
FIRKLØVERET - et samarbejde mellem

Nr. Jernløse, Kvanløse,
Sdr. Jernløse og Søstrup sogne
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”Kendskab skaber venskab”

blik, der ikke fordømmer, sætter andre
i kasser og bygger grænser op omkring
os selv og hinanden – for kendskab sk-
aber venskab!

Og derfor er der muligheder for rela-
tioner alle vegne – overalt hvor vi
møder hinanden er der potentielle
venskaber! Nogle steder bliver de lige-
frem serveret for os på et fad, fordi
åbenhed og fællesskab ligesom er en
del af dagsordenen og et af de steder
er i kirken. Her er der en tydelig inter-
esse for andre mennesker og er du en
fremmed, vi endnu ikke har mødt, kan
du være helt sikker på, at du bliver
budt velkommen med åbne arme.
Døren er altid åben og der er næsten
altid kaffe på kanden, så hvis du gerne
vil kendes, så bare kom! 

Line Krogsgaard

møder alle disse potentielle venner,
fremmede vi endnu ikke har mødt. For
når vi møder hinanden med åbne sind
og en tillid til, at den anden vil os det
godt, så er der grobund for noget helt
særligt. I åbenheden ligger der en lyst
til at lære den anden at kende og når
vi gør det, lærer hinanden at kende, så
skabes der et venskab – for kendskab
skaber venskab!

”To know you is to love you” skrev vi
i hinandens sangbøger, da jeg gik på
efterskole og sådan er det jo! For i det
øjeblik vi sætter os ind i hinandens
væsen, fortælling og situation og lærer
hinanden at kende, kan vi stort set kun
bryde os om hinanden! Uvidenhed
om hinandens liv skaber ikke rela-
tioner, fællesskaber og venskaber, det
gør kun interesse og åbenhed og et

”En fremmed er en ven, du endnu
ikke har mødt” siger man, og det kan
ingen vel benægte, eftersom alle vi
kender, engang var nogen vi ikke
kendte! Altså fremmede vi endnu ikke
havde mødt. Det er lidt mærkeligt at
tænke på, at vores ægtefæller, kære -
ster, bedste venner, gode kollegaer
osv. engang var fremmede for os, en-
gang var mennesker, vi aldrig havde
mødt og som pludselig dukkede op i
vores liv og ændrede alt. De ramlede
ind i os på det rette tidspunkt og blev
til nogle helt særlige mennesker med
nogle helt særlige roller i vores til -
værelse og at forestille sig, at de ikke
er der, virker helt naturstridigt og trist!
Så med dette for øje må man sige, at
enhver fremmed er en ven, du endnu
ikke har mødt. Og at der, i ethvert
møde, er et potentiale for et venskab.

Hvilke faktorer der spiller ind, når
venskabet opstår, er forskelligt, men
kemi har altid stået øverst på listen.
Ind imellem så er man så heldig, at
kemien passer og den helt særlige re-
lation opstår som ved et trylleslag –
andre gange tager det lidt eller meget
tid – og pludselig en dag er man ven-
ner.

Men helt sikkert er det, at åbenhed og
tillid er de vigtigste faktorer, når vi
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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 
”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. 10.00-
11.30 ca. Sidste gang i foråret 2019 er onsdag
d. 29. maj. Læs mere på www.nj-k.dk 
Tilmelding til Gitte på tlf. 23701886 eller mail:
gitte.k.nielsen@outlook.dk

Menighedsrådsmøder
NR. JERNLØSE SOGN:
Onsdag d. 13. marts kl. 19.00
i Nr. Jernløse Præstegård. 
Onsdag d. 8. maj kl. 17.00
Kirkesyn i kirke og på kirkegård m. efterføl-
gende menighedsrådsmøde (kl. 19.00) i Nr.
Jernløse Præstegård. 

KVANLØSE SOGN:
Tirsdag d. 12. marts kl. 19.00 
i Nr. Jernløse Præstegård.
Torsdag d. 23 maj kl. 17.00: 
Kirkesyn i kirke og på kirkegård m. efterføl-
gende menighedsrådsmøde (kl. 19.00) hos
Signe Jensen, Ringstedvej 233, Kvanløse

Minikonfirmand
– sjov, leg og 
undervisning 
for 3. klasserne

Vi er kommet godt i 
gang med årets 
minikonfirmander, der 
mødes i Præstegården 
hver onsdag eftermiddag frem til påske. 
Mere info om minikonfirmand vil kunne
læses på www.nj-k.dk og i nyhedsbrevet.

Filmklubaften 
i Nr. Jernløse Præstegård 
onsdag d. 24. april kl. 19.00 
”Kongens valg” (2016) 
– instrueret af Erik Poppe 
9. april 1940 rykker den tyske besættelsesmagt
ind i Norge og stiller kong Haakon 7. et ulti-
matum: Overgivelse eller krig. Mens kron-
prinsesse Martha flygter til Sverige med
børnene, bliver Haakon og kronprins Olav
tilbage i Oslo. I tre lange dage grubler kongen
over, hvordan han skal forholde sig til Tysk-
lands krav. Folkets, kongefamiliens og hans
eget liv afhænger af hans endelige beslutning.
Velkommen til et medrivende historisk drama. 

Jernløsekoret 
medvirker ved gudstjenesten i Kvanløse
Kirke d.14 april kl. 10.30. Vi glæder os til at
lytte til sognenes kor, som ledes af korleder
Tine Lorenzen. Efter gudstjenesten bydes 
på kirkekaffe i våbenhuset. 
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Påskens gudstjenester 
i Nr. Jernløse og Kvanløse 
v. sognepræst Samuel Leth-Larsen 

Palmesøndag kl. 10.30 i Kvanløse Kirke
Vi indleder påskehøjtiden og hører om Jesus indtog på æsel-
ryg i Jerusalem. Jernløsekoret vil synge for os til gudstjenesten
og der vil være kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesten. 

Skærtorsdag kl. 19.00 i Nr. Jernløse Kirke 
(fælles for begge sogne) m. efterfølgende oste- og pølsebord
i Nr. Jernløse Præstegård 
Vi fejrer nadverens indstiftelse, som Jesus indstiftede, da han
spiste med sine disciple for sidste gang. Traditionen tro bliver
nadverliturgien messet fra alteret af sognepræsten. Efter en
højtidelig aftengudstjeneste 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, som har afgørende betydning for
den kristne tro – kom og hør hvorfor! Gudstjeneste 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. 10.30 i Kvanløse Kirke   
Påskens budskab er så intenst og fyldt af glæde, at der også
er behov for en 2. påskedag. Vi hører om vandringen til Em-
maus, hvor to disciple møder den opstandne Kristus.    

Sognenes bibelstudiegruppe 
Vi mødes i præstegården onsdag d. 3. april og tirsdag d. 7. maj,
begge aftener kl. 19.30. Vi læser Paulus’ brev til Romerne (kap.
1 og 2). Efter højtlæsning af aftenenes kapitel knytter Samuel
 ind ledende kommentarer til. 
Herefter drøftes indhold
og betydning i fælles -
skab inden vi runder
samtalen af med bøn.
Og så nyder vi kaffe, te
og kage! 
Alle er velkomne! 
Uddybende information
fås hos sognepræsten på
tlf. 29 72 94 83. 

Strikkecafé
Vi er i fuld gang med at strikke dåbsklude og nogle små lom-
mevenner i strikkecaféen. 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: 
21. marts, 25. april og
23. maj. Er det noget for
dig? Så kontakt Gitte på
mobil 23 70 18 86 
eller gitte.k.nielsen@outlook.dk
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Formiddagscafé
– hyggeligt fredagssamvær for alle for alle der har tid og lyst! 

Den 15. marts kl. 09.30: ”Hospicegården Filadelfia” 
v. hospicepræst Margrethe Brodthagen
Vi får besøg af hospicepræst Margrethe Brodthagen, der blandt
andet vil fortælle om, hvad et hospice er, hvad der sker på et
hospice, om det frivillige arbejde på stedet, og hvordan det er
at have sin gang på et hospice. 

Den 12. april kl. 09.30: ”Påske i Jerusalem – dengang og i dag” 
v. Bodil F. Skjøtt, Israelsmissionen
Påske er uden sammenligning den vigtigste fest i Jerusalem—
på Jesu tid såvel som i dag.  Foredraget former sig som en van-
dring gennem Jerusalem under påskeugen – den jødiske såvel
som den kristne.  Jødisk og kristen identitet er uløseligt knyttet
sammen med påskens fortælling. Men et indblik i jødisk påske-
fejring og det jødiske påskemåltid giver også en større forståelse
for den kristne påske og Jesu sidste måltid.

Formiddagshygge, som er ”lillesøster” til den velkendte
Formiddagscafé, holder pause i foråret 2019. Vi forventer at
vende stærkt tilbage til efteråret – på godt gensyn!

Forår er lig med konfirman-
der! Også i år konfirmeres en
flok herlige og håbefulde
unge mennesker. I ønskes
tillykke på dagen og Guds
velsignelse over jeres
fremtid! 

Konfirmander 
i Nørre Jernløse kirke 
17. maj  

Kl. 10.00
Frida Margrethe Hollensen
Katrine Birch Christensen
Marie Thea Rasmussen   
Oliver Skovgaard Rittmeyer   
Sebastian Hans Riis
Sofie Barhny Nielsen
Sofie Kjærholt Schmidt

Kl. 12.00
Alberte Pedersen   
Amalie Hvid 
Breining Jørgensen

Benjamin Due Bahn Larsen

Caroline Lundø Krabbenhøft
Emma Jasmin Jensen
Isabella Malou Nilsson
Marie Hjelm Hvass Hansen
Marius Vestergaard
Nicklas Krüger
Oliver Larsen 

Konfirmander 
i Nørre Jernløse kirke
18. maj

Kl. 10.00
Mathilde Kristine 
Gram Christensen

Matilde Hjeds Brandt 
Rasmus Harmundal Lendal   
Rasmus Sivebæk Kaspersen
Svend Munk Rasmussen

Kl. 12.00
Amanda Amalie Leed
Ann-Sofie 
Breining Johannessen

Fiona Mosele
Helena Mosele
Ida Menja Kringelhede
Ida-Marie N. 
Rosengaard Bonde

Karl-Johan Bindesbøll 
Jakobsen

Laura Lis Nørnberg Tordrup
Line Askengren Larsen
Mathias Marquard Rasmussen  
Tobias Benjamin Jensen

Konfirmander 
i Kvanløse kirke 
19. maj 

Kl. 10.30
Nanna Cavella Helmer

Årets konfirmander 2019
NR. JERNLØSE/KVANLØSE SOGNE
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Kvanløse kirke, lørdag d. 6. april kl. 15 
Ca. 35 børn fra Bistrup Kirkes Børnekor opfører dramaet,
der udspillede sig de sidste dage i Jesu liv. Børnene drama-
tiserer dagene fra Palmesøndag til Påskedag.
Der er iørefaldende sange, soli, drama og flotte dragter. En
oplevelse for alle aldersklasser. Elsebeth Dilling-Hansen
leder børnekoret. Alle, små som store, skal være så
hjertelig velkomne – gratis adgang! Der vil budt på en lille
forfriskning efter musicalen i kirkens våbenhus

NR. JERNLØSE/KVANLØSE SOGNE

Påskemusical

En ikke uvæsentlig del af mit
arbejde er at stå til rådighed
for samtaler. Disse samtaler er
fortrolige, da jeg har tavsheds -
pligt, og der ikke bliver ført
nogen form for journalisering. 

Præstens samtaletilbud, som
er gratis, kaldes med et teolo-
gisk begreb for sjælesorg, som
betyder omsorg for sjælen.
Samtalen kan foregå hos mig i
præstegården, på hospitalet
eller hjemme hos dig. Du be-
høver ikke være kristen eller
tro på Gud for at tale med en
præst.   

Samtalen kan dreje sig om tro
og tvivl, men også om per-
sonlige problemer af forskel-
lig karakter som f.eks. sorg,
sygdom, ensomhed, skilsmis -

Hyggelige fredagsgudstjenester på Åvang,
Hovedgaden 36 i Regstrup!

En fredag i måneden kl. 10
om formiddagen holdes der
en kort gudstjeneste i fælles -
lokalet på Åvang. Vi begynder
med kaffe og kage og tid til
socialt samvær, inden vi
holder en kort gudstjeneste af
ca. en halv times varighed. Alt
i alt tager det en time, så der
er mulighed for at nå hjem til
den varme middagsmad :·) 
Velkommen til alle på Åvang
og i Åhaven, ja velkommen til
alle der har lyst – der er plads
til flere! 

Kommende gudstjenester
afholdes flg. dage:
• 29. marts

v. Line Krogsgaard
• 26. april

v. Samuel Leth-Larsen
• 24. maj

v. Samuel Leth-Larsen

Savner du en at tale med?
se, familierelationer, moralske
dilemmaer, traumatiske ople -
velser, frygt for fremtiden –
kort sagt alt hvad der tynger! 

Som præst er jeg ikke psy -
kolog, men tilbyder lyttende
ører og hjælp til at sætte ord
på de ting, der kan synes
svære at få udtrykt. Dette kan
være et vigtigt skridt på vej
mod afklaring og evt. kurs -
skifte. 

En sjælesorgs-samtale kan
mun de ud i skriftemål, forbøn
og evt. nadver, men kun hvis
det ønskes. 
Så velkommen - jeg træffes på
mobil 29 72 94 83 eller mail
slla@km.dk

Sognepræst 
Samuel Leth-Larsen
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Forårskoncert i Nr. Jernløse Kirke 
Søndag d. 5. maj kl. 19.30 
v. cellist Ida Riegels og pianist Manuel Esperilla

Mød cellisten, og cyklisten Ida Riegels på hendes koncerttur på cykel gennem Danmark.
Turen starter d 2. maj med åbningskoncert i Helligåndskirken i København, og ca. en måned og 500 km senere er Ida
Riegels fremme i Skagen. Undervejs gør hun holdt og giver koncert mere end 30 steder langs ruten. På slotte, i kirker, for
5 æsler på Djursland og meget mere. Et af stederne på turen er Nr Jernløse kirke, hvor Ida spiller koncert på hendes
selvbyggede cello og fortæller om musikken og livet som omrejsende musiker. Følg med på hendes tur gennem Danmark
på bloggen “500 km Cello”:
www.ida-riegels.dk/500-km-cello-danmark

Ida Riegels er uddannet fra Det Kongelige Danske musikkonservatorium i København og har turneret i mange dele af ver-
den. De seneste år har hun bl.a. optrådt i USA, Indien og Japan, rejst i Bachs fodspor gennem Tyskland og gennemført en
koncerttur på cykel hele vejen langs Rhinen op gennem Europa. Kom og hør en unik koncert i Nr. Jernløse kirke d. 5. maj
og mærk befrielsen i mere end én forstand! Der vil budt på en lille forfriskning i kirkens våbenhus efter koncerten. 

NR. JERNLØSE/KVANLØSE SOGNE

Mød Nr. Jernløse og Kvanløse sogne på

Facebook!
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SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE

Fastekoncert i Søstrup kirke
Søndag d. 31. marts kl. 16.00 koncert med 

Det Danske Kammerkor

Programmet for koncerten beskriver
hele den begivenhedsrige fastetid i ord
og toner, hvor Jesus forbereder sig til
fuldendelsen af den mission, han er
udset til at gennemføre. Det er en tid,
hvor han udretter mirakler og udsættes
for prøvelser, og dette afspejles i kon-
certen, som er bygget kronologisk op
efter søndagenes tekster fra 1. s. i fasten
til og med Langfredag. 
Musikken er af bl.a. Reger, Gade,
Haydn, Taverner, Høybye m.fl.

Koret blev oprindeligt dannet som et
herrekor helt tilbage i 1911 under nav -
net KFUM's Sangere. I 1957 kom
damerne med, og i 1994 skiftede koret
navn til Det Danske Kammerkor.
I dag er det et mindre kor, som består
af cirka 25 sangere i alderen 25 til 60
år, som øver i Lindevang Kirke på Fre -
de riksberg og  lægger vægt på at have
et højt niveau. Koret synger mest à
capella, men har fra tid til anden også
sangsolister og instrumenter med. 

Lene Schuldt Jensen har dirigeret koret
siden januar 2015. Hun arbejder i det
daglige som organist i Hellerup Kirke
og har en kirkemusikalsk diplomek-
samen fra Det Kgl. Danske Musikkon-
servatorium. 
Der vil være gratis adgang og der vil
blive serveret en forfriskning efter kon-
certen.

Alle er velkomne.



Nr. Jernløse Kvanløse Sdr. Jernløse Søstrup

1. marts Fredag 17.00 SLL* Ingen Ingen Ingen
3. marts Fastelavn 10.30 SLL 09.00 SLL 10.30 LK* Fælles
7. marts Torsdag Ingen Ingen 19.00 LK Ingen
10. marts 1. s. i fasten 09.30 SLL* Ingen Ingen 10.30 SYM
17. marts 2. s. i fasten Ingen 10.30 SLL 10.30 LK♥ Ingen
21. marts Torsdag Ingen Ingen Ingen 19.00 LK
24. marts 3. s. i fasten 09.00 HRC Ingen Ingen 10.30 LK
31. marts Midfaste 10.30 SLL♥ 09.00 SLL  10.30 LK 16.00*

7. april Mariæ bebudelse 09.00 HRC Ingen Ingen 09.00 SYM
11.april Torsdag Ingen Ingen Ingen 19.00LK
14. april Palmesøndag Ingen 10.30 SLL*♥ 14.00 LK* Fælles
18. april Skærtorsdag 19.00 SLL* Ingen 17.00 LK* 10.30 LK
19. april Langfredag 10.30 SLL Ingen Ingen 10.30 LK*
21. april Påskedag 10.30 SLL 09.00 SLL 10.30 LK♥ 09.00 LK
22. april 2. påskedag Ingen 10.30 SLL 12.00 LK* 10.30 LK*
25. april Torsdag Ingen Ingen 19.00 LK Ingen
28. april 1. s. e. påske 10.30 SLL 09.00 SLL Ingen 10.30 LK

5. maj 2. s. e. påske Fælles 5. maj gudstjeneste for alle sogne i Vommevad 10.30 LK*
12. maj 3. s. e. påske Ingen 10.30 SLL♥ 10.30 MB Ingen
17. maj Bededag 10+12 Konf* Ingen 10.30 Konf* Ingen
18. maj Lørdag 10+12 Konf* Ingen Ingen Ingen
19. maj 4. s. e. påske Ingen 10.30 Konf* Ingen 10.30 Konf*
26. maj 5. s. e. påske 10.30 SLL♥ 09.00 SLL 10.30 LK♥ Ingen
30. maj Kristi himmelfart 09.00 HRC Ingen Ingen 10.30 SYM

2. juni 6. s. e. påske Ingen 09.00 HRC 10.30 LK Ingen

SLL: Samuel Leth-Larsen, LK: Line Krogsgaard, HRC: Hannah Reinholdt Clausen, SYM: Sara Mikaelsson
*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 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@godmail.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: Sara Anne Ramskov-Pørtner
Lysmosevej 2, 4420 Regstrup, tlf. 21 49 99 82
Kasserer: Søren Høiberg
Sdr Jernløsevej 43A, Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup, tlf. 21 29 28 46
Kirkeværge: Erik Laurits Holm Juliussen
Sdr Jernløsevej 69, Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup, tlf. 30 79 86 60

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 500 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.



Påskens gudstjenester 
Skærtorsdag, den 18. april i Sdr. Jernløse
(Der holdes almindelig højmesse i Søstrup kl. 10.30).
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.

Langfredag, den 19. april i Søstrup kl. 10.30
Denne dag indbyder naturligt til melankoli og eftertanke og i
håb om at imødekomme dagens udtryk, vil vi blande Lidelses -
historiens læsninger med negro spirituals, der rammer tonen af
sørgmodighed. Sangene fremføres i fællesskab af kirkesanger,
organist og præst.

2. Påskedag den 22. april 
Vandregudstjeneste
Denne dag starter vi med en kort andagt i Søstrup kirke kl.
10.30 og begiver os derefter ud på en lille vandring (6 kilome-
ter), der ender i Sdr. Jernløse kirke, hvor vi igen har en kort
andagt og bagefter får en bid brød sammen i menighedssalen.
Jeg håber, at I har lyst til at være med til at fejre påsken på en
ny måde! Er turen for lang er man velkommen til at køre i forve-
jen og vente i kirken!

Vi ses!
L.K.
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SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE

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 have lyst til at bage en
kage til kaffen, er det meget velkomment.

L.K.

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag den 3. marts:
Vi har en efterhånden lang og velbesøgt tradition for at holde
børnegudstjeneste på fastelavnssøndag og det foregår altid i Sdr.
Jernløse kirke kl. 10.30 med efterfølgende tøndeslagning, varm
kakao i kulden og masser af fastelavnsboller. Jeg glæder mig til
at se trolde og pirater, engle og prinsesser og masser af børn og
voksne der trodser tø og sjap for at banke katten af tønden!

L.K.

Børnegudstjeneste 
Palmesøndag, den 14. april 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.
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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. 6. marts 2017 kl. 19.00 
Onsdag d. 10. april 2019 kl. 19.00 

MENIGHEDSRÅDSMØDER 

sogn.dk/soestrup      sogn.dk soenderjernloese

SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE

Stor fællesgudstjeneste for 
Sdr. Jernløse-Søstrup og 
Nr. Jernløse-Kvanløse 
Søndag den 5. maj kl. 10.30.
5. maj er dagen efter befrielsen og det vil vi fejre med en fri-
hedsgudstjeneste for vore 4 sogne! Gudstjenesten afholdes ”i
midten”, i Vommevad forsamlingshus og begynder kl. 10.30
ved Line Krogsgaard og Mette Brunshuus. Efter gudstjenesten
serveres pølser og brød, når Kirsten og Hans tænder op i grillen
og samtidig nyde god musik, når Eagle Band står klar med god
gammeldags jazz. Hele arrangementet er gratis takket være
Vommevad og musikerne, men frokosten koster 50 kr. Børn og
konfirmander gratis.
Vi håber at se en masse mennesker til denne fælles gudstjeneste
i frihedens navn. 

Årets konfirmander:
Sdr. Jernløse Store Bededag kl. 10.30:
Anne-Sofie Brøkner Bøgsted
Annika Aagaard Husted Sørensen
Cajsa Krogh Larsen
Ellen Kathrine Baun
Jakob Nørgaard
Mathilde Lindblom Herler
Sofia Graabæk
William Lauge Andersen

Søstrup søndag den 19. maj kl. 10.30:
Emma Steen Larsen 
Malthe Rebien Stevn Rasmussen
Rasmus Karlsen 
Sander Herner Starskov

Anden Pinsedag, den 10. juni
Sæt kryds i kalenderen den 10. juni, for i år er det vores tur til
at holde den store fællesgudstjeneste 2. pinsedag!
Sognene i den gamle Jernløse kommune er tovholdere på en
stor udendørsgudstjeneste, der i år skal afholdes på Knabstrup
Hovedgård i Sdr. Jernløse. Mere information om dagen følger i
næste kirkeblad.

L.K.



NR. JERNLØSE/KVANLØSE SOGNE

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
- hjælp os med at gøre verden klimaklar søndag den 10. marts kl. 09.30

Folkekirkens Nødhjælp kaster kærlighe-
den på klimaet, når den årlige sogneind-
samling løber af stablen. Som indsamler
kan du klæde verden på til klimaforan-
dringerne.

Hvad nytter det egentlig?
Du kan skære ned på oksekødet, sortere
dit affald og droppe flyrejsen – men hvor
meget forskel kan du egentlig gøre - ene
mand eller kvinde? Godt spørgsmål.
Det er let at føle sig magtesløs, når vi
gang på gang hører om klimaforan-
dringernes konsekvenser.
Men her er din chance for at gøre noget,
der virkelig nytter.

I år er Folkekirkens Nødhjælps sogneind-
samling dedikeret til de klimaforandrin -

Foto: Bjørn Bang Jakobsen Foto: Mikkel Østergaard

ger, som rammer os alle sammen, men
som rammer særligt stærkt i verdens fat-
tigste lande.
Her er man ikke nær så godt klædt på til
det nye klima, som vi er i Danmark. Man
mangler kloaksystemer,  broer, vand og
mad.

Klimaforandringer er således en af ho  -
ved årsagerne til, at 821 millioner men-
nesker – svarende til hver niende
ver densborger – sulter. Og at tallet er på
vej op.

Derfor har vore sogne og Folkekirkens
Nødhjælp brug for frivillige indsamlere
søndag d. 10. marts kl. 09.30. Gør som
20.000 andre danskere. Vær med til at
samle håb ind til mennesker i dyb nød.

Dagen indledes med en minigudstjeneste
i Nr. Jernløse Præstegård og herefter by -
des på morgenbrød og kaffe. Efterfølgen -
de vil indsamlere få tildelt en passende
ind samlingsrute efter formående. 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 indsam-
ler hos Samuel på mobil 29 72 84 83
eller mail til slla@km.dk 


