
FIRKLØVERET - et samarbejde mellem
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”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” Martin Luther 1526.

jeres! Vi skal alle sammen gøre en ind-
sats for at de unge trives og føler sig
velkomne i vores kirker. Da jeg var på
kursus lærte jeg, for eksempel, om
noget, man kalder for ”Kirkebuddies”,
”Kirkevenner” kunne man også kalde
det. Det er folk i menigheden, gerne
garvede kirkegængere, der tager en
ung konfirmand under armen og siger:
”Kom, jeg er din kirkeven og vi følges
ad i kirke, så det ikke er så utrygt for
dig at sidde alene på bænken. Jeg skal
nok lære dig, hvordan man gør!”
Måske kan man invitere de unge hjem
til te og en snak om, hvad det betyder
for én at gå i kirke og være troende –
en snak og et besøg, der, uden tvivl,
vil være til stor glæde for alle parter.
Eller man kan sætte sig ved siden af en
konfirmand i kirken, ikke for at holde
øje med dem, men for at hjælpe dem,
vise dem tillid og fortælle dem, at man
selv engang var som de, ny og grøn i
kirken. Man kan gøre meget med lidt.

Jeg skal nok bimle og bamle, prædike
og synge for dem, men jeg håber, at I
vil smile til dem, støtte dem, hjælpe
dem og gøre alt, hvad I kan for at de
føler sig velkomne. For det fortjener
de!
Og når man er tryg, ja, så larmer man
altså ikke ligeså meget; ☺

L.K.

kes fremtid! Og bliver de konfirmeret
med en følelse af, at det var kedeligt
og uvigtigt at gå til præst, ja, så er det
ikke dem, der kommer til at fylde
vores kirker om tyve år eller mere – for
så har de meldt sig ud! Så derfor skal
vi bimle og bamle og lade klokkerne
ringe, for det fortjener de! 

”Godt, præst, hvor er det godt, at du
sådan tager ansvar for de unges kirke-
lige opdragelse” – tænker I måske og
læner jer lidt tilbage på kirkebænken,
mens I, måske, i jeres stille sind gruer
for den, til tider, larmende teenagein-
vasion som i de kommende måneder
gør sit indtog søndag formiddag. Men
I kan godt rette jer op igen, for an -
svaret er ikke kun mit – det er også

I skrivende stund er mit skrivebord
fyldt med bøger om konfirmandun-
dervisning – bøger, der skal inspirere
mig til at lave en undervisning for de
kommende konfirmander, der er så
god som mulig! Det er bøger, der
 hand ler om, hvordan man kan bruge
vores ord til at forstå Guds sprog,
bøger om eksistentielle emner som
skam og skyld, kærlighed og tilgivelse,
det er bøger med kreative forslag til,
hvordan man giver alt det med Gud
lidt form og farve, det er bøger om
fordybelse og bøger om lege, ja kort
sagt om alt det mellem himmel og
jord, som rører sig i os og imellem –
også når man er 13 år! Det er lidt nyt
for mig at sidde her i julimåned og for-
berede et helt års undervisning, men
nu har jeg været på kursus, og i år skal
det altså være – i år skal de unge have
en undervisning der er sjov, inspi -
rerende og dyb, for det fortjener de!
Det har de gjort i alle årene – fortjent
det, men det er, hånden på hjertet,
ikke altid lykkedes for mig (bare spørg
mine tidligere konfirmander). Og det
er jeg faktisk lidt flov over, for allerede
Luther sagde det jo – at det er vigtigt
dette her. At det er vigtigt at gøre sit
bedste, når vi har med unge men-
nesker at gøre, for de er vores fremtid
og de er i allerhøjeste grad vores kir -
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Der blæser nye vinde i retning af øget samarbejde
I mange år har vi haft et særdeles godt samarbejde ml. Nr. Jernløse & Kvanløse pastorat og Sdr.
Jernløse & Søstrup pastorat. Vi har fælles kirkeblad og fælles foredrag, og i en lang årrække har
vi præster også vikarieret for hinanden i ferier og friweekends. 

Efter moden overvejelse har Holbæk Provsti og de fire menighedsråd i fællesskab besluttet, at vi
på forsøgsbasis i foreløbigt et års tid vil udvide samarbejdet, særligt når det gælder fordeling af
arbejde os præster imellem. Det betyder, at vi præster i stigende grad vil krydse sognegrænser
v. gudstjenester og kirkelige handlinger (dåb, bryllupper og begravelser) for at binde de fire sogne
tættere sammen med evt. henblik på en pastoratsammenlægning. Derfor vil I opleve ændringer
i gudstjenelisten men også fornyelse! Gudstjenestefrekvensen vil dale en smule søndag formid-
dag, men det vil til gengæld åbne mulighed for andre gudstjenester og andet præstearbejde.
Imidlertid vil vi fortsat af hensyn til arbejdsfordeling og hidtidige ansættelsessted referere til
”egne” sogne til højtider (jul, påske og pinse), høstgudstjenester, alle helgens dag og konfirma-
tioner. Men ad åre vil dette måske også ændres.    

Til sidst: Vi glæder os til at lære hinandens sogne endnu bedre at kende, og vi håber, at
menighedsråd, ansatte, sognebørn og kirkegængere vil bakke op om samarbejdet til fælles gavn
og liv for sognene. Det vil fordre evne til omstilling, geografisk mobilitet og gensidig forståelse
på tværs af forskelle. Men lad os hjælpe hinanden og give det en chance. Vi synes, det i det
mindste er et forsøg værd, for tænk hvis forandring kunne skabe forundring af den gode slags!

Sognepræst Line Krogsgaard og Samuel Leth-Larsen

Mangler du kørelejlighed?
Der findes mange grunde til ikke at gå i kirke, både gode og dårlige. De
dårlige undskyldninger er det svært at hamle op med for her hjælper ingen
gode argumenter. Men gode grunde kan der måske gøres noget ved? F.eks.
hører jeg jævnligt, at det kan være svært for nogle af vore ældre medborg-
ere at komme i kirke, pga. nedsat mobilitet. Måske er kørekortet ikke blevet
forlænget, måske kniber det med at svinge sig op på stålhesten, eller måske
kan ”apostlenes heste” ikke længere gå så langt som tidligere? Måske er du flyttet til Holbæk,
men savner din tidligere sognekirke igennem mange år? Her har vi at gøre med et reelt problem. 

Men problemer er til for at løses. For hvad nu hvis vi kunne blive bedre til at køre for hinanden?
Tænk hvis der var tre, to eller bare én som tilbød at hente og bringe en, to eller tre potentielle
kirkegængere? Så mangler du ind imellem kørelejlighed til gudstjenester eller arrangementer i
kirker eller præstegård? Eller har du en ekstra plads i bilen og vil gerne give et lift i ny og næ? I
begge tilfælde, er du mere end velkommen til at kontakte Samuel på mobil 29 72 94 83 eller
Line på mobil 24 45 54 02. 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! 
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Menighedsrådsmøder
(møderne er offentlige – velkommen!) 

NR. JERNLØSE SOGN:
Onsdag d. 9. oktober kl. 19.00
er der menighedsrådsmøde i Nr. Jernløse Præstegård
Onsdag d. 13. november kl. 19.00 
er der menighedsrådsmøde i Nr. Jernløse Præstegård

KVANLØSE SOGN
Onsdag den 23. oktober kl. 19.00 er der menigheds-
rådsmøde hos Erik Olsen, Risbjergvej 8, Kvanløse. 

Strikkecafé
Vi strikker på livet løs i strikkecaféen. Både dåbsklude, men
også mange søde lommevenner som på billedet. De bliver
fordelt rundt i Region Sjællands ambulancer og gives til børn,
der er kommet til skade. Det er rigtigt hyggeligt at mødes og
strikke sammen, og vi kan sagtens være flere! 
Vi mødes i Nr. Jernløse Præstegård, og i efteråret er det følgende
torsdage kl. 9.30 – 11.30:  3. oktober, 31. oktober og 28. no-
vember. Har du lyst til at være med? Så kontakt Gitte 
på 23 70 18 86 eller gitte.k.nielsen@outlook.dk

Jernløsekoret 
- ny sæson begynder torsdag d. 5. september

Kunne du tænke dig at synge i kor? Eller er du i tvivl? Måske var
det en idé at afprøve om det er noget for dig? Velkommen til
herlige koraftener, hvor sangglæde og socialt samvær går hånd
i hånd! 

Vi øver i Nr. Jernløse Præstegård på torsdage kl. 18.30-21.00 –
kig endelig forbi! Kontingent for deltagelse udgør kr. 750,- pr.
halvår som først betales, når du har fundet ud af, om korsang
er noget for dig. 

Vil du vide mere så tøv ikke med at kontakte korleder 
Tine Lorenzen på tlf. 29 93 52 56 eller mail
tinelorenzen@gmail.com 
Du skal være så hjertelig velkommen!

Korsang til gudsteneste
Jernløsekoret synger for os den 10. november kl. 10.30 i Nr.
Jernløse Kirke
Endnu engang glæder vi os til, at gudstjenesten beriges, når
vore lokale sanglærker lægger vejen forbi og slår en trille for os!
Ord, ord og atter ord…. nej, giv mig en sang i stedet, ikke fra
de varme lande, heller ikke en opsang, men en skønsang fyldt
med glade toner. Velkommen til! 
Efter gudstjenesten bydes på en kop kirkekaffe i våbenhuset.  
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De allermindste skal da ikke snydes!

Også i år har præstegårdsforpagteren høstet på præstegårds -
jorden i Nr. Jernløse (jf. foto), og det glæder vi os over! For
uanset om man dyrker korn, majs eller raps, eller man avler
æbler, jordbær eller blommer, om man holder svin, køer eller
bier, så er høsttid lig med festtid! For mad på bordet, hvad enten
det er af den ene eller anden slags, er ikke nogen selvfølge.
Forud ligger hårdt arbejde, men jo også afhængighed af Guds
generøsitet. Derfor er det godt at fejre høstfest i vore kirker!
Velkommen til i vore smukt pyntede kirkerum, i præstegården
og på Lundegården, hvad enten du er bonde eller bybo, barn
eller bedaget!  

• Nr. Jernløse Kirke søndag den 8. september kl. 10.30. 
Efter gudstjenesten bydes på en kop kirkekaffe i våbenhuset.  

• Lundegården, Butterupvej 98, Regstrup, fredag d. 13. sep-
tember kl. 17.00. Fælles børne- og familiegudstjeneste for
alle fire sogne. Læs mere herom andetsteds i kirkebladet.

• Kvanløse Kirke søndag den 15. september kl. 10.30 med
efterfølgende kirkefrokost i Præstegården. Hertil med garanti
festlig musikalsk under-
holdning v. John og HC,
som vil få os alle til at
synge med på gamle 
dansktop numre,
så taget måske letter? 
Velkommen til alle,
ingen tilmelding, 
gratis adgang! 

Høstgudstjenester 2019
Derfor er vi klar med en ny sæson ”Sang og rytmik for babyer”,
hvor vi synger, danser og laver fagter tilpasset babyernes alder.
Vi synger ca. 45 min, og derefter er der tid til at give babyerne
mad og få en sludder med de andre forældre. Det er målrettet
babyer fra ca. 2-12 måneder. Vi mødes onsdage kl. 10.00-11.30
i Nr. Jernløse Præstegård. Første gang er onsdag d. 11. sep-
tember 2019. 

Det er gratis at være med, dog koster kaffe/the og frugt 10 kr. pr.
gang. Tilmelding og spørgsmål til forløbet til kirke- og kul-
turmedarbejder Gitte K. Nielsen på tlf. 23 70 18 86 eller mail:
gitte.k.nielsen@outlook.dk

Husk at sætte X i kalenderen
1. december kl. 13.30 hvor vi i Kvanløse sogn også i år
fej rer gode adventstraditioner med festgudstjeneste,
juletræstænding, banko og muntert samvær. 

Et samarbejde mellem menighedsråd 
og beboerforening.

NR. JERNLØSE/KVANLØSE SOGNE
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Børnehøstgudstjeneste på Lundegården
– for børn og barnlige sjæle 
Fredag d. 13. september kl. 17.00 håber vi at se mange børn og
deres familier til en fælles børnehøstgudstjeneste for vore fire
sogne på Lundegården, Butterupvej 98, Regstrup. I fantastiske
rammer – på en gård på landet – vil børnene denne dag bl.a.
få mulighed for at se dyr, sidde i en traktor, boltre sig i høet, få
lidt godt at spise, og, ikke mindst; deltage i en kort og børne -
venlig gudstjeneste m. Line og Samuel. 

Kan det blive meget bedre? Velkommen! Og lige for god or-
dens skyld; selv hvis det regner er rammerne i orden – den
gamle staldbygning er nemlig stor nok til os alle! Så kom frisk!

Alle Helgens dag den 3. november
Traditionen tro vil vi den første søndag i november mindes de
af vore kære, som vi har taget afsked med i vore sogne, siden
vi sidst fejrede allehelgen. Gudstjenester i Kvanløse Kirke kl.
14 og i Nr. Jernløse Kirke kl. 15.30 med lystænding og nav-
neoplæsning. Vi mindes med glæde, lever i nuet, og håber med
længsel! Velkommen til minderige og håbefulde gudstjenester.
Orgel: Jesper Aggeboe – Sopran: Gitte K. Nielsen – Liturg:
Samuel Leth-Larsen

Efterårsforedrag 
onsdag d. 6. nov. kl. 19.30 i Nr. Jernløse Præstegård
”Hvider, Valdemarer og Dannebrog”
v. middelalderarkæolog og historiker 
Martin Pavon fra Museum Vestsjælland

Det er i år 800 siden, at vort nationalflag – Dannebrog – efter
sagnet faldt ned fra himlen, da den danske hær under Valdemar
Sejr og biskop Anders Sunesøn sejrede i slaget ved Lyndanisse.
Dette blev på behørig vis fejret Valdemarsdag d. 15. juni. I for-
længelse heraf, inden jubilæumsåret rinder ud, er alle
velkomne til et spændende, historisk foredrag om den adelige
slægt, Hviderne, kongeslægten Valdemarerne, og Dannebrog,
når Martin Pavon gæster Nr. Jernløse Præstegård.

I anledning af Dannebrogs 800 års jubilæum i 2019, er flagets
historiske tilknytning til Vestsjælland temaet for aftenens fore-
drag. Her sættes der spørgsmålstegn ved, om de mange sagn,
legender og historiske teorier om Dannebrog holder for en
diskussion. Om flaget virkelig faldt ned fra himlen i Estland år
1219, som et tegn fra Gud. Om Dannebrog er johanniter-or-
denens korsfane, fordi johanniter-riddere fra Antvorskov Kloster
deltog i Kong Valdemar Sejrs erobringskrige i Baltikum, eller
om flaget var pavens korstogs-fane, som Kong Valdemar den
Store gjorde til rigets fane 50 år tidligere.

Sidst og ikke mindst præsenterer foredraget også Dannebrogs
senmiddelalderlige historie, som har en særlig tilknytning til
Vestsjælland. Her fortæller kilderne, at det oprindelige Dan-
nebrog blev opbevaret i rigets skatkammer i Kalundborg, indtil
Kong Erik af Pommern tog det med sig til Sverige i 1439. Dette
og mange andre fortællinger om Dannebrog er omdrej nings -
punktet for aftenens foredrag. Foredragsholder er middelalder-
arkæolog og historiker, Martin Pavón, fra Museum Vestsjælland.

NR. JERNLØSE/KVANLØSE SOGNE



6

Formiddagscaféen
– hyggeligt fredagssamvær for alle i Nr. Jernløse Præstegård

20. september kl. 09.30

”Et indblik i Etiopien” 
v. Silas Møller Leth-Larsen

I foråret var jeg med en kristen
højskole i Etiopien i tre måneder,
hvor jeg oplevede landet på godt
og ondt. Kulturen dernede er
selvsagt meget anderledes end
vores danske kultur. Hverdagen
var derfor udfordrende, men også
inspirerende, og på trods af at
Etiopien for mange bare er et 'fat-
tigt land i Afrika', kan vi i Dan-
mark lære en hel del af dem -
ligesom de kan lære af os. Vi er
mennesker på den samme jord! 

Denne formiddag vil I blive taget med på en virkelighedsnær rundtur til
Etiopien i ord og billeder. Vi vil komme omkring de små og sjove ting samt
de store og alvorlige ting, og uanset om du vil læne dig tilbage og nyde turen
eller stille uddybende spørgsmål, er du velkommen.

22. november kl. 09.30

”Danmarkshistorien i gulvhøjde” 
v. Kåre Johannessen, dansk historiker, forfatter, 
foredragsholder og til tider tv-vært

Vi ved allesammen, at det var Christian den
Fjerde der byggede Rundetårn, og at Svend
Poulsen Gønge ene mand besejrede hele den
svenske hær (med lidt hjælp fra Tordenskjold).
Rygraden i dansk historieforståelse var gennem
århundreder kongerækken. Men hvor meget
betød de enkelte konger egentlig for den jævne
dansker? Og hvor stor betydning havde
svenskekrigene for almindelige bønder, når alt
kommer til alt?

I virkeligheden var mange af de hændelser, vi har
lært at opfatte som “vigtige”, uden særlig betyd-
ning for den brede befolkning. I foredraget prøver
vi at viske tavlen ren, og med friske øjne se på
hvilke (såkaldte!) store og afgørende begiven-
heder der reelt var fuldkomment uinteressante for
alle andre end en lille magtelite – og hvilke virke-
ligt afgøren-de og betydningsfulde hændelser
som er blevet helt glemt i historieskrivningen…

26. oktober kl. 13.00

Løvfaldstur
(NB – lørdag eftermiddag 
& forhåndstilmelding)  

”On the road again” 
– herlig bustur udi det 
sjællandske efterårs-
landsskab. Hyggelig 
snak, fællessang, 
muntre kommentarer fra Samuel, ophold undervejs m. kaffe og kage
…. og så gik den eftermiddag! Vil du med? 

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 10. oktober.

NR. JERNLØSE/KVANLØSE SOGNE
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Efterårskoncert med elever 
fra Den Rytmiske Højskole i Vig
Nr. Jernløse Kirke søndag d. 27. oktober kl. 15.00

Der er i skrivende stund ikke lavet en konkret aftale med elever
fra Den Rytmiske Højskole, da sæsonen endnu ikke er påbe -
gyndt. Så vi ved ikke hvem der kommer, og hvad de vil spille
for os. Men der er altid nogle friske elever der har lyst og mod
til at spille. 

Så hvis man har lyst til at høre hvad de unge mennesker har på
hjerte så mød endelig op til denne koncert. Større entusiasme
og gåpåmod skal man i hvert fald lede længe efter! 

Efter koncerten bydes på en forfriskning i våbenhuset. 
Gratis adgang.

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. 24. september, 29. oktober og 27. no-
vember, alle aftener begynder kl. 19.30, og vi læser fra Romer-
brevet kapitel 3, 4 og 5 (et kap. til hver aften). 
Mere information om denne aktivitet fås hos Samuel 
på mobil 29 72 94 83. 

STATISTIK FOR ÅRET 2018
Nr. Jernløse Kvanløse Sdr. Jernløse Søstrup

Fødte i sognene 20 6 9 7
Døbte i kirkerne 11 8 8 2
Konfirmerede i kirkerne 28 3 10 9
Vielser i kirkerne 4 0 0 4
Døde og begravede i sognene 23 9 6 5
Antallet af døbte set i forhold til antallet af fødte (dåbsprocenten).
Skal ses over to år for at give et realistisk billede. 

Filmklub 
onsdag d. 5. september kl. 19.00
”Jeg har elsket 
dig så længe” 
(2008)
- instrueret af 
Philippe Claudel

Denne aften skal vi se en
medrivende fransk film der
handler om at finde forsoning
med sig selv og sine nærmeste
efter et liv med kriminalitet og
længerevarende fængselsophold.
Kan det lykkes?Mød os på Facebook!

NR. JERNLØSE/KVANLØSE SOGNE



Nr. Jernløse Kvanløse Sdr. Jernløse Søstrup

1.  sept. 11. s. e. trinitatis Ingen* Ingen* Ingen 10.30 LK*
5. sept. Torsdag Ingen Ingen 19.00 LK* Ingen
8. sept. 12. s. e. trinitatis 10.30 SLL*♥ Ingen Ingen Ingen
13. sept. Familiekirke på Lundegården Butterupvej 98, Regstrup, kl. 17.00
15. sept. 13. s. e. trinitatis Ingen 10.30 SLL* Ingen 09.00 SLL
22. sept. 14. s. e. trinitatis Ingen 09.00 LK 10.30 LK* Ingen
27. sept. Åvang 10.00 LK Ingen Ingen Ingen Ingen
29. sept. 15. s. e. trinitatis 10.30 SLL♥ Ingen Ingen 09.00 SLL*

6. okt. 16. s. e. trinitatis 09.00 LK Ingen 10.30 LK* Ingen
10. okt. Torsdag Ingen Ingen Ingen 19.00 LK*
13. okt. 17. s. e. trinitatis 09.00 SLL 10.30 SLL Ingen Ingen
20. okt. 18. s. e. trinitatis 10.30 LK♥ Ingen Ingen 16.00 LK
25. okt. Åvang 10.00 SLL Ingen Ingen Ingen Ingen
27. okt. 19. s. e. trinitatis 15.00* 19.00 SLL♥ Ingen 10.30 SLL♥
31. okt. Halloween Ingen Ingen 17.00 LK* Ingen

3. nov. Alle Helgens 15.30 SLL* 14.00 SLL* 17.00 LK* 15.00 LK*
10. nov. 21. s. e. trinitatis 10.30 SLL*♥ Ingen 09.00 SLL Ingen
17. nov. 22. s. e. trinitatis Ingen 10.30 LK♥ Ingen 19.00 LK
24. nov. Sidste s. i Kirkeåret 19.00 SLL♥ Ingen 10.30 SLL♥ Ingen
29. nov.              Åvang kl. 10.00 LK Ingen Ingen Ingen Ingen

SLL: Samuel Leth-Larsen, LK: Line Krogsgaard -
*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 - Vakant
Henvendelse kan rettes til kirkeværge Henrik Neander 
på tlf. 52 17 53 73
Menighedsrådsformand Signe Jensen
Ringstedvej 233, Kvanløse, 4300 Holbæk, tlf. 20 66 08 62
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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Høstgudstjenester 
den 1. september og 6. oktober kl. 10.30.
Høsten er både en bekymringsfuld og en forventningsfuld tid –
en tid hvor vi med fryd ser på de gule marker og køkkenhavens
frodighed, samtidig med, at vi skuer op mod himlens ubarm -
hjertighed, når det enten regner for meget eller for lidt! Men
intet af det kan vi styre og i erkendelse og taknemmelighed over
dette, fejrer vi høsten med gudstjenester i alle landets kirker.

Hos os bliver høstgudstjenesterne holdt søndag den 1. sep-
tember kl. 10.30 i Søstrup kirke, hvor vi efter gudstjenesten
samles om frokost og sang i graverhuset. Under frokosten
holder vi et menighedsmøde, hvor aktiviteter i det forløbne år
ridses op, og vores tanker med det kommende år lægges frem.

Søndag den 6. oktober kl. 10.30 i Sdr. Jernløse, hvor vi efter en
gudstjeneste med det unge og moderne spillemandsorkester ”If
it Ain’t Broke” fortsætter festlighederne med musik og marked
på gårdspladsen, grillede pølser, snobrød, gamle lege og
forhåbentlig masser af liv og snak. Kom med dine grøntsager,
æg, æbler, most, honning, pyntegræskar, frø, hjemmestrik og
hvad der ellers kunne sælges på et høstmarked og lad os sam-
men skabe en ny tradition i Sdr. Jernløse.
Alle er velkomne!!! L.K.

Forklaringsgudstjeneste
og konfirmandindskrivning
den 22. september kl. 10.30.
Årets konfirmander kan denne dag komme til indskrivning i
Sdr. Jernløse kirke, hvor vi starter med en såkaldt ”Forklarings-
gudstjeneste”, en gudstjeneste, hvor de enkelte led bliver gen-
nemgået løbende, og kirkegængeren kan få en forståelse af,
hvorfor vi egentlig gør, som vi gør, når vi fejrer gudstjeneste. 

Gudstjenesten er for alle, men især for de unge og deres foræl-
dre, der skal til at gå i kirke måske for første gang i deres liv, og
er tænkt som en introduktion, hvor de kan få en fornemmelse
for gudstjenesten og en spirende fortrolighed med kirken. 
Efter gudstjenesten er der velkomst og indskrivning i konfir-
mandstuen.

Jeg glæder mig til at se jer og håber meget, at mange vil komme
denne dag og byde de unge velkommen.

L.K.

Allehelgen den 3. november kl. 15.00 og 17.00.
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 sid-
ste Alle Helgen læses op og vi tænder et lys for dem i kirken.
I Sdr. Jernløse byder menighedsrådet på varm suppe efter gudstjenesten.
Gudstjenesten starter kl. 15.00 i Søstrup og kl. 17.00 i Sdr. Jernløse.
Alle er velkomne! L.K.

Morgenmad inden gudstjenesten
Som et nyt tiltag indbyder vi til
morgenkaffe med brød i graver-
huset ved Søstrup kirke søndag den
29. september kl. 8.00. Vi samles
til et hyggelig måltid, hvad vi kan
få vendt hvad der er sket i uges løb
og går over i kirken til kl. 9.00.
Vi håber håber at se nogle mor-
genfriske om bordet. Alle er
velkomne.

Søstrup menighedsråd
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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. 30. september 2019 kl. 18.30 
Onsdag d. 23. oktober 2019 kl. 19.00 (Budgetmøde)

MENIGHEDSRÅDSMØDER 
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Halloween den 31. oktober kl. 17.00.
For 2. år i træk holder vi halloween i Sdr. Jernløse kirke den 31.
oktober kl. 17.00! Sidste år blev næsten 100 børn og voksne
skræmt fra vid og sans, da den gamle pastor Elias genopstod
fra graven og trængte ind i kirken på denne skrækkens aften. 

Hvad der sker i år, ved ingen, men kom og hjælp os med at
skræmme spøgelserne og genfærdene tilbage til deres grave,
inden vi spiser sammen og slutter aftenen med at gå fra hus til
hus og skræmme os til slik! 
Til beboerne i Sdr. Jernløse: vær beredt!

Mange skrækkelige hilsener L.K.

Sangaften
torsdag den 26. september kl. 19.00 i Sdr. Jernløse kirke.
Kom og syng sammen fra Højskolesangbogen på denne sep-
temberaften, hvor himlen stadig er så blå og vi nyder de sidste
milde aftener, inden efteråret kommer med rusk og regn. 
Vi skal, for eksempel synge Septembers himmel er så blå, Sen-
sommervisen, Det lysner over agres felt og hvad vi ellers har
lyst til i fællesskabets navn.
Vi glæder os meget til at se jer.

Organist, sanger og præst.

Fællesspisning i Sdr. Jernløse
den 1. mandag i måneden kl. 18.00.

For at samle vores by lidt mere og lære nye mennesker at
kende, holder vi fællesspisning hver den 1. mandag i måneden
(med start mandag den 2. september). Vi mødes i konfirmand-
stuen kl 18.00, hvor alle medbringer en ret, som bliver sat på
en buffet og så er det ellers meningen, at vi spiser sammen og
hygger os lidt. Det kræver ikke andet af os, end at vi tager gry-
den under armen og ungerne i hånden og går over til
præstegården, hvor der vil være dækket op. 

Der flytter hele tiden nye mennesker til byen, men det er svært
at få mødt hinanden og talt sammen i en travl hverdag, så vi
håber, at dette kan være en anledning til mere fællesskab og
mindre ensomhed! Jeg håber, at endnu flere har lyst til at bakke
op om initiativet!
Ring eller skriv, til Line, hvis I har spørgsmål: lkp@km.dk 
eller mobil: 24455402. L.K.

Få julestemningen på plads i tide
I Gravehuset i Søstrup vil der søndag den 24. november kl.
10.30 være mulighed for selv at lave sin adventkrans, dekora-
tioner, så de er klar til første søndag i advent. Bente Nielsen
kommer og hjælper alle igang og kan komme med gode råd.
Der vil være gran, ler og lidt pynt, men tag gerne materialer
med selv og noget at bygge dekorationerne op på.
Der vil bliver serveret kaffe og gløgg, mens der arbejdes og når
vi er færdige vil der blive serveret frokost. Har du spørgsmål til
arrangementet kan Bente kontaktes på tlf. 27 14 57 48.
Alle er velkomne. Søstrup menighedsråd
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"Toner fra himlen"
Syng-med vise-foredrag, om 
komponisten Kai Normann Andersen

Tirsdag den 29. oktober kl. 19.00 i Søstrup kirke

PH-duo’en 
Duo'en består af kirkesanger Helene Gerup, som synger vis-
erne og tidl. museumsinspektør Per Karlsson, der fortæller om
Kai Normann og hans samtid og akkompagnerer på guitar.
Aftenen tager udgangspunkt i komponisten Kai Normann An-
dersen og hans plads i dansk musikliv og kulturhistorie. Han
skrev over 600 melodier og var den mest betydende kompo -
nist inden for underholdningsmusikken.
Viseforedraget består af en kort præsentation af Kai Normann
Andersen efterfulgt af en musikalsk del med 15 af hans me lo -
dier fra 20erne, 30erne, 40erne, 50erne, som f.eks. "Du gamle
måne", "Pige træd varsomt", "Man binder os på mund og hånd",
Alle går rundt og forelsker sig" og "Musens sang".
Hver vise bliver introduceret med en fortælling om melodiernes
tilblivelse og historiske baggrund. Oplysningerne om Kai Nor-
mann stammer fra anmeldelser og interviews i samtidige aviser.
Der vil være kaffe/the i pausen og der er er gratis adgang.
Velkommen til alle, der gerne vil have rusket op i de gamle
melodier.

Line Krogsgaard og Søstrup menighedsråd.

Efterårsforedrag 
Tirsdag d. 1. oktober kl. 19.00 i Søstrup kirke

Min farmor og de andre faldne kvinder 
v/Henning Frandsen, der er historiker, foredragsholder og jour-
nalist. Han har læst historie ved Aarhus Universitet (B.A.), er
ud dannet voksenunderviser fra Odense Seminarium og kon-
torassistent. 
I 1904 føder den ugifte 23 årige Ane Marie Kristine Jakobine
Sørensen – foredragsholderens farmor -  en datter, som vokser
op hos forældrene i Vendsyssel. Selv tager hun til Aarhus, hvor
hun gifter sig med murersvend Søren Frandsen. Parret får fem
børn og et langt liv sammen – uden at hun på noget tidspunkt
fortæller mand og børn om datteren. 
Igennem flere århundreder fik mange fattige tjenestepiger
såkaldt uægte børn. Mange kvinder fik hårde fængselsstraffe,
andre dødsstraffe, hvis de dræbte deres barn eller det blot døde.
Historien om den enlige mor fortælles gennem en række kvin-
deskæbner fra 1700-tallet og op til midten af 1950’erne. Hi sto-
rien handler også om de mange forbedringer, der skete for
kvinderne især i 1900-tallet, som sexualoplysning, mødrehjælp
og fri abort. 
Der vil være kaffe/the i pausen og der er er gratis adgang.

Line Krogsgaard og Søstrup menighedsråd.


