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Høst, kirsebærtræer - og Hr. Grati - hvem er det?
Det har været en tør sommer i år, en ualmindelig tør sommer – faktisk den tørreste
siden 1959, som én af de gamle bønder,
Bertel, fortalte mig for nylig. Og dét får katastrofale følger for dyrene og bønderne,
der skal leve af høsten resten af året. Mere
end vi, der bare køber melet og bager brødet, overhovedet kan forestille os. Alligevel er der et mirakel eller mange mirakler,
tørken til trods, for det har samtidigt og
mærkeligt nok været et ualmindelig godt
frugt- og bærår. I hvert fald hjemme i
præstegårdshaven, hvor kirsebærtræerne
har bugnet med frugt og vi har plukket og
plukket og spist og spist! ”Alle gode gaver,
de kommer ovenned”, som vi synger til
høstgudstjenesten, for der må da være et
eller andet mirakuløst på spil, når vi i den
grad velsignes, samtidig med at tørkenens
forbandelse hviler over os! Og det fik mig
til at tænke på denne lille historie om hr.
Grati, der åbenbart ejer alt, hvad der skænkes os ufortjent – præcis som kirsebærrene!
Historien handler om en lille pige, der undrer sig over alt det, der er gratis: Vandet i
vaskerummet på campingpladsen, hvor de
holder ferie, for eksempel: ”Hvorfor må jeg
ikke komme i brusebad? spørger hun sin
mor.” Nej, vi går over i vaskerummet, for
det er gratis” svarer moren. ”Gratis?” siger
den lille – ”er wc’et også gratis? Og sæben
og vanddunken?” Moren svarer så godt
hun kan…..
Næste dag er de på stranden: ”Er det også
gratis?” spørger den lille pige. ”Ja da”,
siger moren – ”Vesterhavet er da gratis og

stranden. Hvad med søstjerner?” bliver
hun ved – ”hmmm, jo det de vel også”,
prøver moren og da de et par dage efter
besøger den jyske del af familien er den
gal igen: mens de spiser aftensmad spørger ungen pludselig højt, om maden også
er gratis? ”Jooo, vi er jo gæster, så det er
den da! Men, hvad så med kusiner? Er de
også gratis?”
Spørgsmålene fortsatte da ferien var slut,
og de var hjemme i hverdagen igen: ”Er
mandage gratis? Er sange? Og hvad med
græsplænen?” Hun blev ved og ved, og
hendes mor blev mere og mere bekymret
– den slags skulle sådan en lille pige, da
ikke gå op i! Hvad mon der foregik i hendes lille barnehoved?
Svaret kom om efteråret, da de gik og plukkede æbler – den lille gik og samlede op
fra græsset, og moderen stod på stigen og
forsikrede datteren om at jo da, æblerne

var gratis, de kom jo fra deres egen have,
og stigen, den var da også gratis, at stå på
og mens de stod der under æbletræet, kom
det forløsende spørgsmål nede fra det fugtige græs: ”Moar, hvem er Hr. Grati egentlig?” Hr. Grati? Pludselig faldt det hele på
plads, for ungen var jo simpelthen på god
børnelogiks maner gået ud fra at alt måtte
være nogens og alle ting der var gratis
måtte følgelig tilhøre en mægtig Hr. Grati!
Vi kan næsten se ham for os, ham der Hr.
Grati, der både ejer Vesterhavet, sangene,
kusinerne og nedfaldsfrugten og som er så
storsindet, at vi bare må bruge løs af det
hele – gratis, for det koster jo ikke noget, vi
får det ufortjent. Og med det er vi tilbage
ved kirsebærrene i præstegårdshaven –
alle disse små mirakler – for morens svar,
er grunden til at jeg fortæller jer denne historie! Hun svarer nemlig sin kloge lille
pige: ”Hr. Grati, det er Gud!” Gratis betyder faktisk ”nåde” på latin (gratia) og som
kusinerne, havet, søstjernerne og mandagene eller kærligheden, troen og håbet, så
er den gratis, Guds nåde, der skænkes os
alle ufortjent, og som vi kun kan betale for
med vores tak.
For som Bertel, den gamle bonde også
sagde: ”Vi kan have alt det teknik og maskineri, som vi vil, men hvis Vor Herre ikke
er med os, så nytter det hele ikke spor.”
Alle gode gaver, de kommer ovenned – for
alt hvad der er godt i livet, det ér jo gratis:
troen, håbet, kærligheden, venskabet, fællesskabet og glæden og dét skal vi huske
her i tørkenens forbandelse! Så glædelig
høst, trods alt!
LK.
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Samuel Leth-Larsen
Nr. Jernløse Præstegård
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Sognepræst
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kl. 9.30-10.30, mandag fridag
E-mail: lkp@km.dk
www.sogn.dk/soenderjernloese
www.sogn.dk/soestrup

2

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 og i efteråret er det følgende torsdage kl. 9.30 – 11.30:
25. oktober og 29. november. Er det noget for
dig?
Så kontakt Gitte på mobil 23 70 18 86 eller
mail gitte.k.nielsen@outlook.dk

Menighedsrådsmøder

Forældre og bedsteforældre
er velkomne
– men kun ifølge med en baby!
Så er vi klar til en ny sæson ”Sang og rytmik
for babyer”. Er du glad for musik og har en
baby i alderen 0-12 mdr., så er det måske
noget for dig. Vi mødes hver onsdag i Nr. Jernløse Præstegård kl. 10-11.30. Første gang er
onsdag d. 12. september 2018. Tilmelding og
evt. spørgsmål til kirke- og kulturmedarbejder
Gitte K. Nielsen på tlf. 23 70 18 86 eller mail:
gitte.k.nielsen@outlook.dk

(møderne er offentlige – velkommen!)

Nr. Jernløse sogn
Onsdag d. 5. september kl. 09.00
er der menighedsrådsmøde
i Nr. Jernløse Præstegård.
Onsdag d. 3. oktober kl. 19.00
er der menighedsrådsmøde
i Nr. Jernløse Præstegård
Onsdag d. 7. november kl. 19.00
er der menighedsrådsmøde
i Nr. Jernløse Præstegård

Kvanløse sogn
Onsdag den 24. oktober kl. 19.00
er der menighedsrådsmøde hos Erik Olsen,
Risbjergvej 8, Kvanløse.

Nyhedsbrev fra Nr. Jernløse
og Kvanløse sogne
Fra oktober udkommer der ca. 6 gange årligt
et nyhedsbrev fra dit sogn. Nyhedsbrevet bliver
digitalt, og du vil modtage det som en mail. I
nyhedsbrevet vil der stå noget om koncerter,
arrangementer, aktiviteter, gudstjenester mv.
Hvis du vil modtage nyhedsbrevet i din indbakke, skal du tilmelde dig fra sognenes hjemmeside www.nj-k.dk, hvor der er et tilmeldingsfelt på forsiden.

www.nj-k.dk
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Jernløsekoret
– sæsonstart torsdag d. 30. august kl. 18.30-21.00.
Jernløsekoret er et 3-stemmigt blandet kor med sangglæde og
god energi, hvor personligt engagement og stabilt fremmøde
vægtes højt. Vi øver torsdage kl. 18.30–21.00 i Nr. Jernløse
Præstegård. Koret består af glade folk, der trænger til en hyggestund væk fra det daglige ræs med hang til at synge og ha’ det
sjovt sammen. Nye sangere er velkomne! Kontingentet er 750
kr. pr. halvår.
Er det noget for dig så kontakt korleder Tine Lorenzen på
tlf. 29 93 52 56 eller mail tinelorenzen@gmail.com og få en
god snak!

Sæt kryds
i kalenderen
• 2. 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 beboerforening.

Kirkebil-laug

Jernløsekoret synger for os
- den 28. oktober kl. 10.30 i Kvanløse Kirke
Endnu engang glæder vi os til, at sognenes ”hus-kor” kigger
forbi til en gudstjeneste, denne gang i Kvanløse Kirke. Sang og
musik løfter stemningen på en måde, som ord ikke kan gøre!
Efter gudstjenesten bydes på en kop kirkekaffe i våbenhuset.
Velkommen til!

Mangler du ind imellem kørelejlighed til gudstjenester og arrangementer i kirkerne? Eller har du en
ekstra plads i bilen, og vil du gerne
give et lift i ny og næ?
I begge tilfælde, så kontakt Samuel
på mobil 29 72 94 83 eller Gitte på
mobil 23 70 18 86.
Vi vil nemlig forsøge at stable et ”kirkebil-laug” på benene, og
hjælpe med at koble passager og chauffør. Tænk hvis idéen
kunne blive til virkelighed!

Alle Helgens dag den 4. november
Gudstjenester i Kvanløse Kirke kl. 14 og i Nr. Jernløse Kirke kl. 15.30 med
lystænding og navneoplæsning af årets døde fra vore sogne. Vi mindes med
glæde, lever i nuet, og håber med længsel!
Velkommen til minderige, stemningsmættede og håbefulde gudstjenester.
Orgel: Jesper Aggeboe – Sopran: Gitte K. Nielsen.

www.nj-k.dk
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Efterårsmøde
At leve med angst og
stressrelateret depression
Foredrag onsdag 31. okt. kl.19.30
i Nr. Jernløse præstegård
v. Michael Roldhave
Jeg fortæller om mit liv før, under og efter mine angstanfald og
min stressrelaterede depression samt om venner og families
reaktioner og fordomme, når man har fået en diagnose. Derudover fortæller jeg om det at være i arbejde og blive ramt af
stress, og hvordan ledere og kolleger reagerede. Jeg fortæller
også, hvad angst og stress kan ”drive” en til, og kommer ind på
psykiatrien samt på det at være indlagt på psykiatrisk hospital.

Høstgudstjenester 2018
På trods af tørke og et historisk dårligt høstudbytte, fejrer vi igen
i år vore traditionelle høstgudstjenester. For uanset om det går
godt eller skidt er det værdifuldt at samles i vore kirker. Her
bliver vi nemlig mindet om fællesskabet med hinanden og fællesskabet med Gud, og begge dele er vigtige, hvad enten det er
opgangstider eller nedgangstider. Så lad os mødes også i år i
vore smukt pyntede kirkerum til årets høstgudstjenester. På dagene vil vi samle ind til Kirkens Korshær og Danmission
• Kvanløse Kirke søndag den 2. september kl. 10.30. Efter
gudstjenesten bydes på en kop kirkekaffe i våbenhuset.
• Nr. Jernløse Kirke søndag den 9. september kl. 10.30 med
efterfølgende kirkefrokost i Præstegården. Ingen tilmelding til
frokost – gratis adgang.

Filmklubben holder
pause i efteråret, men
vender forhåbentligt
stærkt tilbage i 2019
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Foredraget er ét blandt flere i en foredragsrække med det
overordnede tema ”Når livet gør ondt”. Foredragsrækken udbydes i samarbejde med andre kirker i vores nærområde. Læs
mere om øvrige foredrag på vores hjemmeside www.nj-k.dk

Bibelstudiegruppe
i Nr. Jernløse Præstegård
Har du lyst til at læse i Bibelen sammen med andre, er du
velkommen i sognenes Bibelkreds.
Et månedligt fællesskab i Nr. Jernløse Præstegård med
bibellæsning, diskussion, bøn og ikke mindst socialt
samvær. I efteråret samles vi d. 25. september, 23. oktober og 27. november, alle aftener begynder kl. 19.30.
Mere information om denne aktivitet fås hos Samuel på
mobil 29 72 94 83. Se også www.nj-k.dk

Mød os på Facebook!

NR. JERNLØSE/KVANLØSE SOGNE

Formiddagscaféen
– hyggeligt fredagssamvær for alle
i Nr. Jernløse Præstegård

21. september kl. 09.30

”Pigehjem i Indien”
v. Anne-Birthe Ottsen, Sorø
Oplev et medrivende foredrag om
Pigehjemmet i Kherwara i Indien.
Dansk Kherwara Mission er en
non-profit organisation, der igennem mere end 70 år har givet fattige piger i Kherwara, Rajasthan i
Indien tøj på kroppen, mad tre gange om dagen, lægehjælp og skolegang. 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 pigernes hverdag, og projektet som
helhed. Kom og få indblik i et meningsfuldt arbejde.
27. oktober kl. 13.00

Løvfaldstur
(NB – lørdag eftermiddag & forhåndstilmelding)
Efter en glohed sommer
uden regn er det spændende hvor meget løv der fortsat hænger ved i trækronerne! Uanset hvad får vi
med garanti en hyggelig og
munter tur på de sjællandske landeveje. Tradi-

tionen tro vil vi synge sammen fra Højskolesangbogen, og
mon ikke sognepræsten også i år har en vittighed eller to
gemt i ærmet? Ca. halvvejs på turen vil vi gøre holdt og nyde
en kop kaffe med lagkage. Der er afgang fra Åvang kl.
13.00, mulighed 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 11. oktober.
23. november kl. 09.30

”Præstegårdsliv før og nu”
v. Samuel Leth-Larsen

I anledning af at den nuværende Nr. Jernløse Præstegård i
2017 fyldte 150 år vil sognepræst Samuel Leth-Larsen
fortælle om livet i en præstegård, både som det blev udlevet
i de gode gamle dage, og som det leves anno 2018. Endvidere vil tilhørerne få et indblik i Nr. Jernløse Præstegårds
bygningshistorie. Foredraget vil indeholde muntre anekdoter
og historiske realia, og naturligvis vil der blive budt på kaffe
og hjemmebagt præstegårdskringle som i de gode gamle
dage. Velkommen!

Formiddagshygge
Har du lyst til en sludder og en kop kaffe m. brød, evt.
et kort programpunkt v. Gitte el. Samuel, så duk endelig
op til Formiddagshygge.
Vi håber der kommer flere! I efteråret mødes vi d. 12.
oktober og 9. november, begge dage ml. kl. 09.30 og
11.30. Kom og gå som det passer. Vi ses!
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Gudstjenesteliste
Nr. Jernløse

Kvanløse

Sdr. Jernløse

Søstrup

2. sep.
6. sep.
9. sep.
16. sep.
23. sep.
27. sep.
30. sep.

14. s. e. trinitatis
Torsdag
15. s. e. trinitatis
16. s. e. trinitatis
17. s. e. trinitatis
Torsdag
18. s. e. trinitatis

Ingen
Ingen
10.30 SLL*
Ingen
Ingen*
Ingen
09.00 HRC

10.30 SLL*
Ingen
Ingen
09.00 HRC
Ingen*
Ingen
Ingen

10.30 M.B.
Ingen
Ingen
10.30 LK*
Ingen
19.00 LK
Ingen

Ingen
19.00 LK
10.30 LK*
Ingen
09.00 SM
Ingen
10.30 LK♥

4. okt
7. okt.
11. okt.
14. okt.
21. okt.
28. okt.
31. okt.

Torsdag
19. s. e. trinitatis
Torsdag
20. s. e. trinitatis
21.s.e. trinitatis
22. s. e. trinitatis
Børnegudstjeneste

Ingen
15.00*
Ingen
09.00 HRC
Ingen
Ingen
Ingen

Ingen
10.30 SLL
Ingen
Ingen
09.00 HRC
10.30 SLL*♥
Ingen

Ingen
10.30 LK♥
19.00 LK
Ingen
Ingen
10.30 M.B.
17.00 LK*

19.00LK
Ingen
Ingen
09.00KK
10.30LK♥
Ingen
Ingen

4. nov.
11. nov.
15. nov.
18. nov.
25. nov.

Alle Helgens
24.e. trin
Torsdag
25.s.e. trin
Sidste s. i Kirkeåret

15.30 SLL*
10.30 SLL♥
Ingen
09.00 HRC
10.30 SLL

14.00 SLL*
Ingen
Ingen
Ingen
09.00 SLL

17.00 LK*
10.30 LK♥
Ingen
09.00 KK
Ingen

10.30LK*
Ingen
19.00 LK
Ingen
10.30 MB

SLL: Samuel Leth-Larsen, LK: Line Krogsgaard,
HRC: Hannah Reinholdt Clausen, SM: Sara Mikaelsson
KK: Kathrine Kjærgaaard, MB: Mette Bruunshus
*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.

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
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-

Organist: Louise Julie Bisgaard Vase
Tlf. 29 73 87 44
Kirkesanger: Louise Zimmerman
Tlf. 51 66 99 56
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: Louise Julie Bisgaard Vase
Tlf. 29 73 87 44
Kirkesanger: Louise Zimmerman
Tlf. 51 66 99 56
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.

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.

SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE

Høstgudstjenester

Konfirmandindskrivning

Årets høstgudstjenester fejres i år i september:
Søndag den 9. september i Søstrup og søndag den 16. september i Sdr. Jernløse, begge steder kl. 10.30.
Vi mennesker har altid fejret høsten og altid gjort det i et religiøst lys alt efter vores overbevisning, for derved at takke for
jordens gaver, der sikrer os overlevelse endnu et år. I gamle
dage kaldte man det for takkegudstjeneste, for det er jo dybest
set det, det er; en tak for at høsten kom i hus, at vi får brød på
bordet og i en erkendelse af, at naturens gaver, netop er gaver.

Søndag den 16. september
holder vi konfirmandindskrivning i forbindelse
med høstgudstjenesten
i Sdr. Jernløse kirke,
som starter kl. 10.30.
Vi mødes i kirken
og bagefter er der
indskrivning i
konfirmandstuen,
hvor vi også byder
på frokost, musik og leg.
På glædeligt gensyn.

Efter gudstjeneste i Søstrup inviterer menighedsrådet på frokost
og hyggeligt samvær, samt et indslag om “Høsten i gamle dage”
ved Lone Fasmer, Lokalhistorisk forening.

L.K.

Høsten var en travl tid, mange mennesker var beskæftigede, og
man måtte tidlig op, og man kom sent i seng.
Det var ikke blot slid og slæb, høstarbejdet var også skæmt og
løjer, og høsten var en højtid.
Det var vigtigt at få høsten godt i hus, for det var afgørende for,
om man kunne få godt brød og god grød at spise i det kommende år. Men man skulle også huske at levne lidt til fuglene
og de fattige, sådan som vi synger i høstsangen ”Marken er
mejet”.
I år samles vi, efter gudstjenesten i Sdr. Jernløse, i præstegårdshaven til grill og musik ved Baggårdens Bolcher og vi glæder os
meget til at se jer, unge, som gamle, til en eftermiddag med leg,
musik, mad og drikke.
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Efterårskoncert
Sdr. Jernløse
Torsdag den 4. oktober kl. 19.30 får vi besøg af bandet, Z in
stones, som består af 4 talentfulde unge mænd fra lokalområdet, der vil synge og spille efteråret ind med rock og pop, nyt
og gammelt og give hele konceptet kirkekoncert en ny form.
Kom og nyd disse dygtige drenge og hyg jer i et par timer i godt
selskab. Alle er velkomne og indgangen er gratis.
Menighedsrådet.

www.nj-k.dk
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Allehelgens
Søndag den 4. november
Igen i år samles vi i vores kirker og mindes vores døde på denne
første søndag i november. Navnene på de mennesker, som vi
har mistet siden sidste Alle Helgen læses op og der tændes lys
for dem i kirken.
I Sdr. Jernløse byder menighedsrådet på varm suppe efter gudstjenesten. Gudstjenesten starter kl. 10.30 i Søstrup og kl. 17.00
i Sdr. Jernløse.
Alle er velkomne!
L.K.

Når de voksnes brandert,
bliver børnenes hovedpine
Foredrag tirsdag den 6. nov. 19.30
i Sdr. Jernløse sognegård

Foredrag med Rasmus Birkerod
Torsdag den 8. november kl. 19.30 i Søstrup kirke

Fra sportsjournalist til BIBELNØRD.
Så tal dog om din tro og din død, for hulen!
Det er et af budskaberne i Rasmus Birkerods foredrag om sin
personlige udvikling fra sportsjournalist til bibelnørd.

Kom og hør mere om hvad det betyder at vokse op i en familie
med misbrug, og hvordan det opleves som barn/ung. TUBA
(Terapi og rådgivning til Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere) fortæller om deres arbejde sammen med en af de
unge, som har været i et forløb i organisationen.

Han var manden bag de prisvindende eksistensprogrammer,
Præstens Lektie og HVEM ER DU, der tilsammen løb over skærmen 300 gange på TV ØST, inden han den 1. november 2017
sagde et ellers attraktivt job som studievært op for at blive
selvstændig.
Journalisten, studieværten og rejselederen Rasmus Birkerod
elsker fodbold! Men han er lige så optaget af at arbejde professionelt med tro, eksistens og bibelhistorier.
Både som tilrettelægger og guide på pilgrimsrejser til Israel/
Palæstina og som ordstyrer i forbindelse med debataftener med
præster i sognehuse. Han har i over 20 år interesseret sig for
Bibelen som både et historisk og religiøst værk.
På foredraget fortæller han om nogle af de passager i Bibelen,
der har henrykket ham, hjulpet ham og fået livsforandrende betydning for ham. Et foredrag med nedslagspunkter i den store
fortælling.
Foredraget er gratis og for alle interesserede.
sogn.dk/soestrup

sogn.dk soenderjernloese
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Ny organist ved
Sdr. Jernløse og Søstrup kirker

Halloween børnegudstjeneste!!!
Tør du gå i kirke på Halloween, når det rusker i træerne på
kirkegården og ingen ved, hvad der gemmer sig bag
gravstenene? Genfærd, spøgelser, trolde og hekse…..
Ellers så tag din mor og far eller bedsteforældre i hånden og
kom til gysergudstjeneste onsdag den 31. oktober kl. 17.00,
når mørket er faldet på og ingen ved, hvad aftenen bringer….
Efter gudstjenesten byder vi på maddiker med blodige fingre
(spaghetti og røde pølser) i konfirmandstuen og når alle er
mætte er det tid til at gå fra dør til dør og skræmme enhver fra
vid og sans…
Jeg glæder mig til at se jer – i jeres uhyggelige kostumer……
L.K.

Menighedsrådsvalg i Sdr. Jernløse
I Sdr. Jernløse sogn har vi i en årrække forsøgt os med to-årige
perioder i menighedsrådet og dette gælder også i år.
Derfor skal vi, til efteråret, holde valg til det nye menighedsråd,
der indsættes den 1. søndag i advent 2018. Vi har brug for folk,
der interesserer sig for kirken og dens liv og er villige til at lave
et stykke arbejde og være med til at gøre en forskel.
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Der afholdes orienterings- og opstillingsmøde tirsdag den 4.
september kl. 19.00, hvor der vil blive orienteret om menighedsrådets arbejde og opstillet lister til valget tirsdag den 13.
november.
Menighedsrådet, Sdr. Jernløse.

Det er med stor glæde, at vi kan
byde vores nye organist Louise
Julie Bisgaard Vase velkommen!
Louise er uddannet musiker fra
Musikhögskolan i Göteborg, og
har en kandidatgrad i musikpædagogik fra Århus Universitet. Hun
studerer nu orgel og korledelse på
Sjællands Kirkemusikskole, og arbejder freelance som musiker, underviser og komponist i sit firma
VaseMusik.
For tiden arbejder Louise bl.a. på projektet “Toner fra Thy”, som
er en musikalsk tolkning af de særlige dyr og fugle i Nationalpark Thy. I sin musik tolker hun forholdet mellem musik, menneske, poesi og landskab. Herudover underviser hun i sang og
klaver hos den onlinebaserede musikskole, Musikundervisning.dk, og synger i Opstandelseskirkens professionelle kor,
Piæ Cantiones, i Albertslund.
Louise flyttede til Arnakke ved Vipperød den 1. juli, og er nu i
gang med at etablere et nyt liv ved den smukke Isefjord sammen med sin mand, Poul Erik. Louise tiltræder sin organiststilling ved Søstrup og Sdr. Jernløse Sogn 1. september, og glæder
sig meget til at bidrage med sin musik i dette hyggelige
lokalsamfund. Vi byder hende varmt velkommen.
Menighedsrådene.

Ny kirkesanger ved
Sdr. Jernløse og Søstrup Kirke
Pr. 1. september bliver vores dygtige kirkesangervikar Louise
Zimmerman fastansat ved vores kirker, og det er vi meget glade
for! Louise har vikarieret i næsten et år og har nu sagt ja til at
fortsætte hos os i en fast stilling – vi byder hende et varmt
velkommen og glæder os til endnu mere skønsang!
Louise er 30 år gammel og bosat i Kirke Hyllinge og lever og
ånder for musik. P.t. uddanner hun sig også til organist, så kirkemusik er virkelig hendes hjertesag og det mærkes tydeligt! Et
stort velkommen til Louise skal lyde fra alle os!
Menighedsrådene.
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Efterårskoncert
med Visible Voices
Onsdag den 10. oktober kl. 19.30
i Søstrup kirke
Visible Voices er et øvet, rytmisk kor
fra Holbæk bestående af 27 sangere
fordelt på 6 stemmer M/K. Repertoiret varierer i tempo og dynamik
men den store fællesnævner er rytmiske korsatser på engelsk og dansk.
Et par eksempler kan være klassikere
som Sebastians “Stille før storm”,
Leonard Cohens “Halleluja” og
“Efterår” af Ray Dee Ohh samt den
smukke vise, “Kärleksvals”.
De indlevende sangere i Visible
Voices har siden 2012 haft Tine Refsgaard som korleder og akkompagnatør ved klaveret.
Kom og oplev et talentfuldt amatørkor, der synger uden noder på
scenen og som med nærvær og entusiasme rammer publikum med
smittende sangglæde og flot dynamisk korarbejde.
Efter koncerten byder menighedsrådet på en forfriskning. Der er fri
entré.
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Efterårskoncert i Nr. Jernløse Kirke søndag d. 7. oktober kl. 15.00

”STRIKKEensemblet”

Tine K. Skau:
Fløjter mm
Jesper Vinther Petersen: Harmonika
Kai Stensgaard:
Aluphone, handpan,
mini marimba og percussion
Der skyder strikke, hækle- og nørklegrupper op overalt. Håndarbejde er blevet in blandt voksne i alle aldre. Kirkernes
nørklegrupper leverer et stort stykke arbejde og derfor skal vi
lytte til en koncert med håndarbejdet i centrum, hvor deres arbejde bliver påskønnet.

Så tag strikketøjet el. andet håndarbejde med til koncerten! En
strikkekoncert foregår nemlig i en atmosfære af befordrende
fredsommelig arbejdsomhed. En koncentration, som det ganske
enkelt er en ren fornøjelse at musicere i, og som uden problemer også inkluderer de publikummer, der ikke har håndarbejde
med.
Til dagens anledning er der strikket et program sammen med
titler som: Patchwork, Mormors Tæppe, Hand Pan Knitting Song
& Mellemværket som musikfortælling m.fl.
Så velkommen til alle, med eller uden strikketøj! Efter koncerten
bydes på en lille forfriskning i kirkens våbenhus.

