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Nr. Jernløse, Kvanløse,
Sdr. Jernløse og Søstrup sogne
Troen er ikke en klippe!
Troen er ikke en klippe
midt i et stormpisket hav,
tro er at sejle trods bølger
over en truende grav.
Troen er ikke det sikre
midt i en verden af fald,
tro er at være til stede,
høre, når nogen har kaldt.
Troen er aldrig artikler
trykt i en indbunden bog,
tro er at vove sig udad
varsom og kærlig og klog.
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Troen er det, som kan svigte
i en forfærdelig stund,
troen er det, der kan gribes
midt på den gyngende grund.
Tro er det levende, nære,
som gi’r mig kræfter og mod
så jeg går med dig på vejen,
selv om jeg ikke forstod.
Tro er at løfte din stemme,
der, hvor din fjende har magt,
tro er at satse på håbet
udsat for verdens foragt.
Tro er utrolige kræfter,
som vil forandre alt.
Vove sig dybt ind i mørket,
hvis der for alvor er kaldt.

Denne fine og i kirkeligt sammenhæng
nye salme, som Jens Rosendal skrev i
1987, handler om tro og dermed også om
tvivl, for tvivlen er troens tvilling. Det,
man ved med sikkerhed, er viden og ikke
tro. Vi kan ikke vide, at Gud findes. Vi kan
ikke vide, at Jesus er Guds søn. Vi kan
ikke vide, at det går, som vi ønsker. Men
vi kan tro det, og vi kan håbe det. Og deri
ligger skønheden!
Og salmen, den er god at kende, hvis og
når man ind imellem tænker, at man,
måske, ikke tror nok eller rigtigt nok eller
sikkert nok. For troen er ikke en klippe.
Den kommer og går. Vi kæmper med den
og udvikler os med den, og den giver os
kræfter og mod. Mange konfirmander er
bange for, at de måske ikke tror nok til at
blive konfirmeret. Men tro kan man ikke
måle og veje, og hvis du gerne vil konfirmeres og tror bare en lille bitte, skrøbelig smule, så er det også nok. Som Jesus
siger, så er din tro stærk nok, om den så
bare er på størrelse med et sennepskorn!
Mange af os lider af det, man kunne kalde
trospræstationsangst. ”Jeg tror ikke så
meget”. ”Jeg er jo ikke sådan rigtig kristen” tænker man. Og trospræstationsangsten opstår netop, fordi der hos
mange mennesker lever en idé om, at
man skal tro på en bestemt måde – en
sikker måde, uden kampe og tvivl, uden
usikkerhed, før det rigtig gælder som tro.

Konfirmanderne kommer nogle gange
med den samme usikkerhed til undervisningen. En manglende tillid til, at deres
tro rækker:
At den er for lille og dermed ikke er god
nok, da den ikke er sikker og fastlåst, men
famlende og foranderlig. ”Troen er ikke
en klippe” er et fint opgør med trospræstationsangsten. For salmen gør op med
den tanke, at troen skal være sikker og
fast, før der er tale om ægte tro. Nej,
salmen giver plads til usikkerhed og tro
som en levende størrelse, der kan ændre
karakter afhængigt af liv og situation. Og
så bliver troen i højere grad lagt frem som
en måde at gå til livet på, som det at tage
ansvar og vove sig udad. At holde fast i
håbet på trods og sætte sig selv i spil –
også når det har sin pris.
Så husk, at troen er ikke en klippe, men
en foranderlig og ikke mindst forunderlig
størrelse, der giver os modet til at vove os
udad varsomme og kærlige og kloge!
Line Krogsgaard.
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Sommerkirke for børn i uge 27
Traditionen tro er der
sommerkirke for børn fra
1.-7. klasse i den første uge
af skolesommerferien.

Sang og rytmik for babyer
Forårets hold med ”Sang og rytmik for babyer”
er i fuld gang. Er du på barsel og har du lyst til
at være med sammen med din baby, så tøv
ikke med at kontakte Gitte på tlf. 23 70 18 86
eller mail: gitte.k.nielsen@outlook.dk.
Vi mødes hver onsdag kl. 10.00–ca.11.30
i Nr. Jernløse Præstegård, Hovedgaden 7,
4420 Regstrup.

Sdr. Jernløse/Søstrup sogne:

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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Mere info om Sommerkirke 2020 i næste kirkeblad og i kataloget om Sommerferieaktiviteter.

Skærtorsdag kl. 19.00 i
Kvanløse Kirke m. Jernløsekoret
og efterfølgende oste- og pølsebord i Nr. Jernløse Præstegård

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

Sognepræst
Line Krogsgaard

Sommerkirken er en del af
Holbæk Kommunes Sommerferieaktiviteter, og er et samarbejde mellem Nr.
Jernløse, Kvanløse, Skt. Nikolaj i Holbæk, Tveje Merløse og Vipperød sogne.

Minikonfirmand – sjov, leg
og undervisning for 3. klasserne
Vi er kommet godt i gang med årets minikonfirmander, der mødes i Præstegården hver onsdag eftermiddag til og med marts måned. Mere
info om minikonfirmand vil kunne læses på
hjemmesiden og Facebook.

Som optakt til påskens indholdsmættede
drama, som fejres flere dage i træk i vore kirker
(se gudstjenesteoversigten) vil vi denne aften
samles til den traditionsrige Skærtorsdagaftens
gudstjeneste, hvor Jernløsekoret i år vil berige
gudstjenesten med deres sang. Efter en
højtidelig aftengudstjeneste bydes velkommen
til hyggeligt samvær m. oste- og pølsebord i Nr.
Jernløse Præstegård.
Alle er velkommen og traktementet i
præstegården er gratis ☺

www.nj-k.dk
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Formiddagscaféen
– hyggeligt fredagssamvær for alle i Nr. Jernløse Præstegård

Strikkecafé
Vi mødes i strikkecaféen ca. én gang om måneden. Vi strikker
i øjeblikket dåbsklude og ”lommevenner”. Det er rigtigt
hyggeligt! Vi nørkler i Nr. Jernløse Præstegård, Hovedgaden 7,
4420 Regstrup, og i foråret er det følgende torsdage kl. 9.30–
11.30: 2. april, 30. april og 28. maj.
Har du lyst til at være med? Så kontakt Gitte på 23 70 18 86
eller gitte.k.nielsen@outlook.dk.

Filmklubaften
i Nr. Jernløse Præstegård
onsdag d. 27. maj kl. 19.00
”UNBROKEN”
The incredible true story (2014)
Instrueret af Angelina Jolie
Et episk drama, der følger krigshelten
og OL-deltageren Louis Zamperinis,
som meldte sig til de væbnede
amerikanske styrker under 2. verdenskrig. Efter et flystyrt i Stillehavet bliver han tilfangetaget af
den japanske flåde, hvorefter
en ny kamp for at slippe levende igennem 2. verdenskrig
begynder. Kom og se en ubegribelig og inspirerende autentisk historie om menneskers styrke og vilje.

20. marts kl. 09.30: ”Gendarmstien; 84 km kystnær
vandrerute langs den dansk-tyske grænse”
v. sognepræst Samuel Leth-Larsen
I sommeren 2019 havde jeg den store oplevelse at vandre på
Gendarmstien m. familien. En fantastisk vandrerute, rig på natur
og historie, som jeg gerne vil dele med formiddagens tilhørere.
Velkommen på vandretur!

17. april kl. 9.30: ”Løvenskiold’ernes gravkapel
på Nr. Jernløse kirkegård”
v. historiker Thorkild Kjærgaard
Der er rundt om i vore
landsbykirker mange
bemærkelses- værdige
adelsbegravelser. Men
Løvenskiold’ernes begravelseskapel på Nr.
Jernløse kirkegård er i
en klasse for sig. Der er
– så vidt vides – intet i
Danmark, som kommer op på siden af det.
Det er i allerhøjeste grad et besøg værd. Thorkild Kjærgaard vil
fortælle om kapellet og om den for vores egn så betydningsfulde slægt, hvis jordiske rester ligger i de 19 fritstående kister.
Det er en beretning om storhed og fald. Det er en beretning om
talentfulde og dygtige mennesker, omgivet og båret frem af rigdom, skønhed og blændende pragt, men også en beretning om
familiestridigheder, sorg, smerte og tragisk død.

Mød os på facebook

3

NR. JERNLØSE/KVANLØSE SOGNE

Sognenes bibelstudiegruppe
Vi mødes i præstegården på
onsdag formiddage
kl. 09.30-11.30 flg. datoer:
4. marts, 1. april og
22. april, og vi læser Paulus’
brev til Romerne (henholdsvis kap. 7, 8, og 9). Først nyder vi kaffe og brød inden vi
læser dagens kapitel og drøfter dets indhold og betydning i fællesskab. Samtalen og formiddagen rundes af med
bøn. Alle er velkomne! Uddybende information fås hos
Samuel på tlf. 29 72 94 83.

Årets konfirmander 2020
Også i år takker næsten alle unge i sognene ja til at blive konfirmeret. Det glæder vi os over! I ønskes tillykke på dagen og
Guds velsignelse over jeres fremtid!

Konfirmander

JERNLØSEKORET medvirker ved aftensgudstjenesterne i Kvanløse Kirke d. 9 april kl. 19.00 og i Nr. Jernløse Kirke d. 24. maj
kl. 19.00. Vi glæder os til at lytte til sognenes kor, som ledes af
korleder Tine Lorenzen.

Menighedsrådsmøder
NR. JERNLØSE SOGN:
Onsdag d. 13. marts kl. 19.00 i Nr. Jernløse Præstegård.
Onsdag d. 8. maj kl. 17.00 Kirkesyn i kirke og på
kirkegård m. efterfølgende menighedsrådsmøde (kl.
19.00) i Nr. Jernløse Præstegård.
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KVANLØSE SOGN:
Tirsdag d. 17. marts kl. 19.00 i Nr. Jernløse Præstegård.
Tirsdag d. 26 maj kl. 17.00: Kirkesyn i kirke og på
kirkegård m. efterfølgende menighedsrådsmøde
(kl. 19.00) i Kirkestalden v. Kvanløse Kirke

Konfirmander

i Nørre Jernløse kirke 8. maj

i Nørre Jernløse kirke 9. maj

Kl. 10.00
Amalie Irene Kaae
Ella Højlund Olsen
Jacob Bay Frausing
Josefine Dal Røgilds
Rebekka Dal Røgilds
Louise Rydahl Gude
Lucas Lundskov
Marcus Albæk
Liv Norre Rasmussen
Malthe Arpe Strøm
Peter Kjærholt Schmidt

Kl. 10.00
Anthon Kongsgaard Nielsen
Laura Bonde Friis
Lucas Bache
Lucas Ellested
Marco Nørvig Andreasen
Sofie Jarvad
Xander Telling Petersen

Kl. 12.00
Amalie Egebjerg Bodin
Anders Flindt
Caroline A. M. Wendelboe
Emma Z. Byskov Vinkelgaard
Filippa Bartens Hockerup
Freja Kaldahl K. Christensen
Freja Vang Eriksen
Ida-Marie Nilsson
Katrine Kunchel Lorenzen
Kaya Wilson Frederiksen
Malou Bruhn Jensen
Tobias Hansen
Viktor Wieslander Boesen

Kl. 12.00
Bastian Isak Christensen
Frederik Ekholdt Lundberg
Linus Møller Leth-Larsen
Lucas Møller Nielsen
Mads Lykke Petersen
Mikkeline Elvira Gandløse
Nikolaj Jul Roed
Victoria Søderlund Larsen
Kamma Worm
Isabel Pettersson

Konfirmander
i Kvanløse kirke 10. maj
Kl. 10.30
Cornelius Rendby Hansen
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Forårskoncert
i Nr. Jernløse Kirke onsdag d. 29 april kl. 19.30

Det Danske Kammerkor

Det Danske Kammerkor glæder sig til at besøge Nr. Jernløse
Kirke onsdag den 29. april med et program bestående af
forårskåde korsatser samt musik, der i ord og toner beskriver
det, vi har tilfælles i den danske sangskat: en glæde og stolthed
over det smukke land med de nyudsprungne bøgegrene, det
varierede landskab med skove, enge, bakker, kystlinier og
småøer, de fine melodier og forunderlige digte, der har fundet
sammen og er blevet til det, som på mange måder holdt os
sammen under besættelsesårene.
I år fejrer vi nemlig 75-året for befrielsen, og det kan høres i
dette afvekslende program, hvor der også er lejlighed til at
synge med på nogle af de mest elskede danske sange som fx
I Danmark er jeg født, Den blide maj med sommergrønt,
Altid frejdig m.fl. Kort sagt vil der være musik til forår,
fædreland og frihedsrus. Efter koncerten bydes på en lille
forfriskning i kirkens våbenhus. Gratis adgang.

Indvielse af Kirkestalden
ved Kvanløse Kirke søndag d. 1. marts
Vores graverhus er blevet forvandlet til menighedshus. Endvidere er kapellet taget ud af drift og indrettet til redskabsopbevaring. Graverhuset er blevet til Kirkestalden.
Kirkestalden rummer handicaptoilet, nye faciliteter for graveren, og som noget nyt et mødelokale. Det skal fejres, og
Kvanløse menighedsråd inviterer derfor alle til at komme
og være med til at indvie vores nye hus. Vi begynder med
festgudstjeneste i Kvanløse Kirke kl. 10.30 og efterfølgende
kl. ca. 11.30-13.30 vil der være indvielse af Kirkestalden. I
dagens anledning vil der være gratis servering af vand, øl
og pølser fra Pølsevogn.
På Kvanløse Menighedsråds vegne
Signe Jensen

Nr. Jernløse Kirke lukkes!
Efter pinse og frem til jul vil Nr. Jernløse Kirke blive taget ud af
brug, da kirken skal gennemgå en indvendig hovedrestaurering,
bl.a. skal der installeres et nyt varmeanlæg, og kirken skal
kalkes indvendigt. I denne periode henvises derfor til vore tre
udmærkede søsterkirker i Kvanløse, Sdr. Jernløse og Søstrup,
både når det gælder gudstjenester og kirkelige handlinger. Jordfæstelse på Nr. Jernløse kirkegård vil dog være muligt i perioden.
Ønsker du kørsel til gudstjenester i nabokirkerne hjælper
vi hellere end gerne med det – kontakt Samuel på
mobil 29 72 94 83, som står for koordinering af fælleskørsel.
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Gudstjenesteoversigt
Nr. Jernløse

Kvanløse

Sdr. Jernløse

Søstrup

1. marts
8. marts
15. marts
22. marts
27. marts
29. marts

1. s. i fasten
2. s. i fasten
3. s. i fasten
Midfaste
Åvang kl. 10.00 LK
Mariæ bebudelse

--10.00 SLL*
09.00 SLL
10.30 LK ♥

10.30 SLL*
--19.00 SLL ♥
---

--10.30 LK ♥
10.30 SLL
---

09.00 SLL
15.00*
--19.00 LK

14.00 SLL*

09.00 SLL

---

10.30 SLL ♥

5. april
9. april
10. april
12. april
13. april
19. april
24. april
26. april

Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1. s. e. påske
Åvang kl. 10.00 SLL
2. s. e. påske

10.30 LK
----10.30 SLL
10.30 SLL ♥
---

--19.00 SLL* ♥
10.30 SLL
09.00 SLL
--10.30 LK

14.00 LK*
17.00 LK*
--09.00 LK
--19.00 LK

----10.30 LK ♥
10.30 LK
09.00 SLL
---

19.00 SLL ♥

10.30 SLL ♥

---

09.00 SLL

3. maj
8. maj
9. maj
10. maj
17. maj
21. maj
24. maj
29. maj
31. maj

3. s. e. påske
Bededag
Lørdag
4. s. e. påske
5. s. e. påske
Kristi himmelfart
6. s. e. påske
Åvang kl. 10.00 LK
Pinsedag

09.00 LK
10+12 Konf*
10+12 Konf*
----10.30 SLL
19.00 SLL* ♥

------10.30 Konf*
10.30 LK
--09.00 SLL

--11.30 Konf*
--10.30Konf*
--09.00 SLL
---

10.30 LK ♥
09.30 Konf*
----09.00 LK
--10.30 SLL ♥

10.30 SLL

09.00 SLL

10.30 LK ♥

09.00 LK

1. juni

2. pinsedag

Fælles friluftsgudstjeneste for sognene i Jyderup*

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

Kirkekaffe
Ind imellem vil der bliver serveret kirkekaffe efter højmessen i vore kirker
og dette markeres med et ♥ i gudstjenestelisten.

NAVNE I SOGNENE:
NR. JERNLØSE:

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. 22 15 70 11

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

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

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.

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-

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.
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Kom og syng foråret ind i Sdr. Jernløse Kirke
torsdag den 2. april 2020 kl. 19.00!
Snart rører fuglene på sig og blomsterne springer ud. Det skal
fejres med en hyggelig sangaften i Sdr. Jernløse Kirke, hvor vi vil
tage udgangspunkt i Højskolesangbogen. Kom og syng med på
en række vidunderlige forårs- og sommersange, både dem, du
kender og dem du ikke gør, og find ud af hvor dejligt det er at
synge sammen.
Organist og pianist, Louise Bisgaard Vase, sidder klar ved
klaveret og vil med sit store engagement fortælle om sangenes
historie og ophav. Præst Line Krogsgaard vil medvirke med dejlig sang og god energi.
Vi glæder os til at se jer!
Sdr. Jernløse menighedsråd.

Børnegudstjeneste
Palmesøndag den 5. april kl. 14.00
Så er det igen blevet børnenes tur og på denne søndag, den
første dag i påsken, der holder vi børnegudstjeneste kl. 14.00 i
Sdr. Jernløse kirke for alle børn og barnlige sjæle. Så kom forbi
og få påskens fortælling serveret i børnehøjde, tag dine børn
eller børnebørn i hånden og oplev en anden slags gudstjeneste,
end du plejer.
Vi glæder os til at se jer!
L.K.

Fællesspisning i Sdr. Jernløse
den første mandag i hver måned
For at styrke sammenhængskraften i vores lille by og byde tilflyttere velkommen, åbner vi hver den første mandag i måneden for konfirmandstuen i præstegården og inviterer til
fællesspisning. Konceptet er enkelt; hver familie medbringer en
ret til fælles buffet, og så spiser vi og hygger os lidt.
Vi starter kl. 18.00 og plejer at have drukket kaffe og ryddet
op, senest kl. 20.00. Det er hyggeligt for de voksne og en fest
for børnene, så bare kom og skulle du/I ha lyst til at bage en
kage til kaffen, er det meget velkomment.
L.K.
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Gudstjeneste og middag
Skærtorsdag den 9. april
Traditionen tro holder vi aftengudstjeneste kl. 17.00 i Sdr. Jernløse kirke og samles bagefter i menighedssalen til lam, brød og
vin, for i fællesskab at mindes nadverens indstiftelse den første
Skærtorsdag i Jerusalem. Alle er velkomne!!!
Sdr. Jernløse Menighedsråd.

Liturgisk gudstjeneste
Langfredag den 10. april kl. 10.30
På denne fredag i påskeugen, hvor vi mindes Jesu korsfæstelse
og hvor stemningen er mere alvorlig end ellers, afholder vi en
liturgisk gudstjeneste – en gudstjeneste uden prædiken men
med masser af musik og sang, eftertænksomhed og ro.

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Sdr. Jernløse:
25. marts, 16. april, 19. maj
– alle møder foregår i menighedssalen og starter kl. 18.30.

Søstrup:
Holdes i graverhuset ved Søstrup kirke:
Mandag d. 17. februar 2020 kl. 19.00
Søndag d. 29. marts 2020 kl. 9.00
Efter menighedsrådsmøde holdes kirkesyn.

sogn.dk soenderjernloese

SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE

Menighedsrådsvalg
I år skal der være valg til menighedsrådet.
Tirsdag d. 12. maj i Søstrup kl. 19.00 i graverhuset og fælles for
Nr. Jernløse og Kvanløse sogne kl. 19.00 i Nr. Jernløse Præstegård.
Onsdag d. 13. maj kl. 19.00 i konfirmandstuen, Sdr. Jernløse
afholdes der informationsmøde. Her vil de siddende menighedsråd redegøre for arbejdet i den
forløbne funktionsperiode, kommende opgaver og reglerne for valgforsamlingen.
Menighedsrådet har en helt central funktion i Folkekirken. 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.

Sognehus i Søstrup
I skrivende stund er vi ved at afslutte køb af “Ellens hus”, der ligger op til kirken.
Når det hele er i orden, skal vi til at
planlægge ombygning af huset så
det kan bruges som menighedshus
for sognet og tanken er at sognets
beboere vil kunne bruge det til
mødeaktiviteter/samlingsted.
Der har i de senere år været større
og større tilslutning til vore aktiviteter og det har været småt med
pladsen i graverhusets værksted.
Vi opfordrer alle til at komme
med bud på brugen af det
nye tilbud på tlf. 59 47 17 63
eller mail jan@japi-form.dk
Søstrup menighedsråd
Jan Mogensen
sogn.dk/soestrup

sogn.dk soenderjernloese

Årets
konfirmander:
Store Bededag,
den 8. maj:
Søstrup kl. 9.30:
Benjamin Schiøtt Sørensen
Jonas Østervang Petersen
Laura Toft Roepstorff
Lucas Cherrou Lavsen
Ludvig A. Willum-Larsen
Mattias Dam
Nicolai Julius Rummelhoff
Silas Thyrrestrup Rasmussen
Sdr. Jernløse kl. 11.30:
Annika Andersen
Freia Wickstrøm
Ida Reinkilde Laubjerg
Maja Normark Høiberg
Mathilde Ancher Robrahn
Villads Kjellmann Jørgensen

Søndag den 10. maj:
Sdr. Jernløse:
Ann-Sofie Engel
Fianna Joy Sars
Freya Rose Jensen
Jeppe Holm Gavnholt
Liva Molloy
Maya Løvenbo Nielsen
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Forårskoncert
Søstrup Kirke søndag den 8. marts 2020 kl. 15.00
Koncert med det rytmiske kor Sangskaderne fra Holbæk. Koret
ledes af Helle Nerup og bakkes op af musikerne Jesper Ankjær
(klaver) og Stig Andreasen (bas).
Koret byder bl.a. på et helt nyt nummer af Helle Nerup, som
også selv har lavet korarrangementet: Priscilla. Den dygtige og
anerkendte sanger og instruktør/korleder fra Ålborg, Line Groth,
har forsynet koret med 2 nye arrangementer: Overgir mig langsomt/ Mads Langer og Sanseløs/Julie Maria og Søren Huss. Julie
Maria har også lavet musik til Frihedens lysdøgn, som vi synger.
Den kommer vist med i den nye Højskolesangbog.
Som altid når Sangskaderne træder op er der fællessange.
Efter koncerten serveres forfriskning. Gratis adgang
Line Krogsgaard og Søstrup menighedsråd.
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PS! Line Groth kommer til Holbæk lørdag den 21. marts 2020,
hvor hun står for en korworkshop på Elværket med 3 lokale
kor: Sangskaderne, Visible Voices og Jyderup Sangkor. Workshoppen sluttes af med en koncert, hvor de 3 kor synger - hver
for sig og sammen!

Søndag d. 8. marts kl. 10.00
har vore sogne og
Folkekirkens Nødhjælp
brug for frivillige indsamlere
Gør som 20.000 andre danskere. Vær med
til at samle håb ind til mennesker i dyb nød.
Dagen indledes med en kort minigudstjeneste i Nr.
Jernløse Præstegård og herefter bydes på morgenbrød og kaffe. Efterfølgende vil indsamlere få tildelt
en passende indsamlingsrute efter formående.
Efter endt indsamling serveres der pølser m. brød og
øl og vand i præstegården. Kom og gør en forskel,
både i forhold til dig selv og i forhold til dem du
hjælper.
Læs mere om denne vigtigt opgave på Facebook eller
hos Samuel på mobil 29 72 94 83. Vi har brug for så
mange indsamlere som muligt – mød blot op på
dagen og gør en forskel!

HOLBÆK PROVSTI

Drop In-Vielse i Tuse Kirke
Lørdag d. 6 juni 2020 kl. 14 – 17.
Går I og drømmer om at blive gift i en smuk kirke, men har I
ikke lyst til det helt store bryllupsbrag. Så er drop-in-vielse
måske løsningen.
Drop-in-vielse er et kirkeligt bryllup, hvor I som par kommer
ind fra gaden uden forudgående aftale.
Gift jer ved et hyggeligt, intimt og festligt Bryllup i en smukt
pyntet og stemningsfuld landsbykirke.
Drop in-Vielse er også for jer, der i forvejen er gift på rådhuset
og ønsker en kirkelig velsignelse.
I kan komme alene, som det par I er, og I må invitere venner og
familie med til drop in-vielsen, der vil være en sal hvor jeres
gæster kan vente, mens I aftaler detaljerne med præsten.
Der kan være kø, inden det bliver jeres tur.

Prøvelsesattest
Det eneste, der kræves for at blive gift, er en prøvelsesattest,
billed-Id og to vidner. Ved Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab, skal I medbringe vielsesattesten fra jeres
bryllup.
For at få udstedt en prøvelsesattest skal I udfylde en ægteskabserklæring på www.borger.dk under: Familie og børn "Når I vil
giftes". Herefter får I via NemID tilsendt prøvelsesattesten, som
I skal medbringe på selve vielsesdagen. OBS: Det kan tage op
til 7 dage at få prøvelsesattesten fremsendt – så vær i god tid
med papirarbejdet. Den godkendte attest må på vielsesdatoen
ikke være mere en 4 måneder gammel.
Har I brug for mere information, så kontakt endelig
Line Krogsgaard på 24455402/lkp@km.dk

Jeres bryllupsritual er det samme som til en almindelig vielse i
kirken, der vil ikke være en personlig tale til jer, men der vil
være diverse valgmuligheder for at vielsen får et personligt
præg, dette taler I igennem med den præst der skal varetage
jeres vielse.
Selve højtideligheden tager ca. 15 minutter.
Sådan foregår det
Én af jer skal være medlem af folkekirken, når I ankommer til
kirkehuset i Tuse, Tuse Byvej 47, 4300 Holbæk.
I medbringer jeres prøvelsesattest som afleveres til kordegnen,
samt navne og adresser på 2 vidner, vi sørger for vidner hvis I
kommer alene.
Kordegnen sørger herefter for, at præsten kan give jer en vielses
attest, når I har sagt Ja til hinanden. Herefter får I en personlig
samtale med den præst der skal vie jer.
I bliver fulgt ud som ægtepar af en brusende bryllupsmarch fra
orglet eller anden skøn musik og bagefter byder vi på friske
bobler i Kirkehuset for at fejre jeres ægteskab.
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Fælles foredragsaftener for
Nr. Jernløse / Kvanløse/ Sdr. Jernløse og Søstrup sogne

”Du ved det nok mit hjerte”
Tirsdag d. 3. marts kl. 19.30
i Nr. Jernløse Præstegård
v. forfatter, salmedigter og
tidligere sognepræst Niels Johansen

DEN GODE NAZIST
– et foredrag om en betændt familiehistorie
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”.

Onsdag den 15. april kl. 19.30 i Søstrup kirke
v/ Ole Krogsgaard der fortæller om sit møde med et af
2. Verdenskrigs efterkrigshistorier.
Tre billeder i et gammelt fotoalbum ændrede min families historie
om sig selv. Min mormor havde altid fortalt mange historier om sin
far - ”verdens bedste menneske”. Willy von Nordeck var et fantastisk
familieoverhoved, der fik familien gennem krig, bomberegn og en
strabadserende flugt til Danmark.
Så hvorfor var der i det gamle, røde ringbind tre billeder af min oldefar i spidsen af en parade ved siden af Adolf Hitler?
Billedfundet satte gang i et stort researcharbejde, der er portrætteret
i DR-dokumentaren ”Den gode nazist.”
Min mormor delte gladeligt ud af de gode historier. Hun fortalte ikke,
at han efter krigen blev dømt for forbrydelser mod menneskeheden
og for sin deltagelse i Folkedomstolen, hvor fjender af naziregimet
blev summarisk dømt til døden…
Ole Krogsgaard har en bachelor i historie og har skrevet speciale om
hvordan efterkommere af nazister håndterer deres familiefortid.
Gratis adgang - Line Krogsgaard og Søstrup menighedsråd.

