
FIRKLØVERET - et samarbejde mellem

Nr. Jernløse, Kvanløse,
Sdr. Jernløse og Søstrup sogne
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”Love is forever” 
Imidlertid må det ikke afholde os fra
at tage livtag med kærlighedens
væsen, hvilket vi bl.a. gør i kirken,
selvom meningerne også her kan være
delte. 

Men uanset hvad er kristne dog på
tværs af holdninger enige om, at Gud
er kærlighed, og at Gud er evig. Men
hvordan Gud udfolder sit evige og
kærlige væsen er derimod ikke enty-
digt. Er det altid kærligt at sige ja, eller
gives der situationer, hvor det er mere
kærligt at sige nej? Og hvem er vi, hvis
vi gør os til dommere over Guds
kærlige gøren og laden? For når alt
kommer til alt udgør kristendommens
bundlinje en tro på, at Gud altid har
været og altid vil være kærlighed. 

Imidlertid kan vi blive anfægtet, når vi
møder modgang, eller der sker
frygtelige ting omkring os, som Gud
vel at mærke ikke står bag. Alligevel
må vi fastholde troen på, at kun det
gode kan overvinde det onde. At ikke
en hvilken som helst kærlighed men
Kærligheden over dem alle, Gud selv,
i et evigt perspektiv vil sejre. Vi må
leve i tro på, at ”Gud er kærlighed, og
den, der bliver i kærligheden, bliver i
Gud, og Gud bliver i ham” (1. Joh.
4,16), uanset hvad der sker. 

Samuel Leth-Larsen      

gang med kærlighed? Eller er kærlig -
hed blot et udslag af kulturel udvikling
og påvirkning mennesker imellem? Er
kærlighed en naturlig iboende egen-
skab hos mennesket? Og hvad med
dyr – besidder de kærlig hed? Spørgs -
målene er mange, og svarene ligeså.

”Love is forever, love is forever and
everyone” - oversat til dansk: ”Kærlig -
hed er for evigt, kærlighed er for evigt
og for alle”. Sådan lyder refrænet i det
danske bidrag til årets internationale
melodigrandprix, som i skrivende
stund endnu ikke er afviklet, men når
kirkebladet kommer på gaden, kender
vi resultatet af Eurovisions Melodi-
grandprix. Personligt spår jeg Leono-
ras ørehænger gode chancer for at nå
langt, ja, hvem ved måske går hun
hele vejen? Sangens budskab om
kærlighed som en universel kraft, der
kan sammenknytte folk, er nemlig en
vindersag, for hvem ønsker ikke mere
kærlighed i verden? 

Men hvad er kærlighed? Iflg. Den
Danske Ordbog er grundbetydningen
af ordet kærlighed en ”meget stærk
følelse af ømhed og hengivenhed over
for et levende væsen man holder
meget af”. Herudover kan kærlighed
bl.a. forholde sig til seksualitet, pas-
sion, tro, fædreland og begær (lyst til
materiel besiddelse). Så kærlighed er
ikke en enkel størrelse – det er et kom-
plekst begreb!  

Og hvor kommer kærlighed fra? Fra
hjertet eller hjernen? Eller måske
begge dele? Er kærlighed tilfældig
eller skæbnebestemt? Findes der en
højere magt som griber ind i verdens
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E-mail: slla@km.dk
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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
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kl. 9.30-10.30, fredag fridag
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www.sogn.dk/soenderjernloese
www.sogn.dk/soestrup

MØLLEDAG 2019: Kirketårn 
og Løvenborgkapel er åbent
Søndag d. 16. juni er Nr. Jernløse Kirke åben i
forlængelse af gudstjenesten kl. 10.30 hvor
Jernløse koret synger for os. Herefter er kir-
ketårnet og Løvenborg kapel åbent til kl. 14.00. 
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! 

Menighedsrådsmøder
NR. JERNLØSE SOGN:
Onsdag den 19. juni kl. 17.00 afholdes der
kirkesyn i kirke og på kirkegård m. efterføl-
gende menighedsrådsmøde kl. ca. 19 i Nr.
Jernløse Præstegård. 

Onsdag den 7. august kl. 19.00 er der me -
nighedsrådsmøde i Nr. Jernløse Præstegård.

KVANLØSE SOGN:
Onsdag den 14. august kl. 19.00 er der  me -
nighedsrådsmøde hos Torben Rasmussen,
Ringstedvej 198, Kvanløse

SÆT KRYDS I KALENDEREN

”Formiddagscaféen” 
og ”Formiddagshygge” 
– folkeligt og fornøjeligt fællesskab i præstegår-
den. Begynder igen fredag d. 20. 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! 

”Sang og rytmik for babyer” 
Vi holder en velfortjent sommerpause, men
starter op igen til efteråret, hvor vi vil mødes
onsdage kl. 10.00–ca. 11.30 i Nr. Jernløse
Præstegård. Første gang er onsdag d. 11. sep-
tember 2019. 
Læs mere om Sang og rytmik for babyer på
vores hjemmeside www.nj-k.dk. 
Tilmelding hos kirke- og kulturmedarbejder
Gitte K. Nielsen på mobil 23 70 18 86 eller
mail gitte.k.nielsen@outlook.dk

”Jernløsekoret”
Velkommen til et varmt og hjerteligt fæl-
lesskab. 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. 
Har du lyst til at være med så kontakt korleder
Tine Lorenzen på mobil 29 93 52 56 eller mail
tinelorenzen@gmail.com 
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”Nr. Jernløse Filmklub”
Holder til i Nr. Jernløse Præste -
gård, hvor alle der kan li’ gode
film er velkomne. Første gang
efter sommerpausen onsdag d.  
25. september kl. 19.00. Efter fil-
men vil der som sædvanligt
blive budt på ostebord og rød-
vin plus det løse☺

Flere oplysninger om denne 
aktivitet kan fås hos Samuel 
på mobil 29 72 94 83 eller 
mail slla@km.dk 

Konfirmationsforberedelse i 2019/2020
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 konfirmationsfor-
beredelse. 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 Præste -
gård tirsdag eftermiddag efter skole. Undervisning af eftermid-
dagens to konfirmandhold vil begynde henholdsvis kl. 13.10
og kl. 15.00. 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 el. Tølløse, men
bor i Nr. Jernløse el. Kvanløse sogne er velkomne til konfirma-
ti ons forberedelse i præstegården, hvis det kan indpasses i
forhold til eksisterende undervisning. Modtages konfirmations-
forberedelse 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 konfir-
mationsdatoer og yderligere info.

Strikkecafé
Der er i fuld gang i strikkepindene i strikkecaféen i Nr. Jernløse
Præstegård Vi mødes ca. én gang om måneden, og i sommer er
det følgende torsdage kl. 9.30 – 11.30: 20. juni og 29. august.
Hvis du har lyst til at være med, så kontakt Gitte 
på mobil 23 70 18 86 eller mail gitte.k.nielsen@outlook.dk.

Minikonfirmander
Tak for nogle hyggelige timer til årets minikonfirmander, der
kort før påske afsluttede med manér i Nr. Jernløse kirke!
Minikonfirmand er for børn i 3. klasse på Skovvejens Skole,
afd. Jernløse, og næste hold begynder februar 2020. 



Nr. Jernløse Kvanløse Sdr. Jernløse Søstrup

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

10. juni 2. pinsedag Fælles friluftsgudstjeneste v. Knabstrup Hovedgård*
16. juni Trinitatis søndag 10.30 SLL*♥ 09.00 SLL 10.30 MB Ingen
20. juni Hjertestartergudstjeneste 18.30 LK*
23. juni 1. s. e. trinitatis Ingen 10.30 SLL 17.00 LK* Ingen
30. juni 2. s. e. trinitatis 09.00 HRC Ingen Fælles vandregudstjeneste*

7. juli 3. s. e. trinitatis Ingen 09.00 HRC Fælles gudstjeneste på Bænken LK*
14. juli 4. s. e. trinitatis 09.00 HRC Ingen 19.00 MB Ingen
21. juli 5. s. e. trinitatis Ingen 09.00 HRC Henvises til Kvanløse
28. juli 6. s. e. trinitatis 10.30 SLL 09.00 SLL Ingen 19.00 MB

4. august 7. s. e. trinitatis 09.00 SLL 10.30 SLL♥ Fælles børnegudstjeneste i Søstrup LK*
11. august 8. s. e. trinitatis 10.30 SLL Ingen 10.30 LK Ingen
18. august 9. s. e. trinitatis Ingen 10.30 SLL Ingen 10.30 LK ♥
25. august 10. s. e. trinitatis 10.30 SLL 19.00* 10.30 LK Ingen

1. september 11. s. e. trinitatis Ingen Ingen Ingen 10.30 LK

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

Gudstjenesteliste

ILDKUNSTNER, SÆBEBOBLER OG SANG
2. PINSEDAG PÅ KNABSTRUP HOVEDGÅRD

Mandag d. 10. juni 2019 kl. 11.00, Knabstrup Hovedgård, Knabstrupvej 51, 4420 Regstrup 

Kom til en gudstjeneste for alle aldre, hvor musikken
leveres af et band ledsaget af et ungdomskor samlet til
dagen, og hvor der medvirker en ballonklovn, en ildkun-
stner, en masse duer - og sæbebobler.

Husk tæppe og madkurve - der er stole til gangbesværede. 
Efter gudstjenesten er der kaffe og pandekager.

Parkering sker på den anden side af Skovvejen ved 
Dortheaslyst. P-pladserne foran Knabstrup Hovedgård 
er reserveret til gangbesværede. 

I tilfælde af dårligt vejr, flyttes gudstjenesten til Undløse
kirke - oplysningerne om evt. flytningen kan ses på
www.holbaekprovsti.dk

Gudstjenesten er et samarbejde mellem kirkerne 
i Holbæk Provsti, Baptistkirken, Den Katolske kirke 
og Holbæk Frikirke 

Duerne kommer fra De Danske brevdueforeninger, 
Lokalafdeling Vipperød v. Per Pedersen;  5115 5015



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.
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Sankt Hans søndag den 23. juni
I år falder Sankt Hansaften på en søndag, og derfor starter
arrangementet oppe i kirken kl. 17.00 med en gudstjeneste,
inden vi går ned i parken, hvor grillen er tændt og klar fra
klokken 18.00. Når vi har spist, er der kaffe og kage og skum-
fiduser til børnene.
Bålet tændes kl. 21.00, og vi synger Midsommervisen og nyder
det store og flotte bål.
Vel mødt – vi har borde og bænke, men mad og drikke med-
bringer man selv.

Menighedsråd og præst ved Sdr. Jernløse kirke.

Gudstjeneste på ”Bænken” 
søndag den 7. juli

Igen i år rykker vi ud af kirken og holder gudstjeneste i det fri,
nærmere betegnet engen ved svinget i Sasserup, også kendt
som ”Bænken”. Her synger vi sommerens salmer og nyder hin -
andens selskab over den efterfølgende frokost, som alle er
velkomne til.
Vi glæder os til at se jer.

Menighedsråd og præst ved Søstrup kirke.

Konfirmandindskrivning
søndag den 22. september
Årets konfirmandindskrivning finder sted søndag den 22. sep-
tember kl. 10.30 i Sdr. Jernløse kirke. Det bliver en såkaldt
”Forklaringsgudstjeneste”, der forbereder konfirmanderne til at
gå i kirke gennem forklaringer til de enkelte led. At have et
kendskab til gudstjenesten gør det meget lettere at få noget ud
af det, og derfor starter vi på denne måde. Samtidig får konfir-
manderne også deres første kryds i hus! 

Efter gudstjenesten er der kaffe, kage, sodavand og orientering
i konfirmandstuen, hvor selve indskrivningen finder sted.
Jeg glæder mig til at møde jer. L.K.

Vandregudstjeneste søndag den 30. juni
For at kombinere naturens skønhed med kirkens og evangeliets
dybde, holder vi den 30. juni en vandregudstjeneste med start
i Søstrup kirke kl. 10.30. Efter en kort andagt dér, vandrer vi til
Sdr. Jernløse, hvor vi slutter med nadvergudstjeneste i kirken
og efterfølgende frokost i konfirmandstuen. 
Turen fra Søstrup til Sdr. Jernløse varer ca. en time, og er vejret
godt, er det en ren fornøjelse. Så tag vandreskoene på og giv dig
selv mulighed for at opleve en anderledes gudstjeneste.

L.K.

Befrielsesgudstjeneste i Vommevad
Søndag den 5. maj var de fire sogne Sdr. Jernløse-Søstrup og 
Nr. Jernløse-Kvanløse gået sammen om en fællesgudstjeneste
for at mindes befrielsesdagen den 5. maj 1945.
Det var et tilløbsstykke og samtidig en meget smuk markering
af dagen takket være kirkesanger Louise Ziemann, organist
Louise Vase og præsterne Line Krogsgaard og Mette Brunshuus.
Efter gudstjenesten stillede Eagle Band op med god gammel -
dags jazz. Hele arrangementet var gratis takket være Vom-
mevad Forsamlingshus og musikerne, der stillede op uden
udgifter for vore sogne. Vi takker mange gange.



Børnegudstjeneste søndag den 4. august
”For de unges skyld skal man
læse, synge, prædike, skrive og
digte. Ja, hvis det kunne hjælpe,
ville jeg lade alle klokker ringe
– og spille på alle orgler og
bimle og bamle med alt, hvad
der kunne bimle og bamle”.

Sådan skrev Luther i 1526, så
det må vi hellere gøre og det
sker søndag den 4. august kl. 11.00 i Søstrup kirke, hvor vi
holder sommerkirke for børn med fis, saft, fadervor og salmer.
Bagefter er der tændt op i grillen på P-pladsen, så I kan få en
pølse og lidt koldt at drikke ovenpå kirkestrabadserne.
Alle er velkomne uanset alder. L.K.

7

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

Søstrup: 
Holdes i graverhuset ved Søstrup kirke:
Onsdag d. 6. juni 2019 kl. 19.00 
Onsdag d. 14. august 2019 kl. 19.00 

MENIGHEDSRÅDSMØDER 
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Hjertegudstjeneste torsdag den 20. juni
I fællesskab med Lykkegard og den lokale ildsjæl Jeppe Holm
forsøger vi i Søstrup kirke at samle penge ind til en hjertestarter
til vores lille by, så vi er rustede til at hjælpe, skulle der blive
brug for det. Hjertestarteren skal hænge på Lykkegard, så alle
let kan komme til den og vi håber meget, at vi i fællesskab kan
samle nok penge ind til denne. 
Der vil også være mulighed for at donere mindre beløb ved  ind -
 betaling på mobilpay box97239. (I tilfælde af at projektet ikke
kommer op at stå, vil pengene blive ført tilbage. Har du som
firma eller privatperson lyst til at sponsorere penge (min. 500 kr.)
og dermed få dit logo/navn på navnepladen, skal du kontakte
Jan Mogensen på tlf. 59 47 17 63 for nærmere information. 
I forbindelse med indsamlingen holder vi torsdag den 20. juni
Kl. 18.30 en hjerte(starter)gudstjeneste i Søstrup kirke, ved det
store træhjerte, en gudstjeneste med fokus på kærlighed og
hjerterum og bagefter samles vi ved Lykkegard, hvor der kan
købes lækker kaffe og is – overskuddet herfra går ubeskåret til
hjertestarteren.
Så kom endelig forbi og nyd sommeraftenen fra det smukkeste
sted i byen, nemlig oppe på bakken – der er noget for både
børn og voksne, så bare kom!

Menighedsråd og præst ved Søstrup kirke.

Præsentation af Jeppe Holm, der bor i Søstrupparken og er
medinitiativtager til opgaven, at få sat en hjertestarter op i
Søstrup:
Jeg er tilmeldt som førstehjælper 
via “Danmark redder liv” 
Hvorfor gør jeg nu det???? 
For godt 2 mdr. siden kom jeg ud i en
 situa  tion, hvor jeg fandt en person med
hjer testop, og jeg reagerede med (som
nok man ge vil gøre) “hvad skal jeg dog
gøre”. Jeg ringede 112, og efter 4 min var ambulancen der
allerede. 
Jeg har så efterfølgende besluttet, at jeg ikke ønsker at stå i
sådan en situation igen, hvor jeg bliver i tvivl om, hvad man
skal gøre andet end ringe 112. Så derfor har jeg nu tilmeldt mig
“Danmark redder liv” (hvor jeg har lært førstehjælp/brug af
hjertestarter og stabil sideleje) 
I en radius på 5 km fra hvor jeg befinder mig, kan jeg blive til -
kaldt af 112, når en person har fået et hjertestop. Håber at der
bliver langt imellem mine udkald, men at jeg kan gøre en
forskel, hvis uheldet er ude.
Hvis du/I også ønsker at gøre en forskel og vil høre nærmere,
er I mere end velkommen til, at ringe eller skrive til mig.
Jeppe Holm, tlf. 20 30 10 00, mail jeppeholm@live.dk

Mel fra Meinerts Mølle
Som noget nyt vil nadverbrødet i vores kirker fremover blive
bagt af mel sponsoreret fra Meinerts Mølle!
Det er vigtigt for os, at det at gå til alters også er en sanselig
oplevelse, og derfor er vi meget glade for, at den lokale Fami-
lie Mejnertsen vil sponsorere mel til disse vigtige brød!

Menighedsrådene.



NR. JERNLØSE/KVANLØSE SOGNE

Sommerkirke 2019
”KLASSEN GÅR I FISK”
- En musical om en skoleklasse med attitude! 
Mandag d. 1. juli til torsdag d. 4. juli 2019. Mandag, tirsdag 
og onsdag kl. 9-15, torsdag kl. 9-17 i Vipperød Sognegård, 
Asmindrupvej 52, 4390 Vipperød. 
Vil du være med til at lave og opføre en musical? 
Skal du i 1. kl. – til 7. kl. efter sommerferien?  
Kan du lide at være kreativ, være en del af et fællesskab, synge
i kor, optræde og hygge? Så meld dig til vores musical "Klassen
går i fisk". 
Vi skal lave kostumer, scenografi og rekvisitter, lære sange og
optage korte film. Vi skal lege, hygge og arbejde sammen, og til
sidst skal vi opføre stykket foran et publikum.     
• 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 Vipperød Sognegård, Asmindrupvej 52,

4390 Vipperød 
Mere info samt tilmelding til:  
Al Bøwig Larsen e-mail: all@km.dk (senest fredag d. 21. juni) 
Ved tilmelding, skal du skrive: 
• Barnets fulde navn og adresse  
• Barnets skole og kommende klasse 
• Forældres tlf. nr. i dagtimerne  
Aktiviteten er et samarbejde mellem Vipperød, Tveje Merløse,
Nr. Jernløse, Kvanløse og Skt. Nikolai Sogne. 

Orgelkoncert i Kvanløse Kirke 
Søndag d. 25. august kl. 19.00
v. Flemming Dreisig
Ingen sommer uden orgelkoncert i Kvanløse Kirke! Gode tra-
ditioner er værd at bevare, og derfor er det med glæde og
stolthed at vi også i 2019 kan indbyde alle musikelskere til en
forrygende sommerorgelkoncert i Kvanløse Kirke. 

I år vil måske Danmarks dygtigste organist, Flemming Dreisig,
lægge vejen forbi og trylle for os på tangenter og pedaler. Det
er næppe en overdrivelse at sige, at Flemming Dreisig de sid-
ste mange år har været en legende blandt danske organister:
Færdiguddannet som 19 årig, Danmarks yngste domorganist
som 21 årig i Maribo, organist i bl.a. Helligåndskirken i Køben-
havn, Rønne kirke på Bornholm og har beklædt landets højeste
organistembede som domorganist i Københavns domkirke.
Desuden været professor ved Det Kgl. Danske Musikkonserva-
torium. Afholdt utallige orgelkoncerter. Kernen i Dreisigs reper-
toire er den romantiske og senromantiske orgelmusik. 

Aftenens program på kirkens Husted orgel bliver en skøn bland-
ing 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! 


