
FIRKLØVERET - et samarbejde mellem

Nr. Jernløse, Kvanløse,
Sdr. Jernløse og Søstrup sogne
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Når hjertet klædes i festdragt
Kender du "Den lille prins "?
Et stykke verdenslitteratur, som du bør
læse eller genlæse eller læse højt for
dine børn eller ven eller kæreste.

Den franske forfatter Antoine de Saint-
Exupery har skrevet dette dejlige even-
tyr, hvor hovedpersonen, "den lille
prins" har besøgt en masse planeter,
og så kommer han til Jorden, den
mærkeligste af alle planeter. Her taler
han med dyr og blomster og men-
nesker. En dag bliver han gode venner
med ræven, som han besøger hver
dag.

En dag siger ræven:
”Det er bedre, hvis du kunne komme
hver dag på samme tid. Hvis du kom
f.eks. kl. 4 om eftermiddagen, kunne
jeg begynde at glæde mig kl. 3. Jo
mere tiden nærmer sig, des gladere
ville jeg være.

Hvis du kommer på er vilkårligt tids -
punkt, vil jeg aldrig vide, hvornår jeg
skal klæde mit hjerte i festdragt. Et rit-
ual må der til.”

”Hvad er et ritual?” spørger den lille
prins. ”Det er noget, man i høj grad
har glemt” sagde ræven. ”Det er det,
der får en dag til at blive forskellig fra
alle andre dage, en time forskellig fra
andre timer”.

Når vi igen får "normale tilstande", så
kan vi glæde os, hver gang det er
søndag. Så kan vi glæde os til at
komme i kirke. Og i kirken er der rit-
ualer. Men kom bare, du skal intet
gøre andet end at klæde dit hjerte i
festdragt. Sluk for mobiltelefonen og
glæd dig.

Du bliver ført gennem ritualerne:
Lad os bede, lad os lytte, lad os synge,
modtag nadver, modtag velsignelsen.
Søndag efter søndag er kirken åben,
om du er på Skagen eller i Sønder
Jernløse er det de samme ritualer. Året
rundt.

I min ungdom kom jeg i kirken hver
søndag, jeg var kirkesanger. Nu er jeg
organist, og i snart 50 år har jeg været
til gudstjenester hver søndag. Og ved
du hvad? Jeg kan ikke undvære det,
jeg er blevet afhængig. Hver søndag
klæder jeg mit hjerte i festdragt. Jeg
kan godt forstå, at kirkegang i lange
perioder af et menneskes liv er van -
skelig at få til at passe ind i alle de
tilbud og krav, der stilles. Uddannelse,
motion, børnepasning, karriere, etc.
Det er svært at "komme hviledagen i
hu".

Men fortvivl ikke, kirken er der altid,
klokkerne ringer, der bliver også bedt
for dig. Ritualerne er de samme, så
hvis du en dag får tid, så er døren
åben. Rigtig godt nytår 2021

Organist Arnth Ravn

Vi kommer til din kirke, Gud,
og finder døren åben.
Det navn blir aldrig slettet ud,
vi fik hos dig i dåben.

Du kræver ingenting af os
men gir os alt i eje,
selv om du ved, at vi i trods
går bort fra dine veje.

Johannes Johansen.

DDS nr. 478 
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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

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

Sdr. Jernløse/Søstrup sogne:

Sognepræst 
Line Krogsgaard

Kontoret ved Menighedssalen
Sdr. Jernløsevej 35, 
Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup
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

Påskens gudstjenester
Efter den historiske nedlukning af vore kirker i
påsken 2020 håber vi, at det i 2021 atter bliver
muligt at fejre påske i vore kirker, dog i be-
grænset omfang pga. coronarestriktioner. 

Dog ser vi os nødsaget til at aflyse det tradi-
tionsrige oste- og pølsebord i Nr. Jernløse
Præstegård. Men lidt har også ret, og det er
meget bedre end ingenting! Velkommen! Coronarestriktioner

Sammen skal vi passe på hinanden, og det gør
vi naturligvis også i vore kirker under hensyn-
tagen til de gældende coronarestriktioner.
Hold jer opdateret på vores hjemmeside, bl.a.
i forhold til antal tilladte kirkegængere, sang
eller ej, krav om mundbind o.m.a.  

Menighedsrådsmøder
Nr. Jernløse & Kvanløse sogne:
Der henvises til sognenes hjemmeside og kir -
kernes udhængsskabe, hvor forårets
menighedsrådsmøder løbende vil blive bek-
endtgjort. Mødedatoer er ikke fastlagt på
forhånd pga. gældende coronarestriktioner. 

Barnets første år er vigtigt 
Sang og rytmik er et tilbud til forældre med
babyer i 2-12 mdr. i Nr. Jernløse Præstegård.
Vi synger for de små og stimulerer deres
sanser. Vi mødes onsdage kl. 10.00-ca. 11.30.
I skrivende stund er det usikkert, hvornår vi kan
starte op igen, men hold dig opdateret på vores
hjemmeside www.nj-k.dk/sang-rytmik-for-
babyer, hvis du har lyst til at være med. 
Har du spørgsmål, kan du kontakte Gitte på
gitte.k.nielsen@outlook.dk. Påskestemning – Nr. Jernløse Kirke
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Strikkecaféen 
Strikkecaféen mødes en torsdag om måneden kl. 9.30-11.30 i
Kirkestalden i Kvanløse eller i Nr. Jernløse Præstegård. Vi
strikker både dåbsklude, lommevenner og små varmehjerter, så
der er god gang i strikkepindene, når vi mødes. I skrivende
stund er det usikkert, hvornår vi kan mødes igen, så hold jer
opdateret på hjemmesiden www.nj-k.dk/strikkecafe  
Dog håber jeg, at vi kan mødes torsdag d. 22. april og 
torsdag d. 27. maj i Nr. Jernløse Præstegård. 
Vil du vide mere om strikkecaféen, 
er du altid velkommen til at 
kontakte Gitte på 23 70 18 86 
eller gitte.k.nielsen@outlook.dk

Formiddagscaféen – sat på pause! 
Det seneste års tid har budt på mange forandringer og skiftende
udmeldinger. Det har betydet, at vi ikke har mødtes til kaffe,
snak og foredrag i vores hyggelige Formiddagscafé, som vi ple-
jer. Desværre ser det heller ikke ud til at blive muligt i foråret
2021, så derfor er der fortsat ingen Formiddagscafé. Vi håber
meget, at vi kan mødes i Formiddagscaféen igen til efteråret –
som vi plejer. Mange hilsener Gitte og Samuel

Jernløsekoret
Korsang og corona er efter sigende en dårlig cocktail, så Jern-
løsekoret har valgt at hvile korstemmerne i forårsmånederne.
Men heldigvis er det jo fortsat muligt at synge derhjemme, evt.
sammen med alle de andre til Fællessang på DR1, eller til radio
– og tv-gudstjenester, eller under bruseren. Syng af hjertens lyst!
Og så siger vi vel mødt i Jernløsekoret til efteråret 2021 om alt
går vel!  

Filmklubben 
Film skal ses i præstegården, og forhåbentlig bliver det atter
muligt igen i efteråret 2021. Indtil da må I nøjes med film i
hjemmebiografen, med eller uden popcorn! 

Bibelstudiegruppen 
Også her er vi ramt af coronarestriktioner. Heldigvis kan vi læse
i Bibelen derhjemme, inden vi forhåbentlig igen kan mødes i et
givende og hyggeligt fællesskab til efteråret. Vil du vide mere
om denne aktivitet, er du velkommen til at kontakte Samuel.  

Konfirmationer 2021
I skrivende stund er konfirmations-
datoerne endnu ikke faldet helt 
på plads, men det forventes 
at konfirmationerne grundet coronarestriktioner bliver spredt
ud over flere måneder for at tilgodese de kommende konfir-
mander m. familier så godt som muligt. Hold øje med
hjemmesiden og Facebook, hvor datoer og navne på årets kon-
firmander vil blive bekendtgjort, når konfirmationerne er faldet
på plads. Også i år glæder vi os!  



Nr. Jernløse Kvanløse Sdr. Jernløse Søstrup

7. marts 3. s. i fasten (Lukket pga. restaurering) 10.30 SLL 19.00 SLL - - -
14. marts Midfaste (Lukket pga. restaurering) 10.30 LK - - - 19.00 LK
21. marts Mariæ bebudelse (Lukket pga. restaurering) 09.00 SLL 10.30 SLL - - -
28. marts Palmesøndag 10.30 SLL - - - - - - 09.00 SLL

1. april Skærtorsdag 10.30 SLL 19.00 SLL 17.00LK 10.30 LK
2. april Langfredag 10.30 SLL - - - - - - 10.30 LK
4. april Påskedag 09.00 SLL 10.30 SLL 10.30LK 09.00 LK
5. april 2. påskedag 10.30 SLL - - - - - - 09.00 SLL

11. april 1. s. e. påske - - - 10.30 LK 19.00 LK - - -
18. april 2. s. e. påske 19.00 SLL - - - - - - 10.30 SLL
25. april 3. s. e. påske 09.00 LK - - - - - - 10.30 LK
30. april Bededag Konf* - - - Konf* - - -

1. maj Lørdag Konf* - - - Konf* - - -
2. maj 4. s. e. påske - - - 10.30 SLL - - -                          Konf*
9. maj 5. s. e. påske 10.30 SLL - - - - - - 09.00 SLL
13. maj Kristi himmelfart 09.00 LK - - - 10.30 LK - - -

16. maj 6. s. e. påske - - - 10.30 LK - - - 19.00 LK
23. maj Pinsedag 10.30 SLL 09.00 SLL 10.30 LK 09.00 LK
24. maj 2. pinsedag - - - 10.30 SLL - - - - - -
30. maj Trinitatis søndag 09.00 LK - - - - - - 10.30 LK

Ret til ændringer forbeholdes ift. coronarestriktioner 
og færdigrestaurering af Nr. Jernløse Kirke. 
Løbende opdatering på hjemmesider og Facebook. 
SLL: Samuel Leth-Larsen, LK: Line Krogsgaard
* Læs omtale i kirkebladet

Gudstjenesteoversigt

Lone Fasmer, fra 
Lokalhi storisk Forening i

Undløse, har fundet dette 
konfirmationstelegram 

i arkivet. En lidt anden stil, 
end det vi ser i dag.



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: Arnth Grønholm Ravn, tlf. 51 79 97 88
Kirkesanger: Helene Buch, tlf. 23 11 3575
Graver: Pia Hansen
Knabstrupvej 47, 4420 Regstrup.
Træffes i arbejdstiden på graverkontorets tlf. 21 66 65 04
Menighedsrådsformand: Trine Høiberg
Strædet 3, 4420 Regstrup, tlf. 26131130
Kasserer: Søren Høiberg
Sdr Jernløsevej 43A, Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup, tlf. 21 29 28 46
Kirkeværge: Lennart Petersen
Sdr. Jernløsevej 10, 4420 Regstrup, tlf.: 22 51 56 77

SØSTRUP SOGN
Organist: Arnth Grønholm Ravn, tlf. 51 79 97 88
Kirkesanger: Helene Buch, tlf. 23 11 3575
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
viel sen 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 513 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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Dét, der rører sig allermest i den kirkelige verden ligenu, er nok
forårets konfirmationer! Og jo ikke kun der – vel sagtens også
i de fleste familier, for mon ikke vi alle, på en eller anden måde,
er i familie med eller kender et ungt menneske, en konfirmand,
der på én og samme tid både glæder sig og bekymrer sig over
sin konfirmationsdag? Bliver det nu til noget? Må vi over-
hovedet holde fest? Skal vi afbestille eller fastholde? Ja, det er
jo, som H.C. Andersen sagde, svært at spå, især om fremtiden,
men mon ikke det ender med, at vi, som i gamle, fejrer konfir-
mationerne i efteråret?

I hvert fald tyder meget på det og her i Søstrup og Sdr. Jernløse
har vi valgt at tilbyde konfirmationer i den første weekend i sep-
tember, samtidig med, at vi fastholder muligheden for konfir-
mation i Bededagsferien. Hvis alle vælger september, vil der i
stedet for konfirmationer på Bededag og søndagen efter være
alm. gudstjeneste kl. 10.30 i vores to kirker. 

Konfirmation er altid en stor begivenhed og en smuk handling,
men i gamle dage var det meget mere end det! Da var det også
en praktisk foranstaltning og et meget vigtigt overgangsritual,
der betød at den unge nu og først nu, var gammel nok til at
kunne komme ud at tjene. Faktisk måtte man ikke forlade sit
fødesogn og arbejde udensogns før man var blevet konfirmeret
og det var indskrevet i både kirke- og skudsmålsbog. Neden-
stående ansøgning, som vi har fået af Lone Fasmer fra Lokalhi -
storisk Forening i Undløse, vidner tydeligt om dette. I ansøg nin -
gen anmoder den meget fattige Jens Enevoldsen, selveste
biskoppen om tilladelse til at få konfirmeret sin datter før tid, så
hun kan komme ud at tjene og derved forsørge sig selv.

Ansøgningen lyder:
Højvelbårne Højærværdige Hr. Biskop Rørdam, 
Dr. Theol. Phil.
København !
Undertegnede Indsidder Jens Enevoldsen af Sadserup, Søstrup
Sogn tillader sig herved ærbødigst at ansøge Deres Højær vær -
dighed om Tilladelse til, at min Datter Ane Henriette Enevold-
sen, som er født den 13 de Maj 1882 maa blive konfirmeret til
Paaske næstkommende Aar.

Hvad der har bevæget mig til at fremkomme med denne min
bøn er udelukkende Hensynet til de smaa Kaar, hvorunder jeg
lever. Hidindtil er det lykkedes mig at undgaa at falde Com-
munen til Byrde, skønt den Løn jeg som Arbejdsmand er-
hverver kun er lille, og det kniber derfor tit for mig at skaffe
Føden og Klæderne til mig og min Familie. En betydelig Hjælp
vilde det derfor være for mig, hvis jeg kunde faa min Datter

Forårets konfirmationer

Brev fra 1895,
sendt af Jens
Enevoldsen til
Biskop Rørdam.
Fundet frem i
Lokalhi storisk
Forening i
Undløses’s 
arkiv af 
Lone Fasmer.
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Sdr. Jernløse: 
Møderne holdes over Teams eller i menighedssalen, Sdr. Jernløse,
når corona-vaccinationsplanen er genemført:
Tirsdag d. 16. marts 2021 kl. 18.30
Onsdag d. 21. april 2021 kl. 18.30
Onsdag d. 26. maj 2021 kl. 18.30
Søstrup: 
Møderne holdes over Teams eller i graverhuset ved Søstrup kirke
når corona-vaccinationsplanen er genemført:
Onsdag d.  3. marts 2021 kl. 19.00 
Onsdag d. 31. marts 2021 kl. 19.00
Onsdag d. 19. maj 2021 kl. 19.00

MENIGHEDSRÅDSMØDER 

konfirmeret til Paaske, da jeg i saa Fald er vis paa at kunne
skaffe hende en Plads til 1ste Maj, hvorved hun vil blive sat i
Stand til selv at sørge for sit Ophold.

Jeg beder derfor meget Deres Højærværdighed bevilge min
Ansøgning.

Sadserup pr. Holbæk den 16de December 1895
Ærbødigst
Jens Enevoldsen

Og ansøgningen bar, heldigvis, frugt, for i kirkebogen kan vi se
at Ane Henriette Cathrine Enevoldsen blev konfirmeret den 12.
april 1896 af sognepræsten, og at hendes karakterer i kundsk-
aber og forhold er ”meget godt”. Jens Enevoldsen fik altså dis-
pensation til konfirmation af sin datter, selv om hun først fyldte
14 år en måned efter konfirmationen. 

Så konfirmationen var en meget alvorlig sag i gamle dage og
det daglige brød kunne afhænge af den.

Havde der været Corona i 1896 er der ingen tvivl om, at bi -
skoppen ville blive oversvømmet af ansøgninger fra fattige hus-
mænd og bønder, der ønskede dispensation til at få sendt de
unge ud at tjene!

Så godt at vi kun udskyder datoen i år og ikke muligheden for
at tjene til dagen og vejen – dét er da, trods alt, værd at glædes
over. L.K

NYT FRA SØSTRUP SOGN
I det seneste år har vi i Søstrup sogn levet med mange og skif-
tende restriktioner. I Søstrup kirke må der nu højst være 10 del -
tagere ved gudstjenesterne, som skal sidde med 2 meters
afstand til hinanden, og som højst må vare 30 minutter. Der er
ikke fællessang. Vi har i menighedsrådet fra start besluttet ikke
at sætte arrangementer igang, for senere at skulle aflyse. Det
har været en rigtig beslutning, og vi kan nu se, at der lokalt
virkelig passes på ikke at troppe op til større forsamlinger. Der-
for er det naturligt, at kirken også holder igen. 
Vi har endvidere fundet nogle løsninger, så ansatte kan føle sig
trygge ved at have tjenester i kirken og vil gerne takke dem for
udvist fleksibilitet. Også tak til kirkegængerne for at respektere
de retningslinier, der er blevet sat. Vi må se i øjnene, at vi skal
om på den anden side af sommerferien før, der kommer ak-
tiviteter igen i stil med det, vi har haft tidligere. Til gengæld vil
vi så også sætte gang i aktiviteterne og håber, at I vil komme
tilbage og deltage i efteråret “efter coronaen”.
Omkring “Ellens hus” har der desværre været meget stille. An-
søgningen om at få lov til at lave huset til et lokalt aktivitetshus,
har siden 6. september ligget i Holbæk Kommune, og indtil nu
har der ikke været rørt ved sagen. Vi håber nu der snart kom-
mer til at ske noget, så vi kan komme igang med at indhente
tilbud fra håndværkere og sætte gang med ombygningen.
I menighedsrådet har vi overholdt gældende restriktioner og fra
efteråret holdt møderne virtuelt over Teams. Det har fungeret
godt, og er noget vi alle kan lære af, og det giver mulighed for
at holde et hurtigt møde, hvis en sag trænger til behandling
uden for møderækken.                                      Jan Mogensen

Bagerste del af kirkegården set fra tårnet på en af årets kolde dage.



NR. JERNLØSE/KVANLØSE SOGNE

www.nj-k.dk

Restaureringen af Nr. Jernløse Kirke fortsætter, og kirken begyn -
der efterhånden at ligne sig selv. I skrivende stund er det nye
fyrretræsgulv under bænkene lagt, og der er blevet monteret
varmelegemer under bænkene. Krucifikset er blevet renoveret
og sat op igen. Lydhimmel skal rengøres og renoveres, men det
bliver først sat i gang, når der kommer en godkendelse fra
Roskilde Stift. Renoveringen af taget over våbenhuset mangler
stadig at blive godkendt af Stiftet, inden projektet kan sættes i
gang. Grundvarmen i kirken skal blæses ud i kirkerummet fra
våbenhuset, og derfor kan den sidste del af varmeinstallatio-
nen først gøres færdigt, når tagprojektet er færdigt. 

Men om alt går vel genåbner Nr. Jernløse Kirke, våbenhuset
undtaget, palmesøndag 2021 (jf. gudtjenestelisten), og herefter
vil kirken igen være åben for kirkelige handlinger og gudstje -
nester under hensyntagen til coronarestriktioner.     

Restaurering af Nr. Jernløse Kirke


