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Om Gud vil runder jeg 50 år den 17.
august i indeværende sommer. På en
måde er det lidt skræmmende! Med
meget stor sandsynlighed har jeg levet
en hel del mere end halvdelen af mit
liv, og hvad fik jeg så ud af det? Mens
minderne på godt og ondt passerer
revy for mit indre øje, fyldes jeg af
modsatrettede følelser. Det ene øjeblik
kan jeg være dybt taknemmelig for det
liv, som blev mit, mens jeg et øjeblik
efter kan jeg tage mig selv i at længes
efter det liv, der ikke blev mit. Var der
nogen der sagde midtvejskrise?

Når vi på vores livsvej kommer til en
aldersbestemt milepæl, er det kun muligt at fortsætte vandringen, da vi hverken kan stoppe tiden eller få den til gå
baglæns. Minderne har vi naturligvis
lov at ha’, men vi skal ikke fortabe os
i fortiden. I stedet må nye drømme og
længsler give os forventning og håb til
fremtiden. Måske skal vi vandre i et
mere roligt tempo, afhængig af livskraft og tallet på milepælen, men vi
skal ikke gå i stå. Livet må leves, hele
livet! I medgang og modgang, i glæde
og i sorg. Livet er nemlig ikke tilfældigt
men en Gudgiven gave, som vi må
gøre brug af.

Nu må I ikke misforstå mig! Grundlæggende er jeg fantastisk glad for tilværelsen; for mit arbejde, min familie,
mit gode helbred – på mange måder
er jeg en lykkens pamfilius! Alligevel
hænder det, at jeg tager mig selv i at
tænke, at der mangler noget. Er mit
livspotentiale realiseret i tilstrækkelig
grad?
Sjovt nok har denne tanke fulgt mig
siden min ungdom, og selv om jeg
egentlig har fået realiseret en hel del i
mit liv, så er det som om, at mere vil
have mere. Sagt med andre ord: Da
jeg var teenager ønskede jeg en
kæreste, senere længtes jeg efter en
kone, så ønskede jeg mig brændende
at få børn. Alle mine ønsker blev opfyldt. På uddannelses- og arbejdsfron-

ten er jeg også blevet velsignet. Så faktisk går det meget godt. Men alligevel… var det så det? Hvad med
nye udfordringer i arbejdslivet? Børnebørn? Stadig ægteskabelig lykke? Et
fortsat godt helbred? Et begivenhedsrigt otium? Endnu er der mange uopfyldte ønsker på min ønskeseddel. Jeg
fylder kun halvtreds og har fortsat appetit på livet.

Naturligvis kan det ind imellem være
regnfuldt og blæsende på livsvejen,
men indtil nu har jeg gjort den erfaring, at livet leves bedst i tillid til, at
Gud hjælper os på vandringen. For
han vil altid følge os på vej og være os
nær med sin hjælp og støtte. Det råd
være hermed videregivet til bladets
læsere til efterfølgelse på jeres livsveje, hvor langt I end er nået. God sommer!
Samuel Leth-Larsen
Gid jeg således leve må
i hver en tid og lykke,
jeg kan mod livets aften få
det evig lyses smykke!
Thomas Kingo 1677
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Sæt kryds
i kalenderen
Velkommen til fødselsdag
i Præstegården

”Formiddagscafé” og
”Formiddagshygge”

Fredag d. 17. august fylder jeg rundt; 50 år iflg.
min fødsels- og dåbsattest! Derfor vil det glæde
mig at se alle, der har tid og lyst, til åben
præstegård på dagen fra kl. 15 og dagen ud til
uformelt og hyggeligt samvær. Kom og gå som
det passer jer bedst.
Mange fødselsdagshilsener fra Samuel.

– folkeligt og fornøjeligt fællesskab i præstegården. Begynder igen fredag d. 21. september kl. 09.30. Der vil blive lagt en
folder i kirkernes våbenhuse med program
for efteråret i løbet af sommeren. Programmet vil ligeledes blive løbende opdateret på
www.nj-k.dk
Rigtig god sommer og på gensyn!

Mølledag 2018:

”Jernløsekoret”

Kirketårn og Løvenborgkapel er åbent
Søndag d. 17. juni er Nr. Jernløse Kirke åben i
forlængelse af morgengudstjenesten kl. 09.00
frem til kl. 14.00 for alle, der har lyst til at
kigge indenfor. I anledning af Mølledagen vil
det desuden være muligt at komme en tur op i
kirketårnet og dørene til Løvenborgkapellet vil
også være åbne på dagen. Menighedsrådet
byder på kaffe og besvarer efter bedste evne
spørgsmål om kirkens historie m.v.
Velkommen!

– velkommen til et varmt og hjerteligt fællesskab. Et fantastisk hyggeligt kor for alle
som elsker at synge! Ugentlig øveaften er
torsdag kl. 18.30-21.00. Opstart efter sommerpause i september måned. Se mere på
sognenes hjemmeside www.nj-k.dk eller
facebook

Nyt vedr. Kvanløse Kirke
og kirkegård
Kvanløse menighedsråd har besluttet at
kirke- og kirkegårdsdrift fra d. 1. maj 2018
varetages af graver og gravermedhjælpere fra
Nr. Jernløse Kirke. I mange år har sognene haft
fælles præst, organist og kirkesanger, og nu
følges der så op på samarbejdet omkring drift
af kirke og kirkegård.
Mere om dette nye tiltag i næste kirkeblad.

”Sang og Rytmik for Babyer”
– holder sommerpause, men vender stærk
tilbage onsdag d. 12. september kl. 1011.30 i Nr. Jernløse Præstegård, så hvis du
er på barsel i efteråret, sæt da allerede nu
kryds i kalenderen! Læs mere på hjemmesiden, facebooksiden og i næste kirkeblad.

”Nr. Jernløse Filmklub”
– holder til i Nr. Jernløse Præstegård, hvor
alle der kan li’ gode film er velkomne.
Første gang efter sommerpausen onsdag d.
19. september kl. 19.00. Efter filmen vil der
som sædvanligt blive budt på ostebord og
rødvin plus det løse. Der er plads til nye ansigter, så kom ba’ do!

www.nj-k.dk
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Konfirmationsforberedelse
i 2018/2019
Indskrivning af næste års konfirmander finder sted i juni måned.
Inden sommerferien besøger jeg de kommende 7. klasser på
Skovvejens skole med information om årets konfirmationsforberedelse. I den forbindelse vil jeg udlevere indskrivningsark,
som hurtigst muligt bedes returneret i udfyldt stand. Elever fra
andre skoler kan rekvirere indskrivningsark og orienteringsbrev
på mail slla@km.dk el. tlf. 59 18 31 27 fra primo juni.
Konfirmationsforberedelse vil finde sted i Nr. Jernløse Præstegård på tirsdage eftermiddage efter skole. Klokkeslæt for undervisning af eftermiddagens to konfirmandhold vil blive bekendtgjort på kirkernes hjemmeside snarest muligt. De børn,
som går i 7. kl. på Skovvejens Skole Afd. Jernløse, men bor i
andre sogne end Nr. Jernløse og Kvanløse sogne, skal som hovedregel følge undervisning i deres bopælssogn. Børn som går
i skole i Holbæk eller Tølløse, men bor i Nr. Jernløse el. Kvanløse sogne er velkomne til konfirmationsforberedelse i
præstegården, hvis det kan indpasses i forhold til eksisterende
undervisning. Modtages konfirmationsforberedelse i et andet
sogn, vil det efter aftale være muligt at blive konfirmeret i Nr.
Jernløse og Kvanløse kirker.
Konfirmationsforberedelsen begynder i uge 43.
Der henvises til kirkernes hjemmeside www.nj-k.dk
for konfirmationsdatoer og yderligere info.

Menighedsrådsmøder
Nr. Jernløse sogn:
Onsdag den 13. juni kl. 19.00
er der menighedsrådsmøde i Nr. Jernløse Præstegård.
Torsdag den 9. august kl. 19.00
er der menighedsrådsmøde i Nr. Jernløse Præstegård.

Kvanløse sogn:
Onsdag den 8. august kl. 19.00 er der menighedsrådsmøde
hos Torben Rasmussen, Ringstedvej 198, Kvanløse

Strikkecafé
Vi er i fuld gang med at strikke og hækle dåbsklude
i strikkecaféen. Derudover strikkes også lommevenner (se billede), som børn får udleveret i regionens ambulancer, når de kommer til skade. Det
er rigtigt hyggeligt at mødes og strikke, og vi kan
sagtens være flere! Vi mødes i Nr. Jernløse
Præstegård ca. én gang om måneden, og i sommer
er det følgende torsdage kl. 9.30 – 11.30: 14. juni og 23. august. Vi holder sommerferie i juli. Er det noget for dig? Så kontakt Gitte på 23 70 18 86 eller gitte.k.nielsen@outlook.dk.

Orgelkoncert i Kvanløse Kirke
søndag d. 19. august kl. 19.30
Ingen sommer uden orgelkoncert i
Kvanløse Kirke! Gode traditioner er
værd at bevare, og derfor er det med
glæde og stolthed at vi også i 2018
kan indbyde alle musikelskere til en
forrygende sommerorgelkoncert i
Kvanløse Kirke. I år vil en af Danmarks dygtigste organister, Jakob
Lorentzen, lægge vejen forbi og
trylle for os på tangenter og pedaler.
Til daglig er Jakob Lorentzen organist og kantor ved Holmens
Kirke og Christiansborg Slotskirke Kirke i København, hvor han
har virket siden 1997. Tidligere har han været ansat som organist i Enghave Kirke i København, Den danske Kirke i Paris
samt organistassistent ved Helligåndskirken i København. I
1994 aflagde han diplomeksamen fra Det Kgl. danske
Musikkonservatorium, og inden da, i 1992, flyttede Jakob
Lorentzen til Paris, hvor han studerede klaver hos Christine
Parashos, improvisation hos Pierre Cogen og orgel i solistklassen på musikkonservatoriet hos Susan Landale, hvorefter
han i 1995 afsluttede med "Prix de virtuosité".
Aftenens program på kirkens Husted orgel bliver en skøn blanding af orgelmusik, når det er allerbedst, og uden tvivl vil vi
alle gå beriget hjem efter en fantastisk koncert! Velkommen til
såvel nye som gamle koncertgængere - gratis adgang!

www.nj-k.dk
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Gudstjenesteliste
Nr. Jernløse

Kvanløse

Sdr. Jernløse

Søstrup

27. maj
3. juni
10. juni
17. juni
24. juni

Trinitatis søndag
1. s. e. trinitatis
2. s. e. trinitatis
3. s. e. trinitatis
4. s. e. trinitatis

Ingen
Ingen
Ingen
09.00 SLL*
10.30 SLL

10.30 SLL♥
09.00 HRC
10.30 SLL
10.30 SLL
Ingen

Ingen
10.30 LK♥
Ingen
10.30 LK
Ingen

10.30 LK♥
Ingen
10.30 LK
Ingen
10.30 MB*

1. juli
8. juli
15. juli
22. juli
29. juli

5. s. e. trinitatis
6. s. e. trinitatis
7. s. e. trinitatis
8. s. e. trinitatis
9. s. e. trinitatis

09.00 HRC
Ingen
09.00 HRC
Ingen
10.30 SLL♥

Ingen
09.00 HRC
Ingen
09.00 HRC
09.00 SLL

10.30 LK♥
Ingen
09.00 SYM
Ingen
09.00 SYM

Ingen
11.00 På bænken LK*
Ingen
09.00 SYM
Ingen

5. august
9. august
12. august
19. august
26. august

10. s. e. trinitatis
Torsdag
11. s. e. trinitatis
12. s. e. trinitatis
13. s. e. trinitatis

Fælles friluftsgudstjeneste v. Brorfelde observatorium 14.00*
Ingen
Ingen
19.00 LK*
Ingen
Ingen
10.30 SLL
Ingen
11.00 LK*
10.30 SLL
19.30*
10.30 LK♥
Ingen
Ingen
10.30 SLL♥
Ingen
10.30 LK♥

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

Himmelsk musik i det høje
Friluftsgudstjeneste på Brorfelde søndag den 5. august kl.14.00
Vi inviterer alle til at stige op i det høje!
På Brorfelde observatorium afholder vi igen fællesgudstjeneste
med himmelsk musik. I år kommer fantastiske operasangere
som kan løfte gudstjenesten og os alle til højere og skønnere
luftlag. En dag fuld af sol, vind og livsglæde. Efter gudstjenesten
vil der være kaffe og kage og Brorfeldes Astronomiske Vennekreds vil åbne for kikkerter. Man kan køre helt op til bakken
og blive sat af, og det er en god idé selv at medbringe en
havestol og en god vindjakke.
En fælles gudstjeneste i det grønne arrangeret af Tølløse, Ugerløse, Undløse, Søndersted, Kvanløse, Nr. Jernløse, Sdr. Jernløse
og Søstrup kirker og Brorfeldes Astronomiske Vennekreds.

NR. JERNLØSE:

NAVNE I SOGNENE:

SDR. 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 Vibeke Rzenno
Træffes bedst tirsdag til fredag kl. 12-13 på tlf. 51 25 49 74
eller mail virz@hotmail.dk
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

Organist: Vakant
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: Thomas Olesen
Sdr. Jernløsevej 35, Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup, tlf. 42 12 67 02
Kirkeværge: Lennart Petersen
Sdr. Jernløsevej 10, 4420 Regstrup, tlf. 22 51 56 77
SØSTRUP SOGN
Organist: Vakant
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.

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-

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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Sankt Hans i Sdr. Jernløse
Som altid tænder vi grillen før bålet og byder byen til spisning
på denne, forhåbentlig, smukke sommeraften. På engen bag
præstegården vil der være tændt op i grillen fra kl. 18, og der
vil være borde og stole til de første tyve – men har du et par
stole, så tag dem endelig med, og går du med en bager i maven
er hans produktion også velkommen. Vi tænder bålet ved 21tiden og synger Midsommervisen, og ungerne griller skumfiduser, men de voksne skåler på sommerens komme.
På gensyn.
Menighedsrådet.

Kirke på ”Bænken”
”Hvis bjerget ikke vil komme til Muhammed, må Muhammed
komme til bjerget”, sådan tænkte jeg for ti år siden, da jeg
hørte, at man søndag formiddag mødtes ved bænken i Sasserup
og dér fik ordnet verdenssituationen over en øl – altså midt i kirketiden!! Og derfor foreslog jeg menighedsrådet, at vi holdt en
årlig gudstjeneste nede ved den famøse bænk, så verdenssituationen kunne få et gudsord med på vejen. Det sagde de
heldigvis ja til og vi har gjort det hver sommer siden. Antallet
af kirkegængere stiger år for år, og vi sidder mere og mere tæt,
når vi bagefter samles om en god frokost og en øl. Så bliver der
sludret med naboer og venner, og nye ansigter og alle har en
hyggelig formiddag. Alle bærer med og hjælper til, og der er et
rigtig fint fællesskab omkring det at holde kirke.
Så bare kom – der er både Fadervor, frokost og fadøl.
I år holdes gudstjenesten den 8/7 kl. 11.00 i svinget på Sasserupvej i Søstrup.
LK.

Børnegudstjeneste
Søndag den 12. august er det børnenes tur til at holde gudstjeneste i Søstrup kirke. Vi starter kl 11.00 i kirken, og bagefter
går vi ud (eller ind, hvis det regner) og får saft og kage. Hvad vi
skal lave, vides endnu ikke, men det bliver uden tvivl både
sjovt, lærerigt og hyggeligt. Gudstjenesten henvender sig til
børn i alle aldre, så det er hverken for tidligt eller for sent at
begynde at gå i kirke :o). Jeg håber at se en masse børn, forældre, bedsteforældre og alle andre, der har lyst til at opleve en
anderledes måde at lave kirke på.
LK.
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Lysglobe til Søstrup kirke
I Søstrup menighedsråd havde vi vendt ideen med at anskaffe
en lysglobe. En lysglobe har en række lysholdere, hvorpå
kirkens menighed eller besøgende kan anbringe tændte lys.
Formålet med lysgloben er dobbelt. På den ene side er tanken,
at lystændingen kan forbindes med, at man beder en bøn, og
desuden er den forhåbentlig med til en øget brug af kirkerummet til stilhed og individuel bøn.
Og midt i snakken om at anskaffe en lysglobe, kom Inge og
Marius Pedersen fra Sasserup med et tilbud om en donation af
en lysglobe, som de havde set og synes ville klæde kirkerummet. Vi sagde mange tak, og den står nu ved døbefonden og er
allerede brugt ved en aftengudstjeneste.
Inge og Marius, der til efteråret har boet i Søstrup sogn i 50 år,
vil gerne på den måde markere de gode år og den kontakt de
har haft med sognets beboere. Håbet er, at lysgloben kan blive
et lille samlingspunkt til kirkelige handlinger.
Søndag den 27. maj markeres globens tilstedeværelse i Søstrup
kirke ved gudstjenesten kl. 10.30, hvor der efterfølgende er
kirkekaffe.
Søstrup menighedsråd

www.nj-k.dk

SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE

Strik af dåbsklud
i Sasserup
For godt et års tid siden begyndte ideen med at strikke
dåbsklude rundt om i landets
sogne. De skal bruges til at
tørre dåbsbarnets hoved ved
dåben og efterfølgende være
et minde for familien. Gudrun
Petersen i Sasserup var med
på ideen, da vi forespurgte,
om hun ikke kunne prøve at
strikke et par dåbsklude.
Gudrun nørkler i forvejen
med mange typer håndarbejder, og der gik ikke længe før,
der lå nogle prøver med
Lutherrosen som motiv.
Lutherrosen var oprindeligt
Luthers seglmærke, som han
brugte på sine breve og skrifter som bevis på, at de var
ægte.

Det er nu blevet til en pæn
stak, som både forældre i Søstrup og Sdr. Jernløse sogne
får i forbindelse med deres
barns dåb.

Personalenyt
Dødsfald. Efter lang tids sygdom er vores kirkesanger
John Wiberg sovet stille og
fredeligt ind på Holbæk sygehus. John var ansat hos os i 6
år, hvor han passede gudstjenester og alle vores kirkelige handlinger, samtidig med
at han spillede forskellige
spillejobs rundt om på Sjælland. Men trods travlhed var
han altid glad og smilende og
fuld af godt humør.
Ære være hans minde!
Birgitte Bøge Pedersen ønsker at prøve nye udfordringer
og har derfor valgt at stoppe
som organist ved Søstrup og
Sdr. Jernløse kirker. Vi siger
tak for nogle gode år både
med musikledsagelse og ar-

bejdet med vores børnekor og
ønsker Birgitte alt godt fremover.
Ny gravermedhjælper
Den 1. maj
begyndte
vores nye
gravermedhjælper Britta
på Sdr. Jernløse kirkegård.
Britta er 49 år og er uddannet
gartner og har efter en årrække
som gods- og produktionsgartner valgt at skifte spor og skal
nu være hos os, og det er vi
rigtig glade for! Britta er sød og
smilende, og I vil blive mødt af
hende både på kirkegården og
i kirkedøren så tag godt imod
hende.
Menighedsrådene

Gæsteprædikant!
Sommerferie
I år holder jeg sommerferie
i ugerne 29, 30 og 31 og
henviser i perioden til
Sara Mikaelsson i Ugerløse.
Hendes nr. er: 59 18 80 74
og mail: SYM@km.dk
Jeg træffes igen tirsdag
den 7. august.
LK

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

Søstrup:
Holdes i graverhuset
ved Søstrup kirke:
Onsdag d. 22. august
kl. 19.00
sogn.dk/soestrup

Søndag den 24. juni vender et
sognebarn hjem – kun for en
god times tid, men alligevel –
det er værd at nævne. Mette
Bruunshus, der skal prædike
denne dag er nemlig vokset
op nede på Borupvej og har
som konfirmand siddet mange gange på bænken i Søstrup
kirke. Og nu er Mette vendt
tilbage til egnen!
Efter at have været sognepræst i Skibby i Hornsherred
i en årrække, er Mette nu
ansat i Holbæk provsti, hvor
hun er kateketisk medarbejsogn.dk soenderjernloese

der og står for undervisning af
konfirmander og en masse
andre spændende ting. Mette
bor nu i Holbæk og stortrives
med at være tilbage.
Må mange af jer finde vej til
kirken denne søndag – for gør
I det, vil I møde en meget
dygtig prædikant!
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FÆLLES FOR ALLE SOGNE

”TÅRNET”

Sommerkirke for børn d. 2.-4. juli 2018
I år er Nr. Jernløse og Kvanløse sogne med til at arrangere sommerkirke for børn. Det er i den første uge af sommerferien og
kommer til at foregå i Skt. Nikolai kirke i Holbæk. Gitte,
sognenes kirke- og kulturmedarbejder, er med alle dagene.
Sommerkirke er en del af Holbæk kommunes sommerferieaktiviteter for børn. I flere år har Tveje Merløse sogn, Skt. Nikolai
sogn og Kirkerne i Vipperød arrangeret en årlig sommerkirke,
hvor man lærer om og beskæftiger sig med kristendommen på

en anderledes måde. ”Tårnet” tager således udgangspunkt i
bibelhistorien om Babelstårnet, men bygger bro op til vores tid
– og mellem mennesker.
Så skal du i 1. kl. – til 7. kl. efter sommerferien? Har du X-Faktor? Kan du lide at optræde? Eller er du mere stille og kreativ?
Vi har brug for begge typer, når vi opfører vores musical ”Tårnet”! Vi skal lave kostumer, scenografi og rekvisitter, lære sange
og lave drama. Vi skal lege, hygge og arbejde sammen, og til
sidst skal vi opføre stykket foran et publikum. Lyder det som
noget for dig? Så meld dig til vores musical ”Tårnet”!

Mandag d. 2. juli til onsdag d. 4. juli 2018
Mandag og tirsdag kl. 9-15, onsdag kl. 9-17
i Skt. Nikolai Kirke, Kirkestræde 2a, 4300 Holbæk
Praktiske oplysninger:
• Det er gratis at deltage, du skal bare huske madpakken og
drikkelse
• Aldersgrupper er fra kommende 1.kl. til kommende 7.kl.
• Max antal deltagere er 40 børn
• Aktiviteten foregår i Skt. Nikolai Kirke og det tilstødende Sortebrødrekloster.
Mere info:
Kirke- og kulturmedarbejder Gitte K. Nielsen,
tlf. 23 70 18 86 eller mail gitte.k.nielsen@outlook.dk
Tilmelding:
Sognemedhjælper Al Bøwig Larsen e-mail:
al@holbaekkirke.dk (senest fredag d. 22. juni)
Vi skal bruge:
· Dit fulde navn og adresse
· Dine forældres tlf. nr. i dagtimerne
· Din skole og kommende klasse

