
FIRKLØVERET - et samarbejde mellem

Nr. Jernløse, Kvanløse,
Sdr. Jernløse og Søstrup sogne

D
EC

EM
B

ER
 -

 F
EB

R
U

A
R

 2
01

8-
19

· N
R

. 1

Velkommen igen Guds engle små 
være for hele folket: I dag er der født
jer en frelser i Davids by; han er Kris-
tus, Herren” (Luk 2)? En velkomst som
kan finde sted i åndelig forstand, og
f.eks. erfares i bøn, salmesang og gud-
stjeneste. Men også en velkomst som
kan finde sted i konkret og håndgribe -
lig forstand, for i Det Nye Testamente
står der flg.: ”Glem ikke gæstfriheden,
for ved at være gæstfrie har nogle
uden selv at vide det haft engle som
gæster” (Hebr. 13,2). Det er en smuk
måde at tale om gæstfrihed på, den
gæstfrihed som udtrykkes med imøde -
kommende smil, hjertevarme knus og
en åben dør. Vi må tage imod alle
mennesker, også den fremmede, som
er de sendebud fra Gud! For tænk hvis
det menneske, du byder velkommen,
har bud med fra oven? Tænk at vi
uden at være klar over det kan møde
Guds engle i skikkelse af de gæster, vi
inviterer indenfor! Hvilken berigelse et
sådant møde kunne være! 

Så, kære læser: Snart står julen og
dens engle for døren – byder du
velkommen indenfor?   
Velkommen igen, Guds engle små,
fra høje Himmel-sale,
med dejlige solskinsklæder på
i jordens skyggedale

Samuel Leth-Larsen

kring det tændte juletræ i præstegår-
den. Juledag er tid til fordybelse! Det
er dagen derpå, hvor de fleste af os
puster ud efter årets aften, og netop
her giver det god mening med
kirkegang og refleksion, inden det går
løs igen med de efterfølgende dages
julefrokoster på kryds og tværs i fami-
lien. Det er vigtigt, at vi ikke gør os for
hurtigt færdige med julens budskab!   

For det andet berører salmen et
væsentligt juletema, nemlig gæstfri-
hed. Byder vi julens engle velkomne,
når de kommer med glæde og fred fra
oven og forkynder: ”Frygt ikke! Se, jeg
forkynder jer en stor glæde, som skal

Som det sikkert vil være mange af
kirkebladets læsere bekendt, er over-
skriften på forsiden ikke forfattet af
mig selv, men derimod er det titlen på
en af Grundtvigs elskede julesalmer.
Jeg holder utroligt meget af denne
salme og ynder at synge den hvert en-
este år til jul. Salmen har nr. 99 i Den
Danske Salmebog (nr. 81 i den gamle
salmebog), så find salmebogen frem til
jul og læs eller syng den! Skulle det
knibe med en salmebog derhjemme,
eller er du usikker på melodien, så
skal du være så hjertelig velkommen i
kirke 1. juledag, hvor salmen er fast
repertoire ☺  

Men hvad er det, som gør netop
denne salme til noget specielt for mit
vedkommende, udover at to af dati-
dens (1830’erne) mest kendte kom-
ponister, A.P. Berggreen og C.E.F.
Weyse, har komponeret hver deres
vidunderlige melodi til salmen ikke at
forglemme? Lad mig pege på to an-
liggender.

For det første forbinder jeg ganske
enkelt min julefejring med denne
salme. Når julefreden sænker sig
juledag efter juleaftens glæde og fest,
da giver salmen med sit smukke og
billedskabende tekstunivers mulighed
for eftertanke og refleksion, både til
juledagsgudstjeneste i kirken og om -
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Udgives af Nr. Jernløse, Kvanløse,
Sdr. Jernløse og Søstrup sogne.
Ansvarshavende redaktør:
Sognepræst Samuel Leth-Larsen 
Næste nummer af Firkøveret 
omdeles uge 47 2018. 
Meddelelser til kirkebladet for marts
– maj 2019 indgives til sognepræsten
senest den 2. februar 2019
Lay-out/tryk: Japi-Form

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

Kontoret ved Menighedssalen
Sdr. Jernløsevej 35, 
Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup
Tlf. 24 45 54 02, træffes bedst 
kl. 9.30-10.30, fredag fridag
E-mail: lkp@km.dk

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

”Sang og rytmik for babyer” 
Få en fantastisk livsbekræftende og musikalsk
oplevelse sammen med dit barn. Alle forældre
med børn i alderen 0-12 mdr. er velkomne. Vi
mødes hver onsdag i Nr. Jernløse Præstegård
kl. 10 - ca. 11.30. Vi begynder et nyt forløb
onsdag d. 16. januar 2019. 
Tilmelding hos kirke- og kulturmedarbejder
Gitte K. Nielsen på tlf. 23701886 eller 
mail: gitte.k.nielsen@outlook.dk

Menighedsrådsmøder
NR. JERNLØSE SOGN:
Der er menighedsrådsmøder i Nr. Jernløse
Præstegård på flg. onsdage kl. 19.00:
9. januar og 6. februar

KVANLØSE SOGN:
Der er menighedsrådsmøde hos Henrik 
Neander, Gl. Skovvej 116, Kvanløse:
Tirsdag d. 8. januar kl. 19.00

Strikkecafé
Vi er i fuld gang med
at strikke dåbsklude
i strikkecaféen. Det
er rigtigt hyggeligt!
Vi mødes i Nr. Jernløse Præstegård ca. én gang
om måneden, og i vinter er det følgende tors-
dage kl. 9.30–11.30: 17. januar og 21. februar. 
Er det noget for dig? 
Så kontakt Gitte på 23 70 18 86 
eller gitte.k.nielsen@outlook.dk.

Sognenes Bibelkreds
- mødes i Præstegården 
d. 22. januar og 12. februar,
begge aftener kl. 19.30.
Hjertelig velkommen!

Minikonfirmand 
Sjov, leg og under-
visning for 3. klasserne

Minikonfirmandunder-
visning er et tilbud til 
børn, der går i 3. klasse på Skovvejens skole,
afd. Jernløse, og både Samuel og Gitte vil stå
for undervisningen. Vi mødes onsdage kl.
14.00-ca.15.30, med opstart d. 20. februar
2019. Information uddeles på skolen efter jule-
ferien. Mere info om minikonfirmand vil kun -
ne læses på www.nj-k.dk 

1. s. i advent i Kvanløse Kirke og Sogn 
d. 2. december kl. 13.30 
Så er det atter tid til at tænde det første lys i ad-
ventskransen og byde et nyt kirkeår velkom-
men. Traditionen tro indledes dagen i Kvanløse
Kirke med festgudstjeneste kl. 13.30. Jernløse
Hornorkester medvirker også i år i kirken og v.
sognets juletræstænding. Herefter inviteres til
adventshygge m. gløgg, æbleskiver og ikke at
forglemme; bankospil med mange flotte gevin-
ster, bl.a. juleænder, rødvin og kaffe på
Holmgård i golfklubbens restaurant. Juleman-
den er naturligvis i godt humør igen i år og
deler godteposer ud til børnene. Velkommen,
også til nye ansigter. Dagen arrangeres i samar-
bejde ml. Kvanløse menighedsråd og Kvanløse
sogns beboerforening

Filmklubaften 
Nr. Jernløse Præstegård onsdag 
d. 20. februar kl. 19.00
”Kæmpen” (2016)
30-årige Rikart er både autist og svært deform. Han
bor på plejehjem, da hans mor gav ham væk, da
han var helt lille. Nu sætter Rikart alt ind på at
vinde sin mors kærlighed igen, og han er overbevist
om, at en sejr i det nordiske mesterskab i petanque
vil gøre udslaget. En 50 meter høj kæmpe hjælper
ham i ånden. En tankevækkende svensk film!
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Formiddagscaféen
– hyggeligt fredagssamvær 
for alle i Nr. Jernløse Præstegård

• Den 14. december kl. 9.30:
”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 jule-
underholdning! Velkommen til årets Julecafé!

• 25. januar kl. 9.30 ”Caminoen i ord og billeder” 
Benny Johansen fra Mør -
køv har gjort det, som
man ge af os drømmer om
– vandret på Caminoen i
Spanien. Caminoen er en
mere end 1000 år gammel pilgrimsrute. Hvert år går ti-
tusindvis af vandrere stadig ruten på vejen mod Santiago
de Compostela. Kom og hør om Caminoen og om de
spændende oplevelser, Benny Johansen har haft på ruten. 

• Den 22. februar kl. 09.30: 
”Kirkesangbogen – kom og syng dig glad!”
Denne formiddag vil vi i fællesskab stifte bekendt -
skab med Kirkesangbogen. Gitte og Jesper synger
og spiller, men de vil meget gerne have hjælp af
en flok sanglade cafédeltagere. Samuel vil også fortælle
en lille smule! Velkommen!    

Julekoncert i Kvanløse kirke søndag d. 16. december kl. 15
Det Danske Kammerkor
Kom og mærk julefreden sænke sig med god kormusik
Det Danske Kammerkor er et klassisk kor med høje ambitioner.
Vi synger mest à capella, men har fra tid til anden også sang-
 solister og instrumenter med. Koret holder til i Lindevang Kirke
på Frederiksberg og repertoiret ligger med  hovedvægten på
kirkemusik fra renæssancen til vor tid. 

Nytårskoncert 2019 
Søndag d. 6. januar 
kl. 15 i Nr. Jernløse kirke,
I samarbejde med Lions Club
med Jesper Aggeboe Kvartet 
og Lene Strøyer. Kom og mød 
det nye år med swingende 
musik og sang. Lene Strøyer blev årets bluessanger i 2010
Kvartetten spiller jazz, soul, salmer i ny form og gospel.
Kvartetten består af: Mads Hansen, saxofon, Jesper Aggeboe
klaver, André Sørensen, bas, Carsten Milner, trommer

Fredag d. 1. marts kl. 17.00
Fastelavn for børn
i Nr. Jernløse Kirke (fælles for begge sogne)

Filur er vist klar til fastelavn. Kom – gerne ud-
klædt - til en festlig gudstjeneste, hvor årets
minikonfirmander vil medvirke. Efterfølgende
tøndeslagning ved præstegården. Og husk
som altid: Masser af slik i tønderne! Der vil
også blive budt på pølser m. brød og kakao
m. fastelavnsboller på gårdspladsen. Ses vi? 

Nytårsdag
Efter gudstjenesterne skåler vi godt nytår 
med hinanden og nyder et stykke kransekage. 

Julegudstjeneste på Åvang
– onsdag d. 12. dec. kl. 10.00

Kom og vær med til årets 
julegudstjeneste på Åvang, 
Hoved gaden 36, 4420 Regstrup. 
Velkommen til alle, også selv 
om I ikke bor på Åvang! 
Til julegudstjenesten vil 
Jernløse Hornorkester medvirke. 
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Nr. Jernløse Kvanløse Sdr. Jernløse Søstrup

2. december 1. s. i advent 10.30 SLL* 13.30 SLL* 15.00 LK* 10.30 LK♥
9. december 2. s. i advent Ingen 09.00 HRC Ingen 10.30 LK*
11. december Jul for 4-6 årige 10.00 SLL Ingen Ingen Ingen
6. december Jul for børnehave og dagplejer Ingen 10.00 LK Ingen
13. december Jul for 1-3 årige 10.00 SLL Ingen Ingen Ingen
16. december 3. s. i advent 10.30 SLL 15.00* 09.00 KK Ingen
20. december Jul for skolen Ingen Ingen 10.30 LK Ingen
21. december Jul for skolen 08.20-09.15 Ingen Ingen Ingen

10.10-11.05 SLL
23. december 4. s. i advent 09.00 HRC Ingen 16.00LK* Ingen
24. december Juleaften 13 + 16 SLL 14.30 SLL 13.30+16.30 LK 15.00 LK
25. december 1. juledag 10.45 SLL 09.30 SLL 09.30 LK 10.45 LK
26. december 2. juledag 10.30 SLL Ingen Ingen 10.30 KK
30. december Julesøndag Ingen 09.00 HRC Ingen 19.00 LK*
31. december Nytårsaften Ingen Ingen 14.00 LK* 15.30 LK*

1. januar Nytårsdag 14.00 SLL* 16.00 SLL* Ingen Ingen
6. januar Helligtrekongers søndag 15.00* 10.30 SLL 10.30 LK♥ Ingen
13. januar 1. s. e. h. 3 konger 09.00 HRC Ingen Ingen 10.30MB
17. januar Torsdag aften Ingen Ingen Ingen 19.00 LK
20. januar 2. s. e. h. 3 konger 10.30 SLL♥ 09.00 SLL 09.00 SYM Ingen
24. januar Torsdag aften Ingen Ingen 19.00 LK Ingen
27. januar 3. s. e. h. 3 konger Ingen 09.00 HRC Ingen 10.30 LK♥

3. februar 4. s. e. h. 3 konger 09.00 SLL 10.30 SLL♥ 10.30 LK♥ Ingen
7. februar Torsdag aften Ingen Ingen 19.00 LK Ingen
10. februar S. s. e. h. 3 konger 10.30 SLL 09.00 SLL Ingen 10.30 LK
17. februar Septuagesima 09.00 HRC Ingen Ingen 09.00 SYM
21. februar Torsdag aften Ingen Ingen 19.00 LK Ingen
24. februar Seksagesima Ingen 10.30 SLL♥ Ingen 10.30 LK♥

1. marts Børnegudstjeneste, fastelavn 17.00 SLL* Ingen Ingen Ingen

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

Gudstjenesteliste

Firkløveret december-februar 2018_19:Layout 4  08/11/18  12:41  Side 4



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 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.

SDR. JERNLØSE:
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. 

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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SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE

Det nye menighedsråd
Som nævnt i sidste kirkeblad kører vi i Sdr. Jernløse sogn med
en to-årig periode for vores menighedsråd. Det betyder, at der
pr. 1. søndag i advent, når kirkeåret starter, vil sidde et nyt
menighedsråd i Sdr. Jernløse sogn. 
Rådet er endnu ikke konstitueret i skrivende stund, men vil
bestå af flg. medlemmer: Sara Anne Ramskov-Pørtner, Erik
Holm Juliussen, Søren Høi berg.
Vi takker dem meget for deres velvilje og ønske om at gøre en
forskel i og for kirkens arbejde.

Flytning
I foråret købte vi en lille landejendom i Borup og ansøgte i den
forbindelse Roskilde Stift og Biskop Peter Fischer-Møller om
dispensation fra bopælspligten i præstegården i Sdr. Jernløse.
Den fik vi og pr. 1. november fraflyttede vi præstegården. Fre-
mover vil jeg derfor være at træffe på mit kontor i
menighedssalen og ellers efter aftale. Det er vigtigt at pointere,
at dispensationen følger mig, hvilket betyder, at den dag en ny
præst ansættes, vil denne flytte ind i præstegården, som igen vil
være præstebolig.                                                              LK.

Julehjælp
I Sdr. Jernløse råder menighedsrådet over et legat, hvis sigte det
er at hjælpe trængende medborgere økonomisk i forbindelse
med bl.a. julen. Ansøgning stiles til sognepræst Line Krogsgaard
og alle ansøgninger behandles med den største diskretion. Vi
samler, som altid, også ind til de familier, der ikke har så meget,
som vi og modtager gerne alt fra slik og kaffe og gavepapir og
pynt – alt bliver taget imod med stor tak!  

Menighedsrådet.

Fællesspisning
Husk vores fællesspisning i menighedssalen i Sdr. Jernløse den
første mandag i hver måned – kom kl. 18.00 med en ret til den
fælles buffet og nyd et par hyggelige timer sammen med andre.
Det er en god måde at lære nye mennesker at kende på, knytte
bånd og danne netværk, både for børn og voksne. Alle er i hvert
fald hjertelig velkomne! LK.

1. søndag i advent – den 2. december.
Som altid starter julen med en eftermiddagsgudstjeneste i Sdr.
Jernløse kl. 15.00 på den første søndag i advent. Det første lys
i kransen bliver tændt og vi synger de første julesalmer og stem-
mer sindet til decembers forventning og glæde. Efter gudstjen-
esten går vi i menighedssalen og får gløgg, kaffe og æbleskiver
og spiller banko, naturligvis. Vær velkommen!

L.K.

2. søndag i advent og 
børnegudstjeneste den 9. december.
I Søstrup holder vi juletræsfest på den 2. søndag i advent. Vi
starter i kirken kl. 10.30 med en julet børnegudstjeneste og
bagefter går vi over i graverhuset, hvor der vil være juletræ, san-
glege, julesange og godter. Vi håber at en masse børn har lyst
til at være med til denne formiddag , hvor vi danser og synger
og julehygger os sammen.Vi ses!

L.K.

Lillejuleaften den 23. december.
Lillejuleaften ligger i år på den 4. søndag i advent og det vil vi
udnytte ved at holde en julet aftensang kl. 16.00 i Sdr. Jernløse
kirke. Tanken er, at de familier, som er delt selve juleaften, kan
komme den 23. og få lidt julestemning sammen, synge de
kendte og elskede julesalmer og høre juleevangeliet læst højt.
Måske er man i sorg og har brug for at komme i kirke, inden det
store rykind den 24. og det er man også meget velkommen til.
Vi tænder lys og nyder stemningen af forventning og varme. 

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

Søstrup: 
Holdes i graverhuset ved Søstrup kirke:
Onsdag d. 28. november 2018 kl. 19.00 
Onsdag d. 30. januar 2019 kl. 19.00 

MENIGHEDSRÅDSMØDER 

sogn.dk/soestrup      sogn.dk soenderjernloese

SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE

Julehygge i Søstrup
Torsdag den 13. december, på Luciadag, byder menighedsrådet
på gløgg og æbleskiver, hyggeligt samvær, fortælling og fæl-
lessang kl. 14.00 i graverhuset ved Søstrup kirke.
Alle er velkomne. Menighedsrådet.

Nytårsaften den 31. december
I vore to sogne ringer vi nytåret
ind med gudstjeneste kl. 14.00 i
Sdr. Jernløse og kl. 15.30 i
Søstrup. Begge steder byder
menighedsrådet på et glas cham-
pagne og kransekage efter gud-
stjenesten. Det er en hyggelig og
rar måde at ønske hinanden godt
nytår på og begge steder er det i
tide til, at vi kan nå hjem til
Dronningens nytårstale!
Godt nytår!
Menighedsrådene.

Legestue
Onsdage i lige uger åbner vi menighedssalen for dagplejere,
mødregrupper og hjemmegående på fx barsel. Vi stiller salen til
rådighed, så man kan mødes over en kop kaffe og hygge sig,
dele erfaringer og bare komme lidt ud af huset. Der er åbent fra
10.00 til 13.00 og der kræves ingen tilmelding.

Menighedsrådet.

Julekoncert med Politiets Damekor i Søstrup
Tirsdag den 4. december kl. 19.30

Politiets Damekor, København har en formålsparagraf, der lyder
”At synge for borgerne og derved bidrage til at fremme tillid og
forståelse mellem borger og politi”. Koret der er på ca. 30 ak-
tive medlemmer, vil bringe julestemningen ind i Søstrup kirke.
Korets repertoire spænder vidt. Som en tidligere pianist sagde
en gang, da han skulle præsentere koret ved en koncert: ”Nogle
kor synger klassisk og nogle kor synger gospel, men dette kor
synger lidt af hvert! Aleksandra Aia Berthelsen, blev ansat i au-
gust 1916 som korets dirigent. Alle er velkomne. Efter kon-
certen byder menighedsrådet på gløgg, kaffe og æbleskiver.

Menighedsrådet.

Julekoncert i Sdr. Jernløse
Tirsdag den 18. december kl. 19.30.

I lighed med sidste år, får vi besøg af Vestsjællands Kammerkor
og Organist Teresemarie Lisiux fra Nyvangskirken i Kalundborg. 
Sammen skal vi finde julestemningen frem og høre musik fra
ind og udland. Der vil være fællessang og carols. Og så skal vi
høre alle de kendte julesange, samt et par nyere. Fx. "Hvad er
det der gør Jul til noget særligt?" og Hallelujakoret fra Händels
Messias. Kom og vær med. Efter koncerten byder menigheds -
rådet på et lille glas. Menighedsrådet.

Firkløveret december-februar 2018_19:Layout 4  08/11/18  12:41  Side 7



Vintermøder 
fælles for Nr. Jernløse / Kvanløse sogne og Sdr. Jernløse / Søstrup sogne 

FÆLLES FOR ALLE SOGNE

Onsdag d. 27. februar kl. 19.30 i Nr. Jernløse Præstegård

”Gensyn med hippieruten” 
v. journalist og forfatter Thomas Ubbesen 

Som 21-årig stillede Thomas Ubbesen sig i 1977 op ved Frihe-
den Station i Hvidovre, stak tommelfingeren frem og begav sig
ud på det, der blev kendt som hippieruten til Nepal uden idé
om, hvordan det skulle ende og næsten uden penge. 40 år efter
har den nu 61-årige journalist og forfatter med den gamle dag-
bog fra dengang i rygsækken gennemrejst den samme rute på
tommelfingeren og med bus og tog, og har, med slutdestina-
tion i Himalaya, genoplevet Europa, Mellemøsten og Indien i et
nyt årtusind, hvor verden på godt og ondt har ændret sig på
utallige måder.

Det har han skrevet bogen ”Gensyn med Hippieruten – i egne
fodspor efter 40 år” om. Bogen fik en fantastisk modtagelse af
landets anmeldere. Sikkert fordi det er en medrivende beretning
om rejsen dengang og nu, om en vild og psykedelisk verden,
der kun eksisterede i et kort glimt, og som nok aldrig kommer
igen, og om oplevelser, refleksioner og møder med mennesker
i dag, hvor det hele er betydeligt mindre magisk og meget mere
kaotisk og frygtindgydende derude.

Med baggrund i et langt journalistlivs rejser til brændpunkter
over hele verden vil Thomas Ubbesen denne aften give sit per-
sonlige bud på verdens tilstand dengang og nu. Velkommen til
et spændende foredrag! 

Denne aften står i kirkens tegn, både arkitektonisk, historisk og
arkæologisk, når kurator og museumsinspektør ved National-
museet, Henriette Rensbro kommer og fortæller om ud-
gravninger, fund, kuriositeter og ikke mindst om det spændende
arbejde, som museet står for, i forbindelse med vores middel -
alderkirker rundt om i landet. 

Henriette Rensbro har netop været ind over, da Sdr. Asmindrup
kirke skulle restaureres og kan med sin begejstring og interesse
for emnet fortælle en masse spændende historier om kirkerne
omkring os. 

Vi starter i kirken og går bagefter over i graverhuset, hvor fore-
draget vil fortsætte med billeder, kaffe og kage.
Alle er velkomne!!!

Onsdag den 23. januar kl. 19.30 i Søstrup kirke og graverbolig

”Middelalderkirkernes historie”
v. kurator og museumsinspektør 
ved Nationalmuseet, Henriette Rensbro 
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