det
hele og bare sidde i stilheden. 
Og vover man sig udenfor en dør, rammer
virkeligheden og hverdagen os med et brag,
og det hele drøner af sted for fulde gardiner,
og vi kan næsten ikke følge med!
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FIRKLØVERET
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Sdr. Jernløse og Søstrup sogne.
Ansvarshavende redaktør:
Sognepræst Samuel Leth-Larsen 
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indgives til sognepræsten senest den 
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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

Sekretær Marianne Herss træffes i
Nr. Jernløse Præstegård torsdag mel-
lem 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

Sang og rytmik for babyer 
”Sang og rytmik for babyer” er en fantastisk
livsbekræftende og musikalsk oplevelse sam-
men 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
ca. Sidste gang i foråret 2018 er 30. maj.
Tilmelding hos kirke- og kulturmedarbejder
Gitte K. Nielsen på tlf. 23 70 18 86 eller mail:
gitte.k.nielsen@outlook.dk

Påskestemning – Nr. Jernløse Kirke

Jernløsekoret
Jernløsekoret medvirker v. gudstjenesten i
Kvanløse Kirke d.15 april kl. 10.30. Vi
glæder os til at lytte til sognenes kor, nu
med ny korleder, Tine Lorenzen. 
Efter gudstjenesten bydes på kirkekaffe i
præstegården. 

Bibelkreds
Bibelkredsen er et nær-
værende og berigende 
fællesskab. Vi mødes i 
præstegården én gang om 
måneden i vinterhalvåret, de næste gange d.
21. marts (kap. 23) og d. 17. april (kap. 24). Vi
læser i Det Nye Testamente; Apostlenes Ger -
ninger, et kapitel til hver gang, hvorefter vi
drøfter indhold og betydning og runder af med
at bede sammen. Efterfølgende 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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Påskens gudstjenester 
i Nr. Jernløse og Kvanløse 
v. sognepræst Samuel Leth-Larsen (undtagen 2. påskedag)

Palmesøndag kl. 10.30 i Kvanløse Kirke 
og kl. 14.00 i Nr. Jernløse Kirke
Vi indleder påskehøjtiden og hører om Jesus indtog på
æselryg i Jerusalem. Gudstjenesten kl. 14.00 i Nr. Jernløse
Kirke er en børnegudstjeneste for børn i alle aldre ☺
Minikonfirmanderne vil medvirke til at gøre gudstjenesten
festlig. 

Skærtorsdag kl. 19.00 i Kvanløse Kirke 
(fælles for begge sogne)
Vi mindes Jesu sidste måltid med sine disciple, som også
blev den første nadver af mange, som endnu fejres søndag
efter søndag bl.a. i vore kirker. 
Efter en højtidelig aftengudstjeneste, hvor nadverliturgien
messes, bydes velkommen til hyggeligt samvær m. oste-
og pølsebord i Nr. Jernløse Præstegård.    

Langfredag kl. 10.30 i Nr. Jernløse Kirke 
(fælles for begge sogne)
Vi mindes Jesu dødsdag. Højtidelig og religioso gudstje -
ne ste 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. 09.00 i Kvanløse Kirke, 
v. Hannah Reinholdt Clausen   
Påskens budskab er så intenst og fyldt af glæde, at der også
er behov for en 2. påskedag. Vi hører om Maria Magdale-
nas møde med den opstandne Kristus v. graven.     

Konfirmander i Nørre 
Jernløse kirke 27. april 

Kl. 10.00
Daniel Oliver Rasmussen
Frederik V. Christensen
Mette Grimbühler
Rebekka Løvskov
Tobias V. Bøgelund Jensen
Mikkel Jeppe Larsen

Kl. 12.00
Alexander Kjeld Jaksland  
Amalie Rasmussen
Amanda Nothlev Elvers
Emilie Larsen
Jessie Damgaard
Julie Petri Lindgreen
Mathias Arpe-Strøm
Ulrich Telling Petersen

Konfirmander i Nørre
Jernløse kirke 28. april

Kl. 10.00
Celina Cheri Henriksen
Freja Arnfelt
Louise Yun Sivertsen
Lærke Hvilshøj Ackermann
Sebastian Vontillius Andersen
Sofie Melin
William Tune Berg

Kl. 12.00
Christoffer Martin Madsen
Elias Scheel
Emma Brendstrup Bødker
Frederik L. Bangsgaard
Morten Marius Friis Jensen
Theo Wilstrup
Toby Mpele Madsen

Konfirmander i 
Kvanløse kirke 29. april 

Kl. 10.30
Alexander Rendby Hansen
Emma Rønnegaard Funk
Kasper Larsen

Årets konfirmander 2018
Tiden går og nu har jeg været sognepræst i sognene længe nok
til at konfirmere unge mennesker, som jeg døbte, da de var små
– fantastisk! 
Kære konfirmander; I ønskes alle en uforglemmelig dag. 
Tak for gode timer sammen i præstegård og kirke.  
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Formiddagscafé
– hyggeligt fredagssamvær for alle for alle der har tid og lyst! 

Den 9. marts kl. 09.30: ”Folk og fæ på Færøerne” 
v. Jóannes Holm, Ubberup
Denne fredag formiddag vil
Jóannes Holm ved hjælp af
billeder og små historier
fortælle om livet før og nu i
udkanten af rigsfællesskabet.
Fortællingerne er dels egne
oplevelser fra Færøerne og
dels historier fra hans slægt på
de 18 grønne øer i Nordat-
lanten. Foredraget giver et indblik i hverdagslivet på Færøerne
for 100 år siden og i vore dage.
Jóannes Holm er barn af færøske forældre men født og opvok-
set i Danmark, nu bosiddende i præstegården i Ubberup ved
Kalundborg. Til dagligt arbejder han for Holbæk Provsti med
kirkelig undervisning af børn og unge.

Den 13. april kl. 09.30: 

”Folkekirkens Skoletjeneste 
– hvad er det?” 
v. Mie Keinicke Hansen og Pia Lykke Kongsgaard
Folkekirken har ligesom mange andre kulturinstitutioner sko-
letjenester, der er et samarbejde mellem lokale kirker og skoler.
Formålet er at styrke folkeskolens undervisning, så eleverne
lærer om kristendom og dens betydning for dansk kultur. Mie
Keinicke Hansen, oprindelig fra Mørkøv, teolog og ansat ved
”KILDEN – Folkekirkens Skoletjeneste i Høje Taastrup og Ishøj,
og Pia Lykke Kongsgaard, lærer og ansat ved ”KVIST”, Ods-
Skippinge og Holbæk provstis skoletjeneste, kommer denne
dag og fortæller om deres spændende arbejde i skoletjene -
sterne, og om samarbejdet mellem skole og kirke i dagens Dan-
mark. Velkommen til en lærerig formiddag, hvor der gives
indblik i en vigtig del af Folkekirkens arbejde.

Formiddagshygge
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 kom-
mer og går som det passer, der er ikke noget fast program. 
I den kommende periode er der Formiddagshygge i
præstegården d. 23. marts og 4. maj, altid fra 9.30-11.30.
Alle er velkomne!

Strikkecafé
Vi er i fuld gang med at strikke og hækle dåbsklude i strikke-
caféen. Desuden strikker vi ”lommevenner”. Det er rigtigt
hyggeligt! Vi mødes i Nr. Jernløse Præstegård ca. én gang om
måneden, og i foråret er det
følgende torsdage kl. 9.30 –
11.30: 15. marts, 19. april,
24. maj. 
Har du lyst til at være med?
Så kontakt Gitte på
23701886 eller
gitte.k.nielsen@outlook.dk

Filmklubaften 
i Nr. Jernløse Præstegård 
onsdag d. 25. april kl. 19.00 
”Den 100-årige der kravlede ud 
af vinduet og forsvandt” (2013) 
– instrueret af Felix Herngren 

I løbet af sit lange og dramatiske
liv har Allan Karlsson deltaget i en
lang række vigtige verdensbe-
givenheder. Men nu er han kom-
met på alderdomshjem, selv om
hans helbred ingenting fejler.
Allan bryder sig ikke om sin nye hverdag og
nægter at sidde i sin stol og visne hen. På sin 100 års fødsels-
dag kravler han ud af vinduet og drager af sted på endnu et
vanvittigt eventyr. 

En skøn film, rig på umiddelbar og naiv livsglæde. Kom og se
svensk folkekomedie, når det er bedst! 
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Menighedsrådsmøder
Nr. Jernløse sogn:
Onsdag d. 7. marts kl. 19.00 i Nr. Jernløse Præstegård. 
Onsdag d. 4. april kl. 19.00 i Nr. Jernløse Præstegård
Onsdag d. 2. maj kl. 19.00 i Nr. Jernløse Præstegård
Onsdag d. 9. maj kl. 13.00: Provstesyn i kirke og på
kirkegård

Kvanløse sogn:
Tirsdag d. 15. marts kl. 09.00 i Nr. Jernløse Præstegård.
Onsdag d. 9 maj kl. 15.00: Provstesyn i kirke og på
kirkegård m. efterfølgende menighedsrådsmøde hos Signe
Jensen, Ringstedvej 233, Kvanløse

Ny organist i Nr. Jernløse og Kvanløse sogne 
Man har bedt mig om at skrive lidt
om mig selv. Jeg hedder Jesper
Aggeboe, er født i 1965, kommer
oprindeligt fra Odense og er stu-
dent fra Midtfyns gymnasium 1984.
Jeg har læst musikvidenskab på
Københavns Universitet og har en
bachelor derfra.
Siden 1996 har jeg været ansat i Ballerup Musikskole, primært
som klaverlærer.
I 2004 fik jeg ansættelse som Organist i Odden Kirke. Jeg er nu
ved at afslutte min uddannelse som organist og korleder på
Sjællands Kirkemusikskole i Roskilde.
Tidligere har jeg arbejdet som teatermusiker, bl.a. i London
Toast og i en turnerende teatergruppe, og har endvidere skrevet
musik til egen jazzgruppe Jeg er meget glad og taknemmelig
over at få muligheden for at være jeres organist, og ser frem til
at fylde jeres kirker med musik til salmesang og andet godt. 

Med venlig hilsen Jesper Aggeboe
- - - - - -
Efter gudstjenesten d. 4. marts kl. 10.30 i Kvanløse Kirke vil
der blive lejlighed til at byde Jesper Aggeboe velkommen i
forbindelse med en kop kirkekaffe. 

Nr. Jernløse Kirke lukker
Men heldigvis
kun i ca. en må -
neds tid (ca. 21.
maj-17. juni). 
Kirken har fået
bevilget en forun-
dersøgelse af kalk-
malerierne, som
eksperter fra Na-
tionalmuseet vil
tage sig af, hvilket
kræver opstilling af stillads i kirkens kor mens forundersøgelsen
pågår. På baggrund af undersøgelsen udarbejdes en han-
dlingsplan for konservering og restaurering af kirkens kalkma-
lerier, som forhåbentlig kan iværksættes af Nationalmuseet i
indeværende menighedsrådsperiode (inden nov. 2020). 

Forårskoncert 
i Nr. Jernløse Kirke onsdag den 14. marts kl. 19.00
”Rachmaninov A Capella” fra Ukraine
Som optakt til påsken vil vi lytte til ortodoks kirkemusik fra
Ukraine, sunget på kirkeslavisk, som er det sprog, der anvendes
i de ortodokse kirker i Ukraine og Rusland. 
Fire ukrainske sangere lægger vejen forbi Nr. Jernløse Kirke, og
giver os indblik i en unik sangteknik med fantastiske og åndrige
klange. I Ukraine synger sangerne i hver deres kirke i Odessa,
men på deres forårsturné i Nordeuropa udgør de fire sangere en
kvartet. Koncerten vil også indeholde ukrainske folkesange og
kosaksange, på en aften hvor sangen uden tvivl vil tale til hjer -
terne, selv om vi ikke kan forstå ét eneste ord! 
Der er gratis adgang til koncerten og efter koncerten vil der
blive budt på en lille forfriskning i kirkens våbenhus. 
Velkommen til! 



Nr. Jernløse Kvanløse Sdr. Jernløse Søstrup

4. marts 3. s. i fasten Ingen 10.30 SLL* Ingen 10.30 LK ♥
11. marts Midfaste 09.30* Ingen 10.30 DvH ♥ Ingen
15. marts Torsdag Ingen Ingen  19.00 LK* Ingen
18. marts Mariæ bebudelse 10.30 Ingen Ingen 10.30 LK
25. marts Palmesøndag 14.00 SLL* 10.30 SLL 14.00 LK* Ingen
29. marts Skærtorsdag Ingen 19.00 SLL* 17.00 LK* 10.30 LK
30. marts Langfredag 10.30 SLL Ingen Ingen 10.30 LK*

1. april Påskedag 10.30 SLL 09.00 SLL 10.30 LK 09.00 LK
2. april 2. påskedag Ingen 09.00 HRC Ingen 10.30 LK ♥
5. april Torsdag Ingen Ingen Ingen 19.00 LK*
8. april 1. s. e. påske 09.00 SLL 10.30 SLL 10.30 LK ♥ Ingen
15. april 2. s. e. påske 10.30 SLL* ♥ 09.00 SLL 10.30 LK* Ingen
22. april 3. s. e. påske 10.30 SLL 09.00 SLL 15.00 DvH Ingen
26. april Torsdag Ingen Ingen 19.00 LK* Ingen
27. april Bededag 10+12 Konf* Ingen Ingen 10.30 Konf.
28. april Lørdag 10+12 Konf* Ingen Ingen Ingen
29. april 4. s. e. påske Ingen 10.30 Konf* 10.30 Konf Ingen

6. maj 5. s. e. påske 09.00 HRC Ingen 10.30 Konf Ingen
10. maj Kristi himmelfart 10.30 SLL ♥ Ingen Ingen 09.00 SYM
13. maj 6. s. e. påske Ingen 10.30 SLL Ingen 15.00 DvH
20. maj Pinsedag 10.30 SLL 09.00 SLL 09.00 LK 10.30 LK
21. maj 2. pinsedag 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste i parken v. Hagested gård*
27. maj Trinitatis søndag Ingen 10.30 SLL ♥ Ingen 10.30 LK ♥

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

Gudstjenesteliste

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



NR. JERNLØSE:
Organist: Jesper Aggeboe
Tlf.  20 83 68 54 eller mail jesperaggeboe@mail.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: Jesper Aggeboe
Tlf.  20 83 68 54 eller mail jesperaggeboe@mail.dk
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.

SDR. JERNLØSE:
Organist: Birgitte Bøge
Søstrupvej 70, 4420 Regstrup, tlf. 30 54 71 59
Kirkesanger, vakant 
Graver: Pia Hansen
Knabstrupvej 47, 4420 Regstrup.
Træffes i arbejdstiden på graverkontorets tlf. 21 66 65 04
Menighedsrådsformand: Line Krogsgaard
Sdr. Jernløsevej 35, Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup, tlf. 24 45 54 02
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, vakant 
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: Berit Karlsen
Sasserupvej 28, 4300 Holbæk, tlf. 21 43 40 29
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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Fællesspisning i Sdr. Jernløse
For at styrke sammenhængskraften i vores lille by, åbner vi hver
den første mandag i måneden for konfirmandstuen i præstegår-
den og inviterer til fællesspisning. Konceptet er enkelt; hver
familie medbringer en ret til fælles buffet og så spiser vi og hyg-
ger os lidt. Vi starter kl. 18.00 og plejer at have drukket kaffe
og ryddet op, senest kl. 20.00. 
Det er hyggeligt for de voksne og en fest for børnene, så bare
kom og skulle du/I ha lyst til at bage en kage til kaffen, er det
meget velkomment. L.K.

Årets konfirmander:
Søstrup, Store Bededag 27. april kl. 10.30:
Amalie Holm Hilkjær
Bertram Peder Vincent Davidsen
Elizabeth Sofie Seidenfaden
Johannes Schou Nyled Pedersen
Lara Linnea Søstrup Abt
Philip Toft Roepstorff
Rasmus Ivar Østerby Vorregaard
Sille Karoline Kristensen
Simon Kalle Kristensen

Sdr. Jernløse, 29. april kl. 10.30: 
Olivia Lyngby Hansen
Rikke Ruus
Sara Jensen
Silje Wickstrøm

Sdr. Jernløse, 6. maj kl. 10.30:
Iben Normark Høiberg
Ida-Marie Engel
Jakob Gottenborg Egholm Henriksen
Victor Lund Petersen
Nicolai Helleskov
Frederik Hansen

Skærtorsdag
Traditionen tro holder vi aftengudstjeneste kl. 17.00 i Sdr. Jern-
løse kirke og samles bagefter i menighedssalen til lam, brød og
vin, for i fællesskab at mindes nadverens indstiftelse den første
Skærtorsdag i Jerusalem. Alle er velkomne!!! 

Sdr. Jernløse Menighedsråd.

Skærtorsdag markerer dagen, hvor Jesus spiste det sidste måltid 
med sine disciple.

Konfirmandgudstjeneste
Den 15. april kl. 10.30 løber årets konfirmandgudst-
jeneste af stablen! Konfirmanderne står selv for gudst-
jenesten, lige fra at hejse flaget og ringe med
klokkerne, til at pynte op og prædike! Vi håber meget,
at der er mange, som har lyst til at se og høre hvad de
unge tænker om kristendom og alt det med Gud! 
Efter gudstjenesten er der udvidet kirkekaffe i konfir-
mandstuen og alle er meget velkomne! 

Konfirmanderne og L.K.
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Lectio Divina
Ved forårets aftengudstjenester vil vi afprøve en middelalderlig
gudstjenesteform, der kaldes Lectio Divina, som stammer fra
klostervæsenet og det 6. århundrede. Lectio Divina betyder
”guddommelig læsning” og meningen med denne er at finde
frem til sit gudsforhold igennem læsning, bøn og stilhed. Kirken
vil være oplyst af levende lys og der vil være stille musik, stil-
hed og mulighed for at tænde lys og gå til alters og modtage
nadver. Vi har prøvet dette to gange tidligere i januar og det var
en stor succes begge gange. 

En kirkegænger skrev: ”Jeg har hertil aften brugt min tid i
kirke. Hvilket jeg ikke har prøvet før på denne måde.
Lukket helt af for stress og jag, tlf, aftaler, arbejde og ansvar. 
Line vores kære præst lavede en smuk og behagelig lectio
divina gudstjeneste. 
Jeg gik hjem med en følelse af fornyet ro, klarhed og
kærlighed til livet. 
Tak for en dejlig oplevelse.”

L.K.

PREP: 
STYRK JERES PARFORHOLD!
Her i foråret åbner vi for et nyt tiltag i Søstrup-Sdr. Jernløse,
hvor vi tilbyder PREP-kursus for par. Et PREP-kursus er er pæd-
agogisk kursus, der giver konkrete redskaber til tryg kommu-
nikation og problemløsning i jeres parforhold. 
På kurset arbejder man KUN med sin partner og man skal der-
for ikke indvie andre i sit parforhold! PREP står for Praktiske
Redskaber til et Engageret Parforhold.

Tilmelding sker hos Line Krogsgaard og er bindende, mens
kurset i sig selv er gratis. Det forløber over fem hverdagsaftener
fra kl. 17.00 – 20.00 (vi spiser sammen i løbet af aftenen) og for
størst udbytte, skal man deltage alle gangene. Se det som en
date, alenetid med din partner og gør noget godt for JER. Af-
tenerne vil indeholde oplæg, refleksion og samtale i en
hyggelig atmosfære og ledes af sognepræst Line Krogsgaard,
der er certificeret PREP-leder. 
Se evt. mere på Center for familieudvikling.dk. 
Datoerne er: 20. marts, 3. april, 10. april, 24. april og 15. maj.

L.K.

Børnegudstjeneste 
Palmesøndag i Sdr. Jernløse: Påske i børnehøjde! Vi indleder
den stille påskeuge med en lidt mere larmende gudstjeneste
end normalt, nemlig én, der står i børnenes tegn! Her er der
ingen regler og alle må snakke og grine og have det sjovt, uden
at blive sendt uden for kirkedøren ☺
Vi starter kl. 14.00 i Sdr. Jernløse kirke og efter et smut på

kirkegården, er der saftevand og kage. 
L.K.

SÆT x I KALENDEREN: 
Torsdag den 11/10 kl. 19.30:
Foredrag med tidligere Tv 2 Øst 
journalist og vært i Præstens lektie 
Rasmus Birkerod i Søstrup kirke.

Tirsdag den 6/11 kl. 19.30: Foredrag ved regionsleder for
TUBA Marc Krabbe-Sørensen, der sammen med en ung,
vil komme og fortælle om hvordan det er at vokse op i
hjem med misbrug og hvilke konsekvenser det får for børn
og unge senere i livet. TUBA står for Terapi og rådgivning
for Unge, som er Børn af Alkoholmisbrugere. 
Mere følger i næste kirkeblad, men sæt gerne kryds
allerede nu, så du ikke går glip af disse to spændende fore-
drag. 

Menighedsrådene og L.K.
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Sdr. Jernløse: 
Holdes i Konfirmandstuen i Sdr. Jernløse.
Se mere på sogn.dk

Menighedsrådsmøder 

Søstrup: 
Holdes i graverhuset ved Søstrup kirke:
Torsdag d. 22. februar kl. 19.00 
Onsdag d. 25. april kl. 19.00

Forårskoncert i Sdr. Jernløse
Den 19. april kl. 19.00 synger vi foråret ind sam-
men med Pedersborg kirkes ungdomskor, der
under overskriften ”Forår og kærlighed” vil synge
både traditionelt og moderne og uden tvivl få os
alle i forårshumør. Koret består af 25 unge i
alderen 15 – 22 år og synger under ledelse af diri-
gent Solveig Bjergkvist. 
Alle er velkomne og der er gratis adgang.

Organist Birgitte Bøge og Menighedsrådet.

Forårskoncert i Søstrup
Den 21. april kl. 19.30 kommer det lokale, dygtige,
erfarne og ikke mindst underholdende jazzorkester
”Roseroomdixie” til Søstrup kirke, hvor de endnu en
gang vil levere en jazzet, swingende og livsbekræf-
tende koncert. Gratis entre. Alle er velkomne.

Søstrup Menighedsråd.

Legestue
På mandage i lige uger åbner vi 
konfirmandstuen i Sdr. Jernløse 
for mødregrupper, dagplejemødre 
og hjemmegående med små børn. Fra kl. 10-13 er der
åbent, så der kan hygges, snakkes og leges, drikkes kaffe
og bare nyde fællesskabet lidt udenfor husets rammer. 
Så bare kom!

L.K.
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FÆLLES FOR ALLE SOGNE

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 Tuse-
Butterup 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/soestrup      sogn.dk soenderjernloese

Friluftsgudstjeneste i parken 
ved Hagestedgård 2. pinsedag
Anden Pinsedag den 21. maj kl. 11 er der fællesgudstjeneste
mellem de lysegrønne bøgetræer i parken ved Hagestedgård
for hele provstiet. Der vil være korsang, og Hagested Kirkes
folk-music-ensemble vil ledsage salmesangen. 

Efter gudstjenesten er der lidt godt at spise og drikke, imens
haven fyldes af musik og – hvem ved – måske hyggelige sam-
taler mellem nye eller gamle venner.
Medbring gerne et tæppe eller en stol til at sidde på.  Der op-
sættes skiltning til hjælp for bilister, der skal parkere. 

Adressen er Nykøbingvej 84, 4300 Holbæk
I tilfælde af dårligt vejr bliver gudstjenesten afholdt indendørs
i Hagested (enten i kirken eller hallen – herom mere informa-
tion senere). 
Information omkring flytning af gudstjenesten kan findes på
dagen fra klokken 8 på www.holbaekprovsti.dk



Det er dét, som Folkekirkens Nødhjælp gør – finder de bedst
mulige måder i en hvilken som helst situation i de 25 lande,
som organisationen arbejder i. 

Efter endt indsamling serveres der pølser m. brød og øl og vand
i Præstegården. Kom og gør en forskel, både i forhold til dig
selv og i forhold til dem du hjælper. 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 

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

Søndag d. 11. marts har vore sogne og Folkekirkens 
Nødhjælp brug for frivillige indsamlere. Gør som 20.000
andre danskere. Vær med til at samle håb ind til mennesker 
i dyb nød.

Dagen indledes med gudstjeneste i Nr. Jernløse Kirke kl. 09.30
for alle, også de som ikke har mulighed for at deltage i dagens
indsamling. Efterfølgende bydes der på kaffe m. brød i Nr. Jern-
løse Præstegård for alle kirkegængere, inden de som har mod
på og kræfter til at deltage i dagens indsamling til fordel for
Folkekirkens Nødhjælp sendes afsted. Indsamlere vil få tildelt
en passende indsamlingsrute efter formående. 

Det er svært at se væk, når klimaforandringer, krig og ulighed
driver millioner af mennesker ud i nød, sult og på flugt. For vi
kan faktisk hjælpe. Når du samler ind ved dørene, giver det
fremtidsmuligheder og håb til den, der modtager hjælpen. Der
findes ingen fast formel for, hvordan man bedst hjælper men-
nesker i nød. Hver ny krise kræver, at man tænker i nye baner.

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp 
NR. JERNLØSE/KVANLØSE SOGNE


