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Hver ting til sin tid ….
og dog hænger det hele sammen!
”Nu’ det jul igen, og nu’ det jul igen, og
julen varer li’ til påske. Nej det’ ikke
sandt, nej det’ ikke sandt, for ind imellem
kommer fasten.” Sådan lyder det i den
velkendte nordiske julevise, som får
humøret til at stige adskillige grader, når
den synges med de mindste i dansen om
juletræet. Julen med sin glæde og fred er
en vidunderlig tid, som er værd at fejre,
og derfor bliver juletræet med sin pynt
naturligvis stående i præstegårdens stue
til og med helligtrekonger, for efter min
mening skal vi ikke gøre os for hurtigt
færdige med julen. Modsat skal vi heller
ikke begynde før tid, og derfor kommer
juletræet først ind i varmen lillejuleaften.
For inden jul fejrer vi naturligvis advent.
1. søndag i advent byder vi det nye kirkeår velkommen, og herefter stemmer vi
sind og tanke frem mod julen. Advent er
lig med fordybelse, forventning og forberedelse. At vi også tager en smule forskud på julen med afholdelse af juleafslutninger og julefrokoster i adventstiden
er helt fint, så længe vi ikke får julen i den
gale hals, allerede inden den er begyndt!
Men selv om juletræet som nævnt får
lov at forskønne stuen ind i det nye år,
springer vi naturligvis ikke nytårsfesten
over. For selvfølgelig skal nytåret skydes ind med farvestrålende fyrværkeri,

og spisestuen pyntes op med serpentiner og bordbomber. Som altid byder
vi det nye år velkommen med et brag
af en fest!
Og når nytårsfesten og helligtrekonger
så er overstået, tager vi hul på fasten.
En tid til refleksion og måske en tid til
afholdenhed? Vand i stedet for rødvin?
Knækbrød i stedet for kage? Spadseretur i stedet sofa? Selvransagelse i stedet
for smartphone? Måske vi netop i fasten kunne gribe anledningen til at blive
klogere på os selv, på hinanden og på
Gud?
Og så endelig, når vi frem til påsken.
Til den tid er der udkommet et nyt
kirkeblad med en ny forside. Lad os
ikke tage forskud på den! Men dog alligevel minde hinanden om, at der ikke
er langt fra krybbe til kors, og set i det
perspektiv varer julen lige til påske.

Nærstuderer vi nogle af vore kendte
julesalmer vil vi opdage at salmedigterne havde blik for dette forhold. I
Brorsons salme ”Her kommer Jesus
dine små”, står der f.eks. i vers 3:
”Velkommen fra din Himmel-sal, til
denne verdens tåredal, hvor man dig
intet andet bød end stald og krybbe,
kors og død”. Og i Grundtvigs julesalme ”Julen har englelyd”, synger vi i
v. 2 om Jesus der ”gik ned for os i
døden, som sol i aftenrøden, og stod i
morgengry, op for os på ny”.
Så jo, julen varer lige til påske, der er
ikke langt fra krybbe til kors – fra liv til
død. Men, og det er meget vigtigt at få
med; vejen fra julens krybbe, gennem
medgang og modgang frem til påskens
kors, dén vej ender med opstandelsens
triumf og sejr. Englenes stråleglans julenat indeholder også et guddommeligt
forvarsel om englenes lynild påskemorgen ved den tomme grav. Julenats
hellige skær og opstandelseslyset
påskemorgen er tæt forbundne. Det
hele hænger sammen: Fødsel, liv, død
og opstandelse. Det gør det for Jesus
Kristus, og det gør det for alle os der
lever i troen på ham.
Så glædelig jul nu, og glædelig påske
når den tid kommer.
Samuel Leth-Larsen
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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

Strikkecafé
”Sang og
rytmik for
babyer”
- er for babyer i alderen ca. 2-12 mdr. Vi synger, danser, fortæller rim og remser for og med
de små på deres præmisser. Vi mødes hver
onsdag i Nr. Jernløse Præstegård kl. 10- ca.
11.30. Vi begynder igen onsdag d. 29. januar
2020. Læs mere på www.nj-k.dk.
Tilmelding til Gitte på tlf. 23 70 18 86 eller
mail: gitte.k.nielsen@outlook.dk

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, mandag fridag
E-mail: lkp@km.dk
www.sogn.dk/soenderjernloese
www.sogn.dk/soestrup
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Sognenes Bibelstudiegruppe
- mødes i Præstegården tirsdag
d. 28. januar og onsdag d. 26.
februar, begge aftener kl. 19.30.
Vi læser henholdsvis Romerbrevet kap. 6 og kap. 7 og drøfter
indhold og betydning. Herefter
bydes naturligvis på kaffe, te og
kage. Hjertelig velkommen!

Sekretær Marianne Herss træffes i
Nr. Jernløse Præstegård torsdag mellem kl. 10 og 16. Tlf. 59 18 31 27.

Sdr. Jernløse/Søstrup sogne:

Vi er i fuld gang med at strikke dåbsklude og
små lommevenner i strikkecaféen. Dåbskludene bliver givet til dåbsbarnet ved dåb i
kirken, og lommevennerne sendes videre til
Region Sjællands ambulancer til trøst for børn,
der kommer til skade! Vi mødes i Nr. Jernløse
Præstegård ca. én gang om måneden, og i vinter er det følgende torsdage kl. 9.30–11.30: 30.
januar og 27. februar. Har du lyst til at være
med? Så kontakt Gitte på 23 70 18 86 eller
gitte.k.nielsen@outlook.dk

Minikonfirmand

– sjov, leg og undervisning for 3. klasserne
Minikonfirmand er et tilbud til børn om at lære
deres lokale kirke at kende. Det er for børn,
der går i 3. klasse på Nr. Jernløse skole, og
både Samuel og Gitte vil stå for undervisningen. Vi mødes onsdage kl. 14.00-ca.15.30
med opstart d. 29. januar 2020. Invitation til
minikonfirmand uddeles på skolen i begyndelsen af januar. Mere info om minikonfirmand vil kunne læses på www.nj-k.dk

Menighedsrådsmøder
NR. JERNLØSE SOGN:
Der er menighedsrådsmøder i Nr. Jernløse
Præstegård på flg. onsdage kl. 19.00:
8. januar og 5. februar
KVANLØSE SOGN:
Der er menighedsrådsmøde hos Henrik
Neander, Gl. Skovvej 116, Kvanløse:
Tirsdag d. 7. januar kl. 19.00

www.nj-k.dk

NR. JERNLØSE/KVANLØSE SOGNE

Fastelavn for børn

Formiddagscaféen

Fredag d. 21. februar kl. 17.00,
i Nr. Jernløse Kirke (fælles for sognene)
Fastelavn er mit navn! Kom - gerne udklædt til en festlig gudstjeneste, hvor årets minikonfirmander vil medvirke. Efter en kort familievenlig gudstjeneste i kirken, er der tøndeslagning, pølser og fastelavnsboller ved Præstegården. Og, selvfølgelig: Masser af slik i tønderne!

– hyggeligt fredagssamvær for alle i Nr. Jernløse Præstegård

Filmklubaften
i Nr. Jernløse Præstegård
onsdag d. 22. januar kl. 19.00
”Letters from Mother Teresa” (2014)
Et personligt og rørende portræt af Mother
Teresa, der var en utrættelig fortaler og
forkæmper for verdens fattige og oversete
mennesker. Denne inspirerende film dækker
over 40 år af hendes utrolige liv.

1. s. i advent i Kvanløse kirke og sogn
d. 1. december kl. 13.30
Den første låge i julekalenderen
skal åbnes, det første lys i adventskransen tændes, og advent
og jul fejres i Kvanløse Kirke og på
Holmegaard. Så blev det december! Velkommen til festgudstjeneste i Kvanløse Kirke kl. 13.30
med efterfølgende juletræstænding på p-pladsen over for kirken.
Jernløse Hornorkester medvirker både i kirken og til juletræstændingen. Herefter inviteres til adventshygge på Holmegaard i
golfklubbens restaurant, Ringstedvej 196, hvor der serveres gløgg
og æbleskiver, og spilles banko med mange flotte gevinster og
sidegevinster ikke at forglemme! Julemanden har også lovet at
kigge forbi i år og dele godteposer ud til børnene. Velkommen,
også til nye indbyggere i sognet. Dagen arrangeres i samarbejde
ml. Kvanløse menighedsråd og Kvanløse sogns beboerforening.

Nytårsdag
Efter gudstjenesterne bliver der lejlighed til at nyde
boblevand m. kranskage. Skål og velkommen!

Den 13. december kl. 9.30:
”Julehygge i den gamle præstegård”
Så er der gået et helt år igen, utroligt
men sandt! Men det gode ved dette
er, at vi endnu engang kan samles til
en af julens hyggeligste traditioner,
nemlig julecafé i Nr. Jernløse Præstegård! Håber du vil være med til at skyde julen godt i gang. Ses vi?
24. januar kl. 9.30 ”Observatoriet i Brorfelde”
v. tidligere lærer Hans Slotsbo, Igelsø
Denne dag vil Hans
Slotsbo fra Brorfelde Astronomiske Vennekreds
komme og fortælle om
Brorfelde Observatorium, der i de senere år har gennemgået en større restaurering.
Vi vil høre om historien bag stedet, og om Brorfelde Observatoriets betydning astronomisk set. Velkommen til en spændende
formiddag i stjernernes tegn!
Den 21. februar kl. 09.30: ”Moder Teresa”
v. sognepræst Lars Ulrik Jensen, Jyderup
Denne formiddag vil vi høre historien om Moder Teresa (19091997), der viede hele sit liv til at virke for Calcuttas fattige og
efterlod et væld af tanker og bønner om at følge efter Kristus.
Samtidig har hendes efterladte skrifter åbenbaret en kvinde, der
kæmpede med sin tro.

Julegudstjeneste på Åvang
Onsdag d. 18. dec. kl. 10.00
Kom og vær med til årets
julegudstjeneste på Åvang, Hovedgaden 36, 4420 Regstrup.
Traditionen tro medvirker Jernløse Hornorkester.
Velkommen til alle, også selv
om I ikke bor på Åvang!

Mød os på facebook
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Gudstjenesteliste
Nr. Jernløse

Kvanløse

Sdr. Jernløse

Søstrup

10.30 SLL
Ingen
Ingen
10.30 SLL
10.00 SLL
Ingen
10.00 SLL
Ingen
10.30 LK

13.30 SLL*
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
15.00*

15.00*LK
Ingen
10.00LK
Ingen
Ingen
10.00LK
Ingen
Ingen
16.00*

10.30LK
16.30 LK*
Ingen
09.00 SLL
Ingen
Ingen
Ingen
17.00 LK*
Ingen

08.20-09.15
10.10-11.05 SLL
Ingen
Ingen
13 + 16 SLL
10.45 SLL
10.30 SLL
Ingen
Ingen

Ingen

10.00 LK

Ingen

Ingen
Ingen
14.30 SLL
09.30 SLL
Ingen
09.00 LK
Ingen

Ingen
16.00 LK*
13.30+16.30 LK
09.30 LK
Ingen
10.30 LK
14.00 LK*

16.00 *
Ingen
15.00 LK
10.45 LK
09.00 SLL
Ingen
15.30 LK*

1. december
4. december
5. december
8. december
10. december
11. december
12. december
13. december
15. december
18. december
20. december

1. s. i advent
Børnegudstjeneste
Jul for 4-6 årige
2. s. i advent
Jul for 1-3 årige
Jul for 1-3 årige
Jul for 4-6 årige
Luciadag
3. s. i advent
Åvang kl. 10.00 SLL
Jul for skolen

22. december
23. december
24. december
25. december
26. december
29. december
31. december

4. s. i advent
Lillejuleaften
Juleaften
1. juledag
2. juledag
Julesøndag
Nytårsaften

1. januar
5. januar
9. januar
12. januar
16. januar
19. januar
26. januar
31. januar

Nytårsdag
Helligtrekonger
Torsdag
1. s. e. h. 3 konger
Torsdag
2. s. e. h. 3 konger
3. s. e. h. 3 konger
Åvang kl. 10.00 LK

16.00 SLL*
15.00*
Ingen
10.30 LK
Ingen
19.00 SLL ♥
09.00 LK

14.00 SLL*
09.00 SLL
Ingen
Ingen
Ingen
10.30 SLL
Ingen

Ingen
Ingen
19.00 LK
Ingen
Ingen
09.00 SLL
Ingen

Ingen
10.30 SLL
Ingen
09.00 LK
19.00 LK
Ingen
10.30 LK ♥

2. februar
9. februar
16. februar
20. februar
21. februar
23. februar
27. februar
28. februar

S. s. e. h. 3 konger
Septuagesima
Seksagesima
Torsdag
Børnegudstjeneste Fastelavn
Fastelavn
Torsdag
Åvang kl. 10.00 SLL

10.30 SLL
Ingen
10.30 SLL
Ingen
17.00 SLL*
Ingen
Ingen

Ingen
09.00 LK
19.00 SLL ♥
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

Ingen
10.30 LK ♥
Ingen
Ingen
Ingen
10.30 LK*
19.00 LK

09.00 SLL
Ingen
09.00 SLL
19.00 LK
Ingen
Ingen
Ingen

SLL: Samuel Leth-Larsen, LK: Line Krogsgaard
*Læs omtale i kirkebladet, ♥ Kirkekaffe

NR. JERNLØSE:

NAVNE I SOGNENE:

SDR. JERNLØSE:

Organist: Jesper Aggeboe
Tlf. 20 83 68 54 eller mail jesperaggeboe@mail.dk
Kirke- og kulturmedarbejder: Gitte K. Nielsen,
tlf. 23 70 18 86 eller mail gitte.k.nielsen@outlook.dk
Graver: Vibeke Rzenno
Træffes bedst tirsdag til fredag kl. 12-13 på tlf. 51 25 49 74
eller mail virz@hotmail.dk
Menighedsrådsformand: Poul Christian Jensen
Nørupvej 12, 4420 Regstrup, tlf. 59 47 10 72
Kasserer: Henning Bang Hansen
Slagelsevej 31, 4450 Jyderup, tlf. 59 18 30 33
Kirkeværge: Ingolf Petersen
Butterupvej 98, 4420 Regstrup, tlf. 59 47 20 11.
KVANLØSE:
Organist: Jesper Aggeboe
Tlf. 20 83 68 54 eller mail jesperaggeboe@mail.dk
Kirke- og kulturmedarbejder: Gitte K. Nielsen,
tlf. 23 70 18 86 eller mail gitte.k.nielsen@outlook.dk
Graver: Pia Overgaard
Indtil videre rettes henvendelse 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.
FØDSEL OG FADERSKAB
Forældre skal kun anmelde fødslen til
moderens bopælssogn, hvis der ikke har
medvirket en jordemoder ved fødslen.
Ugifte forældre kan få faderskabet registreret og få fælles forældremyndighed
med en omsorgs- og ansvarserklæring
via www.borger.dk med digital signatur
inden 14 dage efter fødslen. Den skal
være signeret med både anmelder og
godkender (mor og far). Hvis ikke omsorgs- og ansvarserklæring er indgivet
inden 14 dage efter fødslen, sender
sognet sagen til Statsforvaltningen.
DÅB OG NAVNGIVNING
Barnet skal have et navn senest 6

måneder efter fødslen – enten ved dåb
eller navngivning.
Dåb: Henvendelse om dåb rettes til sognepræsten. Dåb foregår ved søndagsgudstjenesten eller på udvalgte lørdage i
sognets kirke. Ved dåb oplyses navne og
adresser på mindst 2 og højst 5 faddere,
hvoraf den ene er gudmor eller gudfar.
Fadderne skal være døbte.
Navngivning: Anmeldes med digital signatur på www.borger.dk af forældremyndighedsindehaverne.
VIELSE
For at blive gift i sognets kirke skal man
bo i sognet eller have anden tilknytning
hertil. I tvivlstilfælde er det sognepræ-

Organist: Louise Julie Bisgaard Vase
Tlf. 29 73 87 44
Kirkesanger: Louise Zimmerman
Tlf. 51 66 99 56
Graver: Pia Hansen
Knabstrupvej 47, 4420 Regstrup.
Træffes i arbejdstiden på graverkontorets tlf. 21 66 65 04
Menighedsrådsformand: 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.

sten, som træffer afgørelsen. Dato og tidspunkt for vielsen aftales med sognepræsten For at blive gift i kirken skal
mindst den ene være medlem af Den
danske Folkekirke. Senest 3 uger før
vielsen rettes der henvendelse til sognepræsten.
Ægteskabserklæring, som rekvireres på
www.borger.dk skal afleveres til
sognepræsten inden vielsen.
Navneændring
Navneændring foretages med digital signatur på www.borger.dk Ansøgning om
navneændring koster 500 kr. som betales med dankort samtidig med ansøgningen. Opdateret liste med god-

kendte fornavne kan ses på
www.familiestyrelsen.dk
Attester
Diverse attester rekvireres med digital
signatur på www.borger.dk og udstedes
efterfølgende af sognepræsten. Alternativt kan der også rettes direkte henvendelse til sognepræsten.
Dødsfald og begravelse el. bisættelse
Henvendelse til sognepræst el. bedemand. Dødsfald registreres i bopælssognet. Var afdøde medlem af Folkekirken aftales dato og tidspunkt for begravelse eller bisættelse med sognepræsten.

SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE

1. søndag i advent.

Luciaoptog

Som altid starter vi julen med en stemningsfyldt gudstjeneste i
vores kirker. I Søstrup er det kl. 10.30 og i Sdr. Jernløse kirke
kl. 15.00. Det første lys i kransen bliver tændt og vi synger de
første julesalmer og stemmer sindet til decembers forventning
og glæde.
Efter gudstjenesten i Sdr. Jernløse går vi sammen i menighedssalen og spiller banko, får
gløgg, kaffe og æbleskiver og
tager de første skridt ind i
julemåneden.
Vær velkommen!
L.K.

Vi har efteråret igennem haft minikonfirmander, børn fra 3. og
4. klasse, som på en sjov og hyggelig måde har lært lidt om
kristendommen og kirken, og det forløb afslutter vi fredag den
13. december kl. 17.00 i Søstrup kirke. Det er Luciadag og derfor vil børnene gå Luciaoptog og vi vil fejre lyset og den unge
Lucia med gudstjeneste og hyggelig julestemning her midt i decembers mørke.
Vi glæder os til at se jer, Gitte og Line.

Syng julen ind 3. eller 4. søndag i advent
Hvis julestemningen ikke rigtig vil indfinde sig, er der hjælp at
hente! 3. søndag i advent i Sdr. Jernløse kirke kl. 16.00 og 4.
søndag i advent i Søstrup kirke kl. 16.00 synger vi julen ind
sammen med vores kirkesanger og organist, Louise og Louise,
der ud over det klassiske julerepertoire også vil imødekomme
ønsker ”fra salen”. Vi garanterer julestemningen og slutter med
lidt julegodter i våbenhuset.
På glædeligt gensyn, Menighedsrådene.

Julebørnegudstjeneste
Onsdag den 4. december kl 16.30:
Vi lægger hårdt ud med jul for børn onsdag den 4. december i
Søstrup kirke kl. 16.30, hvor der vil være både nisser og engle
og hvad der ellers hører sig til, når julestemningen skal findes
frem. Vi får i år besøg af Elsebeth Sass fra Den lille gårdbutik, der
kommer og læser for Skidt & Pyt for os og bagefter serverer vi
risengrød med hvad der dertil hører. Alle er, naturligvis,
velkomne, uanset alder!
På hyggeligt gensyn, Line.
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Lillejuleaften
Igen i år tager vi forskud på glæden med en gudstjeneste Lillejuleaften i Sdr. Jernløse kirke kl. 16.00. Gudstjenesten er
bygget op omkring de kendte julesalmer og juleevangeliet, og
for alle dem, der ikke kan komme den 24. eller som måske
holder jul med børnene den 23. grundet skilsmisse eller andet,
er kirken åben og fuld af julestemning.
L.K.

Fastelavn for børn og barnlige sjæle
Løndag den 23. februar:
Så er det børnenes tur og på denne
fastelavnssøndag er alt som det plejer at være: festlig gudstjeneste i
Sdr. Jernløse kirke kl. 10.30 efterfulgt af varm kakao, fastelavnsboller, tøndeslagning og naturligvis
kroning af kattekonge – og dronning. Jeg glæder mig til at se masser
af udklædte børn og voksne til
denne traditionsrige dag - alle er
dog velkomne udklædte eller ej.
L.K.

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Julehjælp

Sdr. Jernløse:

Har du svært ved at få enderne til at mødes, og har du brug for
lidt hjælp til at fejre jul, er du velkommen til at kontakte
sognepræst Line Krogsgaard (lkp@km.dk / 24 45 54 02) og herigennem ansøge om julehjælp. Har du lyst til at hjælpe i form
af bidrag kan du ligeledes kontakte Line.

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

sogn.dk/soestrup

Søstrup:
Holdes i graverhuset ved Søstrup kirke:
Onsdag d. 22. januar 2020 kl. 19.00

sogn.dk soenderjernloese

SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE

Tøj-bytteaften
Onsdag den 8. januar 2020 kl. 19.30.
Januar er for mange den måned, hvor vi får
ryddet op i tøj- og skoskabe i erkendelse af,
at julen har krympet tøjet og det nu ikke
længere passer helt som det gjorde enten i
november eller for 2, 5 eller 10 år siden! I
den erkendelse afholder vi onsdag den 8.
januar kl. 19.30 en tøj- og skobytteaften,
hvor man møder op med så meget eller så
lidt, af det, som man ikke bruger længere og
bytter sig (eller handler sig) til noget nyt og
mere passende tøj:o).
Så mød op i konfirmandstuen i Sdr. Jernløse,
Sdr. Jernløsevej 35 og gør et godt kup, samtidig med at du støtter kampen for en mere
bæredygtig fremtid.
Jeg håber at se jer. LK.

Freestylegudstjeneste
for konfirmanderne
Tirsdag den 14. januar kl. 19.30
i Ugerløse kirke.
Det har i en del af år været på programmet i
de store byers kirker, men nu er det på tide,
at vi laver det hos os også! FREESTYLEGUDSTJENESTE er for konfirmander og
andre unge, der har lyst til at få brudt fordomme om kedelige og grå gudstjenester
ned og opleve en kirke der kan og skal
rumme meget andet end orgelmusik og
salmer. Hvem siger at røgmaskiner, technomusik og lysshow ikke hører til i en kirke?
Vi gør i hvert fald ikke!
Gudstjenesten afholdes som et samarbejde
mellem Sdr. Jernløse og Søstrup, Nr. Jernløse
og Kvanløse, Undløse og Søndersted og
Ugerløse kirke, hvor selve gudstjenesten skal
afholdes. Vi glæder os meget til at se en
masse unge og glade mennesker.
LK og SLL.

Fælles foredragsaftener for
Nr. Jernløse / Kvanløse/ Sdr. Jernløse og Søstrup sogne
Onsdag den 29. januar 2020 kl. 19.30 i Søstrup kirke

Foredrag med Connie Hedegaard
Det er med stor glæde, at vi onsdag den 29. januar 2020 kan byde velkommen til Connie Hedegaard, tidligere klima – og energiminister,
klimakommisær i EU og nu, bl.a. bestyrelsesformand i den grønne tænketank CONCITO. Connie Hedegaard, der er vokset op i Borup i Søstrup
sogn, kommer og fortæller om sin vej til der, hvor
hun er i dag og om kampen for klimaet.
”Hvad har du tænkt dig at gøre ved klimaet”
spurgte en embedsmand hende på hendes 4. dag
som minister. Og dér startede Connie Hedegaards klimaengagement for
alvor. Så kom og hør denne ildsjæl af en kvinde fortælle om de sidste 15 års
klimakamp og få hendes bud på, hvordan vi nu omsætter de mange pæne
klimaord til handling. For hvem skal gøre hvad? spørger hun berettiget.
På gensyn til et spændende og relevant foredrag.
Tirsdag d. 3. marts kl. 19.30 i Nr. Jernløse Præstegård

”Du ved det nok mit hjerte”
v. forfatter, salmedigter og tidligere sognepræst Niels Johansen
Til maj er det 75 år siden, at Danmark begejstret tændte lys i vinduerne. Danmark
blev atter frit! Hvor længe skal vi blive ved
med at fortælle den historie? Så længe nazismen af enhver art stikker sit beskidte ansigt
frem. Det skylder vi dem, der betalte den højeste pris, for at vi har kunnet leve i fred.
Aftenens foredragsholder vil denne aften berette om sårbar kærlighed. Om
tab og sorg. Om angst og fejhed. Og ikke mindst om Guds kærlighed. Store
ord i de voksnes verden. Men ikke mindre i drengenes verden. For som de
sang med Johannes Madsen i KFUM om mandagen: Med et Fadervor i pagt,
skal du aldrig gyse.
Velkommen til en aften, hvor Niels Johansen tager afsæt i sin nye roman
”Du ved det nok mit hjerte. Billeder i sort-hvid”.
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KONCERT I DE FIRE SOGNE

Julekoncert

Nytårskoncert

Søndag d. 13. december kl. 15.00 i Kvanløse Kirke

Søndag d. 5. januar kl 15.00 i Nr. Jernløse Kirke
med Jesper Aggeboe Kvartet og Lene Strøyer

Visible Voices er et øvet rytmisk kor fra Holbæk, som består af 19
kvinder og 9 mænd fordelt på 6 stemmer. De talentfulde amatørsangere synger koncerter uden noder og begejstrer med
deres gode energi, smittende musikglæde og dynamiske korarbejde. Repertoiret er rytmisk musik - gode sange på engelsk og
dansk i herlige arrangementer. Naturligvis bliver der også drysset masser af gribende jule- og vintersange over os denne eftermiddag. De indlevende sangere har siden 2012 haft den alsidige
kunstnersjæl, Tine Refsgaard, som korleder og akkompagnatør
ved klaveret. Tine er kirkesanger i Soderup-Eskilstrup og hun har
desuden stiftet Lejre Rytmiske Kor samt skaber billedkunst.
Kom og vær en del af denne eftermiddag og gå videre i december med hjertet fuld af sang og smil efter en nærværende
koroplevelse, hvor man føler sig både mødt og godt underholdt.
Efter koncerten vil der blive budt på gløgg i kirkens våbenhus.
Besøg Visible Voices og deres korleder på
www.visible-voices.dk og www.tinerefsgaard.dk og facebook.

Traditionen tro byder Lions Club Jernløse og menighedsrådenes
koncertudvalg velkommen til årets nytårskoncert. Kom godt ind
i det nye år med swingende musik og sang. Jazz, soul, gospel
og salmer i ny form – min sjæl hvad vil du mer’!
Kvartetten består af Mads Hansen på Saxofon, André Sørensen
på bas, Carsten Millner på trommer og sidst men ikke mindst,
the one and only, Jesper Aggeboe på klaver. Endvidere får vi
fornøjelsen af at lytte til vokalist Lene Strøyer, der blev kåret
som årets bluessanger i 2010.
Efter koncerten vil der være mulighed for hygge og socialt
samvær i Løvehulen, hvor der kan købes kaffe og kage, øl, vin
og vand.

Før-Jul-koncert
Onsdag d. 27. november kl. 19.30 i Søstrup kirke
Inden juleræset for alvor går igang kan vi byde på en frisk
omgang korsang af Songs2share, der kommer fra Odsherred.
Koret består af 14 sangglade kvinder i alle aldre.
Korleder er Anders Novrman, som på allerfineste vis arrangerer numrene. Repertoiret spænder vidt fra stille ballader
og soul til up-tempo numre indenfor pop og rock.
Som eksempler kan nævnes Abba, Beatles, Coldplay, Stevie
Wonder, Dirty Dancing, Toto, Carole King, U2, Kim Larsen,
Volbeat, Danser med drenge. Der vil også komme et par
julesange. Efter koncerten er der en forfriskning i våbenhuset.

