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Modløshed og håb
De seneste måneder har coronavirus
hærget verden over, og heller ikke Dan-
mark er gået fri. Ingen af os står upå -
virket tilbage, og hvis jeg skal vælge ét
ord, som rammende kan beskrive
forårets kaotiske tilstande, vil det være
ordet kontroltab. Selv om regering og
folketing i enighed under kontrollerede
former lukkede store dele af samfundet
ned med tilslutning fra befolkningen, så
står det alligevel tilbage, at vores
gængse måde at leve på, ufrivilligt blev
ændret i løbet af meget kort tid. Isola-
tion, tabt indtægt, arbejdsløshed, kon -
kurser, aflyste eksaminer og under -
visning, afbrudte efterskole- og høj-
skoleophold, kirker på vågeblus, ingen
sports- og fritidsaktiviteter og kuldse-
jlede ferieplaner er blot nogle af de føl-
gevirkninger, coronakrisen indtil nu har
bragt med sig. Vi er alle ramt på den
ene eller anden måde! Og når vi dertil
ser mørke økonomiske skyer hænge
truende over os, så kan vi let over -
vældes af modløshed. 

Men som bekendt: ”Kamp må der til
skal livet gro” (Kaalund 1877), for hvor
der er liv, er der håb! Og livet må og
skal gå videre, også i krisetider. Vel
undgår de færreste af os tab, ulykker
eller sygdom i løbet af vores liv, men på
trods heraf må vi gøre alt, hvad vi kan

for ikke at blive trukket ned i mod-
løshedens nedadgående spiral. Vi må
med Guds hjælp tage kampen op og
sætte vores lid til, at det nok skal blive
godt igen. Ja, faktisk kan en livskrise
åbne op for nye indsigter og mu-
ligheder, hvilket tydeliggør den oprin-
delige betydning af ordet ”krise”, som
netop er ”overgang el. afgørelse”. En
krise er altså en overgangsfase, der har
sin tid, for selv den mørkeste nat
afløses altid af et spirende daggry.
Inden solen bryder afgørende frem,
lyser nattens stjerner dog som håbe-
fulde tegn, der viser vej igennem mør-
ket. 

I coronakrisens mørke stunder lyser
stjernerne også. Som en tydelig lede -
stjerne lyser det danske sundheds -
væsen først og fremmest op – tak for
det! I radio og på TV kunne vi deltage i
søn dagens gudstjeneste, da vi ikke
kunne komme i vores lokale kirke, og
på ugens øvrige dage kunne vi lystigt
syn ge med på ”Morgensang med
Phillip Faber”. Vi kan også glæde os
over, at den gode gammeldags telefon-
samtale har fået en opblomstring, og
oprydning og havearbejde har vi haft
god tid til netop i dette forår. Skønne
gåture i forårsvejret har også været
kærkomne for mange af os. Og hvem

ved, måske er der en vaccine på vej? Så
jo, selv i nattens mørke er der stjerner
som lyser på himlen!   

Hvad så med døden, den ultimative
livskrise? På tragisk vis har tusinder
verden over mistet livet i corona-pan-
demien – hvad med dem? Ja, selv her
må vi tro og håbe. For i kristen forstand
er håbets horisont evigt liv hos Gud
efter tilværelsen i denne verden. På
den måde handler dødens livskrise ikke
kun om en brat afslutning, men også
om dom, afgørelse, overgang og ikke
mindst håb. Et håb der er så stærkt, at
selv hvor der ikke er liv, er der håb!
Ingen har med ord udtrykt dette bedre
end apostlen Peter – ord der som håbs -
givende lysende stjerner passende kan
lyde som en forsinket påskehilsen og
minde os om, at opstandelseslyset efter
livet i denne verden vil bryde dødens
mørke som en solopgang fra det høje:

Samuel Leth-Larsen

”Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader,
som i sin store barmhjertighed har genfødt os
til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse
fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig
og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer,
som af Guds magt ved troen bevares til en frelse,
der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid.”
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”Liv og glade dage” i uge 27
Den første uge i skolernes sommerferie er der
efterhånden tradition for, at Nr. Jernløse &
Kvanløse Kirker i samarbejde med Kirkerne i
Vipperød, Skt. Nikolai Kirke og Tveje Merløse
Kirke, laver en sommerferieaktivitet for skole-
børn i Holbæk Kommune. Det gør vi selvføl-
gelig også i år, selvom det bliver på lidt andre
præmisser, da vi af hensyn til coronasmitte-
spredning ikke kan afslutte med en stor
forestilling. I stedet bliver det ”Liv og glade
dage” i Skt. Nikolai Kirke med masser af sjove
lege, kreative aktiviteter, dans og bevægelse.

Vi mødes hver dag fra den 29. juni til den 2.
juli kl. 9.00-15.00 i Skt. Nikolai Kirke. 
Hvis det er muligt, holder vi en afslutning for
forældrene torsdag kl. 16.00, hvor de kan se,
hvad børnene har hygget sig med i ugens løb.

Hvis du går i 1.-7. klasse og har lyst til at være
med, skal du tilmelde dig hos Al Bøwig Larsen
fra Skt. Nikolai Kirke på all@km.dk, senest den
19. juni. Du er også velkommen til at kontakte
Gitte på tlf. 23 70 18 86 eller
mail gitte.k.nielsen@outlook.dk, hvis du vil
vide mere om aktiviteten.

Minikonfirmander
Tak for nogle hyggelige timer til årets minikon-
firmander, der lærte lidt om kirke og kristen-
dom, og var med til at gøre fastelavnsguds-
tjenesten ekstra festlig. Minikonfirmand er for
børn i 3. klasse på Skovvejens Skole, afd. Jern-
løse, og næste hold begynder februar 2021.

Sang og rytmik for babyer
Vi har desværre holdt en lang pause med
”Sang og rytmik for babyer” i foråret, men vi
starter op igen til efteråret, hvor vi vil mødes
onsdage kl. 10.00 til ca. 11.30 i Nr. Jernløse
Præ stegård. Første gang er onsdag d. 9. sep-
tember 2020. Læs mere om Sang og rytmik for
babyer på vores hjemmeside www.nj-k.dk
eller meld dig ind i facebookgruppen ”Sang og
rytmik for babyer NJK”. 
Tilmelding hos kirke- og kulturmedarbejder
Gitte K. Nielsen på tlf. 23 70 18 86 eller mail
gitte.k.nielsen@outlook.dk

Billedet er fra seneste Sommerkirke i Skt. Nikolai i 2018.
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Menighedsrådsvalg 2020
Tirsdag d. 9. juni kl. 19.00 afholdes der fælles informations-
møde for Nr. Jernløse & Kvanløse sogne om efterårets
menighedsrådsvalg i Nr. Jernløse Præstegård. De siddende
menighedsråd vil redegøre for arbejdet i den forløbne funk-
tionsperiode, kommende opgaver og reglerne for valgforsam-
lingen, som vil finde sted d. 15. september. 
Alle er velkomne!

Strikkecafé
Så er vi klar til at få gang i strikkepindene igen! Vi nørkler i Nr.
Jernløse Præstegård, Hovedgaden 7, 4420 Regstrup, og det er
rigtigt hyggeligt! Med forbehold for ændringer, mødes vi føl-
gende torsdage kl. 9.30 – 11.30: 28. maj, 25. juni. Efter som-
merferien vil vi mødes i Kirkestalden ved Kvanløse Kirke, og
første gang er torsdag d. 27. august. Har du lyst til at være med? 
Så kontakt Gitte på 23 70 18 86 eller 
gitte.k.nielsen@outlook.dk.

Mølledag 2020 aflyst
Nr. Jernløse Kirkes medvirken v. Nr.
Jernløse Mølles årlige mølledag
bliver desværre ikke til noget i år, da
arrangementet er aflyst grundet coro-
nakrisen. I stedet ser vi frem til 2021!  

Konfirmationsforberedelse i 2020/2021
Indskrivning af næste års konfirmander finder sted fra juni
måned. Konfirmationsforberedelsen begynder i uge 43. Da de
kommende 7. klasser på Skovvejens skole sandsynligvis ikke
kommer i skole på denne side af sommerferien, vil informa-
tionsbrev og indskrivningsark i stedet være tilgængeligt på
www.nj-k.dk. Efter sommerferien kigger jeg endvidere forbi på
skolen med uddybende information om årets konfirmations-
forberedelse. Elever fra andre skoler, som er bosiddende i vore
sogne, er også velkomne til at melde sig til via hjemmesiden. 
For uddybende spørgsmål kan Samuel kontaktes på mail
slla@km.dk el. tlf. 59 18 31 27. 

Menighedsrådsmøder
Nr. Jernløse sogn:
Onsdag den 10. juni kl. 17.00 afholdes der kirkesyn i kirke
og på kirkegård m. efterfølgende menighedsrådsmøde kl.
ca. 19 i Nr. Jernløse Præstegård. 

Onsdag den 12. august kl. 19.00 er der menigheds -
rådsmøde i Nr. Jernløse Præstegård.

Kvanløse sogn:
Tirsdag den 18. august kl. 19.00 er der menigheds råds -
møde i Kirkestalden v. Kvanløse Kirke

Forårskonfirmationer bliver i stedet 
til sommerkonfirmationer! 
Som det nok er bladets læsere be kendt, blev forårets konfir-
mationer overhalet indenom af coronakrisen og er derfor ud-
skudt til sommerperioden. 
Datoer for konfirmationerne kan ses i
gudstjenestelisten (m. corona forbe-
hold). 
Endvidere vil det blive offentliggjort
(og løbende opdateret) på vores
hjemmeside - www.nj-k.dk - hvem
der skal konfirmeres hvornår. 
Forhåbentlig lykkes det denne gang! 
Endnu engang tillykke med dagen!   



Nr. Jernløse Kvanløse Sdr. Jernløse Søstrup
(restaureres 
fra medio juni)

31. maj Pinsedag 10.30 SLL 09.00 SLL 10.30 LK♥ 09.00LK

1. juni 2. pinsedag ------ 10.30 SLL ------ 09.00 SLL

7. juni Trinitatis søndag 10.30 LK ------ 19.00 LK ------

13. juni Konfirmation 09.30 + 11.30 ------ ------ ------

14. juni 1. s. e. trinitatis 19.00 SLL♥ 10.30 Konf. 09.00 SLL ------

21. juni 2. s. e. trinitatis ------ 09.00 LK 10.30 LK♥ ------

28. juni 3. s. e. trinitatis ------ 10.30 SLL ------ 09.00 SLL

5. juli 4. s. e. trinitatis ------ 10.30 LK 09.00 LK ------

12. juli 5. s. e. trinitatis ------ 09.00 SLL 10.30 SLL ------

19. juli 6. s. e. trinitatis ------ 09.00 SLL ------ 10.30 SLL

26. juli 7. s. e. trinitatis ------ 10.30 SLL♥ ------ 09.00 SLL

2. august 8. s. e. trinitatis ------ 09.00LK ------ 11.00 LK*

9. august 9. s. e. trinitatis ------ 10.30 LK ------ 19.00 LK*

16. august 10. s. e. trinitatis ------ 19.00 SLL♥ 10.30 SLL ------

23. august 11. s. e. trinitatis ------ 19.00* ------ 10.30 LK♥

29. august Konfirmation ------ 09.30 + 11.30 ------ ------

30. august 12. s. e. trinitatis ------ 10.30 LK ------ 14.00 LK*

5. september Konfirmation: ------ 09.30 + 11.30 12.30 LK* 10.30 LK*

6. september 13. s. e. trinitatis ------ 10.30 SLL*♥ 10.30 LK* ------

OVENSTÅENDE LISTE ER MED FORBEHOLD IFT. CORONA KRISEN

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

Gudstjenesteoversigt

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. 22 15 70 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 
Tlf. 40 35 66 33 eller mail kvanlosegraver@gmail.com 
Menighedsrådsformand: Signe Jensen
Ringstedvej 233, Kvanløse, 4300 Holbæk, tlf. 21 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: Vakant
Kirkesanger: Vakant
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: Søren Høiberg
Sdr Jernløsevej 43A, Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup, tlf. 21 29 28 46

SØSTRUP SOGN
Organist: Vakant
Kirkesanger: Vakant
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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Søstrup: 
Holdes i graverhuset ved Søstrup kirke:
Torsdag d. 25. juni 2020 kl. 19.00 
Onsdag d. 12. august 2020 kl. 19.00 

MENIGHEDSRÅDSMØDER 

Gudstjeneste på bænken 
Søndag den 2. august kl. 11.00.

Én af sommerens faste
traditioner er vores gud-
stjeneste ”på bænken” i
Sasserup, hvor vi samles
til gudstjeneste i det fri.
Det er en dejlig afslappet
måde at holde kirke på,
og med årene er arrange-
mentet vokset fra en lille
sluttet skare til noget, der
ligner en byfest! Der er ikke tilmelding til arrangementet, så
man møder bare op og nyder solen, samværet, musikken, et
lille Guds ord og en bid brød og en kold øl, hvis det kan arran-
geres i forhold til gældende Corona-regler. Har du lyst til at
bage en kage, bydes dette meget velkomment. 
Vi håber at se jer til guds tjeneste i det grønne.

Menighedsrådet ved Søstrup kirke.

Børnesommergudstjeneste 
Søndag den 30. august
Årets sommerkirke for børn bliver i år holdt søndag den 30. au-
gust kl. 14.00 i Søstrup kirke. At det er kirke for børn, tager vi
meget alvorligt, så glem alt om højtravende sprog og lange
salmer – alt foregår i børnehøjde og taler til enhver i alderen  3
- 110 år. Når gudstjenesten er forbi, får vi lidt at spise og drikke
i det fri.
Så bare kom og tag din mor, bedsteforældre, nabo eller barn i
hånden og gå i kirke!

L.K.

Minikonfirmander
Årets minikonfirmander starter op torsdag den 22. oktober kl.
13.45, og er for alle børn på 3. og 4. klassetrin. Vi mødes i kon-
firmandstuen, hvor vi leger kristendommen ind igennem
fortællinger, kreativitet og leg. Forløbet afsluttes med Luciaop-
tog ved gudstjenesten søndag den 13. december, og vi håber,
at en masse nysgerrige børn har lyst til at være med. Vi glæder
os i hvert fald til at se jer.

Konfirmandlærer Gitte K. Nielsen 
og sognepræst Line Krogsgaard.

Høstmarked
1. weekend i oktober – sæt kryds i kalenderen.

Igen i år fejrer vi høsten med høstgudstjeneste og efterfølgende
høstmarked i Sdr. Jernløse på den 1. søndag i oktober. Guds -
tjenesten starter kl. 10.30, og
bagefter griller vi pølser ved
laden, hvor alle er velkomne til
at sætte en stand op med som-
merens høst af alt fra kartofler til
pyntegræskar og hjemmekartet
uld. Der vil igen i år være
ponyridning og snobrød og er
der børn nok laver vi sække -
væddeløb og andre gamle lege.
Har du brug for mere informa-
tion, så kontakt Line Krogsgaard
på 24 45 54 02 / lkp@km.dk.
Vi glæder os til at se jer.

Menighedsrådet.

Fællesspisning
Fællesspisningen fortsætter og ligger stadig på den første
mandag i måneden kl. 18.00. Kom med en ret til den fælles
buffet og hyg dig i et par timer sammen med andre. Har du lyst
til at bage en kage til kaffen, må du meget gerne det. 
Første gang efter sommerferien (og Corona) er mandag den 7.
september.

Menighedsrådet.
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Tirsdag d. 9. juni i Søstrup kl. 19.00 i graverhuset og
onsdag d. 10. juni kl. 19.00 i konfirmandstuen, Sdr. Jernløse
afholdes der informationsmøde. Her vil de siddende menigheds  -
råd redegøre for arbejdet i den forløbne funktionsperiode, 
kommende opgaver og reglerne for valgforsamlingen. 

Menighedsrådet har en helt central funktion i Folke-
kirken. Det er her, de lokale aktiviteter besluttes, og 
det er her, den største del af kirkens økonomiske midler 
forvaltes. At deltage i menighedsrådet giver en enestående
chance for både at forstå kirkens liv bedre og at sætte et 
præg på, hvordan vi vil være kirke i vore sogne. 
Valget i 2020 kommer til at foregå efter nye regler. 
Valget finder sted på en såkaldt valgforsamling, som 
skal afholdes i alle landets sogne den 15. september. 
Her skal kandidaterne præsenteres, og det kommende 
menighedsråd vælges. Hvis man er utilfreds med resultatet af valgforsamlingen, er der dog
mulighed for at opstille en alternativ liste. I så fald skal der holdes afstemningsvalg.

Menighedsrådsvalg
I år skal der være valg til menighedsrådet.

Ellens Hus ved Søstrup kirke
Den 1. marts overtog menighedsrådet El-
lens hus på bakken ved Søstrup kirke.
Tanken er at etablere et sogne/kulturhus,
som alle sognets beboere skal kunne
bruge til mødeaktiviteter og arrangementer
af vidt forskellig art.
Søndag den 9. august kl. 20.00 vil vi vise
huset frem ved eller i huset, alt efter
eventuelle Corona-restriktioner. Alle er
vel komne til at kigge forbi og komme med
forslag til brug af huset.
Kontakt gerne allerede nu menighedsrådet
eller Line Krogsgaard med forslag til, hvad
I kan forestille jer huset brugt til, ud over
det kirken vil lave af arrangementer.

Søstrup menighedsråd

Konfirmationer 
i Søstrup og 
Sdr. Jernløse kirke
Søstrup søndag 
den 23. august kl. 10.30:
Laura Toft Roepstorff

Søstrup lørdag 
den 5. september kl. 10.30:
Annika Andersen
Benjamin Schiøtt Sørensen
Jonas Østervang Petersen
Ludvig A. Willum-Larsen
Lucas Cherrou Lavsen
Matias Dam 
Nicolai Julius Rummelhoff
Silas Thyrrestrup Rasmussen

Sdr. Jernløse lørdag 
den 5. september kl. 12.30:
Amalie Norsk Dahl
Freia Wickstrøm
Ida Reinkilde Laubjerg
Maja Normark Høiberg
Maya Løvenbo Nielsen
Mathilde Ancher Robrahn
Olivia Bjørn Puggaard
Villads Kjellmann Jørgensen

Sdr. Jernløse søndag 
den 6. september kl. 10.30:
Freya Rose Jensen
Jeppe Holm Gavnholt
Liva Molloy
Ann-Sofie Engel



NR. JERNLØSE/KVANLØSE SOGNE

SÆT KRYDS
I KALENDEREN
Formiddagscaféen – folkeligt og fornøjeligt fællesskab i
præstegården. Begynder igen fredag d. 18. september kl.
09.30, hvor Thorkild Kjærgaard vil holde foredrag om
”Løvenskiold’ernes gravkapel på Nr. Jernløse Kirkegård”
Der vil blive lagt en folder i kirkernes våbenhuse med ud-
dybende program for efteråret i løbet af sommeren. Pro-
grammet vil ligeledes blive løbende opdateret på
www.nj-k.dk Rigtig god sommer og på gensyn! 

Nr. Jernløse Filmklub – holder til i Nr. Jernløse Præstegård,
hvor alle der kan li’ gode film er velkomne. Første gang
efter sommerpausen bliver onsdag d. 23. september kl.
19.00. Efter filmen vil der som sædvanligt blive budt på os-
tebord og rødvin plus det løse.  Flere oplysninger om denne
aktivitet kan fås hos Samuel på mobil 29 72 94 83 eller
mail slla@km.dk 

Jernløsekoret – velkommen til et varmt og hjerteligt fæl-
lesskab. Et fantastisk hyggeligt kor for alle, som elsker at
synge! Ugentlig øveaften er torsdage kl. 18.30-21.00.
Nærmere oplysning om opstart efter sommerpause i sep-
tember måned vil blive oplyst på www.nj-k.dk. Alternativt
er du også velkommen til at kontakte korleder Tine Loren-
zen på mobil 29 93 52 56 eller mail tineloren-
zen@gmail.com 

Fælles Høstgudstjeneste for Nr. Jernløse og Kvanløse sogn
i Kvanløse Kirke søndag d. 6. september kl. 10.30 m. efter-
følgende frokost i præstegården. Gratis adgang. Velkom-
men! 

Familiehøstgudstjeneste på Lundegården fredag d. 11. sept.
kl. 17.00. Mere herom på Facebook og hjemmeside i løbet
af sommeren. Alle, små som store, er velkomne i hyggelige
og landlige rammer. Mad og drikke vil vi også nyde sam-
men!

Orgelkoncert i Kvanløse Kirke 
søndag d. 23. august kl. 19.00 v. Sven Verner Olsen

Denne sommer kan vi forhåbentlig (m. forbehold for coron-
akrisen) endnu engang invitere til en formidabel orgelkoncert i
Kvanløse kirke. Denne gang er det organist i Jesuskirken i Valby,
Sven Verner Olsen, som hører til blandt landets bedste orga -
nister, der vil udfordre vores kære Husted orgel.

Sven skriver på sin hjem -
meside: “Inden for orgel-
musikken er der en enorm
rigdom og alsidighed –
måske mest kendt gen-
nem Bach og den franske
romantik. Men det er kun
toppen af isbjerget, for
også Mozarts små stykker,
de nyere danske orgelko-
raler, Buxtehudes fantasi-
fulde præludier og Men -
dels sohns sonater
bidrager til den meget
brede palet, der findes
inden for orgelmusikken.
Der er bogstaveligt talt
noget for enhver smag –
uanset alderen på musikken eller på tilhøreren! Hvert orgel har
sine egne egenskaber, som adskiller det fra andre orgler, og det
har altid været vigtigt for mig at få musikken til at folde sig bedst
muligt ud med de muligheder, hvert enkelt orgel har. Som or-
ganist er det altid spændende at spille en solokoncert – at have
undersøgt orglets og kirkens kvaliteter og fundet den helt rigtige
musik og de helt rigtige klange i det pågældende orgel. En kon-
cert kan have et tema eller være lige så afvekslende, som de
mange hundrede års orgelmusik er det. Og intet orgel er for
stort eller for lille til en orgelkoncert!” 

Velkommen til såvel nye som gamle koncertgængere - gratis
adgang! Efter koncerten vil der blive budt på en lille forfrisk-
ning i kirkens våbenhus.

www.nj-k.dk


