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Så tak da Gud!!
Ordene stammer fra omkvædet af én
af vores mest kendte og elskede høstsalmer, nemlig ”Vi pløjed og vi så’de”,
en salme, som vi altid synger i kirken,
når vi fejrer, at høsten er kommet i
hus.
Vi synger ordene som en remse, og
mange af os kan dem (efterhånden)
mere eller mindre udenad. Men som
det så ofte går med remser, så glemmer vi, hvad de fortæller os! Mange af
dem tager nok ikke spor skade af at
blive overset - ”Lille Peter edderkop”
eller ”Okker gokker gummiklokker”,
for eksempel - mens andre af de
remser, som sidder fast på hjernebarken, godt kunne fortjene at blive
genopdaget og taget til hjerte. ”Vi pløjed og vi så’de” er én af dem!

køkkenhaven, mens vi med armene
slår ud og tager æren for bugnende
planter, der strutter af sundhed. Men
når alt kommer til alt, så er vi jo ikke
selv herrer over naturens gang, dens
kræfter og styrke, dens forunderlighed
og foranderlighed, men må acceptere,
at den magi der ligger i at et lille bitte
frø kan vokse sig stort og næringsrigt
og skænke os det daglige brød, kommer fra et sted, der er langt uden for

For salmen handler om en taknemmelighed, vi alt for ofte glemmer. Den
handler om at være opmærksom på
alle de gaver vi får, forskyldt eller
uforskyldt, fortjent eller ufortjent – alt
det, som vokser mens vi sover, som
der står. Altså mere eller mindre uden
vores indsats.

vores fatteevne og formåen.
Kært barn har mange navne
og hos os kalder vi denne
kraft, denne forunderlighed, for Gud,
for Far og for Skaber – andre ville
måske kalde det for noget, der er
større end os, et højere væsen eller
universets magt, men for os er det
Gud og ham vores taknemmelighed
bør være vendt mod. For jo, selvfølgelig kan vi meget. Vi kan både pløje
og så, luge og gøde, men når natten
falder på, kan vi ikke andet end bede

Selvfølgelig kan vi godt gå rundt på
marken og nyde synet af forårets
hårde arbejde, når kornet står gult og
smukt, eller spankulere stolt rundt i

og håbe, folde vores hænder og takke
for alle de gode gaver, der kommer
ovenned og som tæller så meget
andet, end det brød vi sætter på bordet. For taknemmeligheden overfor
Gud handler om mere end en vellykket høst. Den handler også om alt
det andet, vi skænkes - fortjent eller
ufortjent; kærligheden, glæden, håbet
og evnen til at vide os indsat i et gudsgivet fællesskab.
Så lad os slå ud med armene og være
stolte over vores arbejde og samtidig
huske at være taknemmelige og huske
at sige tak! For ”Han er jo den, hvis
vilje opholder alle ting, han klæder
markens lilje og runder himlens ring!

”Ja, tak, du kære Fader,
så mild, så rig, så rund,
for korn i hæs og lader,
for godt i allen stund!
Vi kan jo intet give,
som nogen ting er værd,
men tag vort stakkels hjerte,
så ringe som det er!
Alle gode gaver
de kommer ovenned,
så tak da Gud, ja, pris dog Gud
for al hans kærlighed!”
Rigtig glædelig høst.

Line Krogsgaard.
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Strikkecafé

Sang eller pludren?

Vi strikker på livet
løs i strikkecaféen.
Både dåbsklude
som på billedet,
men også mange
søde lommevenner, der bliver fordelt rundt i
Region Sjællands ambulancer og gives til børn,
der er kommet til skade. Som noget nyt vil vi
mødes i Kirkestalden ved Kvanløse Kirke, og i
efteråret er det følgende torsdage kl. 9.3011.30: 24. september, 29. oktober og 26. november. Har du lyst til at være med?
Så kontakt Gitte på mobil 23 70 18 86 eller på
mail gitte.k.nielsen@outlook.dk.

Efter en lang pause,
er vi klar med en ny
sæson ”Sang og rytmik for babyer”. Vi
synger, danser og
laver fagter tilpasset
babyernes alder. Vi synger ca. 45 min, og
derefter er der tid til at give babyerne mad og
få en sludder med de andre forældre. Det er
målrettet babyer fra ca. 2-12 måneder. Vi
mødes onsdage kl. 10.00-11.30 i Nr. Jernløse
Præstegård. Første gang er onsdag d. 9. september 2020. Det er gratis at være med, dog
koster kaffe/the og frugt 10 kr. pr. gang.
Tilmelding og spørgsmål til forløbet til kirkeog kulturmedarbejder Gitte K. Nielsen
på tlf. 23 70 18 86 eller
mail: gitte.k.nielsen@outlook.dk

Jernløsekoret
– ny sæson
begynder torsdag
d. 3. september
Kunne du tænke
dig at synge i kor?
Eller er du i tvivl?
Måske var det en idé at afprøve, om det er
noget for dig? Velkommen til herlige koraftener, hvor sangglæde og socialt samvær går
hånd i hånd! Vi øver i Nr. Jernløse Præstegård
på torsdage kl. 18.30-21.00 – kig endelig
forbi! Kontingent for deltagelse udgør kr. 750,pr. halvår som først betales, når du har fundet
ud af, om korsang er noget for dig. Vil du vide
mere, så tøv ikke med at kontakte korets formand Vivi Søgaard Hansen på tlf. 21 30 28 64.
Du skal være så hjertelig velkommen!

Husk at sætte X i kalenderen
1. december kl. 13.30 hvor vi i Kvanløse
sogn også i år fejrer gode adventstraditioner
med festgudstjeneste, juletræstænding, banko
og muntert samvær. Et samarbejde mellem
menighedsråd og beboerforening.

Fælles høstgudstjeneste for
Nr. Jernløse og Kvanløse sogne
Midt i en krisetid må vi glæde os over, at
høsten også i år ser ud til at komme i lade. Efter
ugers slid i høstperioden er det tid til at feste,
og det markerer vi igen i år i vore sogne. I år
afholdes fælles høstgudstjeneste for sognene,
da Nr. Jernløse Kirke som bekendt holder
lukket. Så velkommen i Kvanløse Kirke d. 6.
september kl. 10.30 med efterfølgende mad og
drikke i præstegården, naturligvis under behørig hensyntagen til corona pandemien.

www.nj-k.dk
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Alle Helgens dag den 1. november
Traditionen tro vil vi den første
søndag i november mindes de af
vore kære, som vi har taget afsked
med i vore sogne, siden vi sidst
fejrede allehelgen. Da Nr. Jernløse Kirke er lukket grundet
restaurering, vil vi i år afholde fælles alle helgens gudstjeneste
for Nr. Jernløse og Kvanløse sogne i Kvanløse Kirke kl. 15.00
med lystænding og navneoplæsning. Efter gudstjenesten vil det
være muligt at sætte lys på gravene, også på Nr. Jernløse
Kirkegård som trods Nr. Jernløse Kirkes midlertidige lukning
forsat er åben. Vi mindes med glæde, lever i nuet, og håber
med længsel! Velkommen til en stemningsfuld gudstjeneste.
Orgel: Jesper Aggeboe – Sopran: Gitte K. Nielsen –
Liturg: Samuel Leth-Larsen

I efteråret 2020 pågår der er en stor indendørs restaurering af Nr. Jernløse Kirke.
Kirken skal kalkes indvendigt, og der installeres et ny varmeanlæg. Endvidere
bliver våbenhuset restaureret og indrettet på ny. Vi glæder os til at se resultatet, som forventes færdigt til jul.

Familie og børnehøstgudstjeneste
på Lundegården
– for børn og barnlige sjæle
Fredag d. 11. september kl. 17.00 håber vi at se mange børn og
deres familier til en fælles børnehøstgudstjeneste for vore fire
sogne på Lundegården, Butterupvej 98, Regstrup. I fantastiske
rammer – på en gård på landet – vil børnene denne dag bl.a.
få mulighed for at se dyr, sidde i en traktor, boltre sig i høet, få
lidt godt at spise, og, ikke mindst; deltage i en kort og børnevenlig gudstjeneste m. Line, Gitte og Samuel. Skulle vejret
drille klarer vi også det – staldbygningen er nemlig stor nok til
os alle! Ses vi?

Bor du i Nr. Jernløse sogn og mangler
kørelejlighed til Kvanløse, Sdr. Jernløse
eller Søstrup Kirker?
Tøv da ikke med at kontakte den sognepræst (Line el. Samuel)
som står for gudstjenesten – så finder vi ud af noget. At Nr. Jernløse Kirke først åbner i julen 2020 efter endt restaurering, skulle
helst ikke forhindre gangbesværede eller billøse sognebørn i at
komme i kirke.
Ring endelig – vi venter ved telefonerne.
Line træffes på mobil 24 45 54 02, og Samuel træffes på mobil
29 72 94 83 Velkommen!

Menighedsrådsmøder (møderne er offentlige)
Nr. Jernløse sogn
Onsdag d. 7. oktober kl. 19.00 i Nr. Jernløse Præstegård
Onsdag d. 11. november kl. 19.00 i Nr. Jernløse Præstegård

Kvanløse sogn
Onsdag d. 14. oktober kl. 19.00
i Kirkestalden v. Kvanløse Kirke
Onsdag d. 18. nov. kl. 18.00
i Kirkestalden v. Kvanløse Kirke

Mød os på facebook
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Gudstjenesteoversigt
5. sept.
6. sept.
11. sept.
13. sept.
20. sept.
25. sept.
27. sept.

Nr. Jernløse
Kvanløse
(Lukket pga.
restaurering)
Lørdag konfirmation
---11.00 SLL*
13. s. e. trinitatis
---10.30 SLL*♥
Høstfest i Familiekirke på Lundegården Butterupvej 98, kl. 17.00
14. s. e. trinitatis
---09.00 LK
15. s. e. trinitatis
---09.00 SLL
Åvang 10.00 LK
16. s. e. trinitatis
---10.30 LK

4. okt.
11. okt.
18. okt.
25. okt.
30. okt.
31. okt.

17. s. e. trinitatis
18. s. e. trinitatis
19. s. e. trinitatis
20. s. e. trinitatis
Åvang 10.00 SLL
Halloween

1. nov.
8. nov.
15. nov.
22. nov.
27. nov.
29. nov.

Alle helgens dag
22. s. e. trinitatis
23. s. e. trinitatis
Sidste s. i Kirkeåret
Åvang kl. 10.00 LK
1. s. i advent

Sdr. Jernløse

Søstrup

12.30LK*
10.30LK*

10.30LK*
------

-------

10.30LK*
10.30 SLL ♥

14.00LK*

09.00 LK

-------------

19.00 LK♥
---10.30 SLL
15.00*

10.30 LK*
19.00LK
-------

---10.30 LK ♥
09.00 SLL*
10.30 SLL

----

----

16.00 LK*

----

-------------

15.00 SLL*
10.30 LK
19.00 SLL♥
09.00 LK

17.00 LK*
---10.30 SLL
----

15.00 LK*
19.00 LK
---10.30 LK*

----

13.30 SLL*

15.00 LK*

10.30LK ♥

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

Bibelstudiegruppe i Nr. Jernløse Præstegård

Filmklub

Har du lyst til at læse i Bibelen
sammen med andre, er du velkommen i sognenes Bibelkreds. Et
månedligt fællesskab i Nr. Jernløse
Præstegård med bibellæsning,
diskussion, bøn og ikke mindst socialt samvær. I efteråret samles vi d. 23. september, 28. oktober og 25. november, onsdag formiddage fra 09.30 - 11.30. Vi
læser forsat i Paulus’ Brev til Romerne og er nu nået til kapitel
9, 10 og 11 (et kap. til hver formiddag). Mere information om
denne aktivitet fås hos Samuel på mobil 29 72 94 83.

Også filmklubben holder lukket
i efteråret grundet corona pandemien, desværre, men igen, vi
skal passe på hinanden lidt
endnu! Forhåbentlig kan vi
mødes igen i de mørke vintermåneder til film og hygge.

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.

SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE

Høstgudstjenester

ALLE HELGEN

- den 13/9 i Søstrup og 4/10 i Sdr. Jernløse.
Høsten er både en bekymringsfuld og en
forventningsfuld tid – en tid hvor vi med
fryd ser på de gule marker og køkkenhavens frodighed, samtidig med, at vi
skuer op mod himlens ubarmhjertighed,
når det enten regner for meget eller for
lidt! Men intet af det kan vi styre og i erkendelse af og taknemmelighed over dette,
fejrer vi høsten med gudstjenester i alle landets kirker.
Hos os bliver høstgudstjenesterne holdt hhv. den 13/9 i Søstrup
kirke, hvor vi efter gudstjenesten samles om frokost og sang i
graverhuset og den 4/10 i Sdr. Jernløse, hvor vi efter en gudstjeneste med det unge og moderne spillemandsorkester ”If it
Ain’t Broke” fortsætter festlighederne med musik og marked på
gårdspladsen og i laden, grillede pølser, snobrød, gamle lege og
forhåbentlig masser af liv og snak. Kom med dine grøntsager,
æg, æbler, most, honning, pyntegræskar, frø, hjemmestrik og
hvad der ellers kunne sælges på et høstmarked og lad os sammen skabe en ny tradition i Sdr. Jernløse.
Begge steder starter vi kl. 10.30 og alle er velkomne!!!
L.K.

- den 1/11 kl. 15.00 og 17.00.
Igen i år samles vi i vores kirker og
mindes vores døde på denne første
søndag i november. Navnene på de
mennesker, som vi har mistet siden
sidste Alle Helgen læses op og vi
tænder et lys for dem i kirken. I Sdr. Jernløse byder menighedsrådet på varm suppe efter gudstjenesten. Gudstjenesten starter
kl. 15.00 i Søstrup og kl. 17.00 i Sdr. Jernløse.
Alle er velkomne!
L.K.

Forklaringsgudstjeneste
og konfirmandindskrivning
- den 27/9 kl. 14.00.
Årets konfirmander kan denne dag komme til indskrivning i
Sdr. Jernløse kirke, hvor vi starter med en såkaldt ”Forklaringsgudstjeneste”, en gudstjeneste, hvor de enkelte led bliver gennemgået løbende og kirkegængerne kan få en forståelse af,
hvorfor vi egentlig gør, som vi gør, når vi fejrer gudstjeneste.
Gudstjenesten er for alle, men især for de unge og deres forældre, der skal til at gå i kirke, måske for første gang i deres liv og
er tænkt som en introduktion, hvor de kan få en fornemmelse
for gudstjenesten og en spirende fortrolighed med kirken.
Efter gudstjenesten er der velkomst og indskrivning i konfirmandstuen.
Jeg glæder mig til at se jer og håber meget at mange vil komme
denne dag og byde de unge velkommen.
L.K.
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Halloween - lørdag den 31/10 kl. 16.00.
For 3. år i træk holder vi halloween i Sdr. Jernløse kirke den
31/10 kl. 16.00! Sidste år blev næsten 100 børn og voksne
skræmt fra vid og sans, da manden med leen trængte ind i
kirken på denne skrækkens aften. Hvad der sker i år, ved ingen,
men kom og hjælp os med at skræmme spøgelserne og genfærdene tilbage til deres grave, inden vi spiser sammen og slutter aftenen med at gå fra hus til hus og skræmme os til slik!
Til beboerne i Sdr. Jernløse: Vær beredt!
Mange skrækkelige hilsener
L.K.

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Sdr. Jernløse:
25/8, 21/10, 25/11 – alle møder starter 18.30
og afholdes i menighedssalen.

Søstrup:
Holdes i graverhuset ved Søstrup kirke:
Onsdag d. 28. oktober 2020 kl. 19.00
Onsdag d. 18. november 2020 kl. 19.00

www.sdrjernlose-sostrup.dk

SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE

Fællesspisning i Sdr. Jernløse
- den 1. mandag i måneden kl. 18.00.
For at samle vores by lidt mere og lære nye mennesker at
kende, holder vi fællesspisning hver den 1. mandag i måneden
(med start mandag den 7/9). Vi mødes i konfirmandstuen kl
18.00, hvor alle medbringer en ret, som bliver sat på en buffet
og så er det ellers meningen, at vi spiser sammen og hygger os
lidt. Det kræver ikke andet af os, end at vi tager gryden under
armen og ungerne i hånden og går over til præstegården, hvor
der vil være dækket op. Der flytter hele tiden nye mennesker til
byen, men det er svært at få mødt hinanden og talt sammen i
en travl hverdag, så vi håber, at dette kan være en anledning til
mere fællesskab og mindre ensomhed! Jeg håber, at endnu flere
har lyst til at bakke op om initiativet! Vi holder, naturligvis, afstand og sørger for afspritning!
Ring eller skriv, hvis I har spørgsmål:
lkp@km.dk eller mobil: 24 45 54 02.
L.K.

Kom og lav din juledekoration
I kælderen på “Ellens Hus” ved Søstrup kirke vil der søndag
den 22. november kl. 11.30 være mulighed for selv at lave sin
adventkrans, dekorationer, så de er klar til første søndag i advent. Bente Nielsen kommer og hjælper alle igang og kan
komme med gode råd. Der vil være gran, ler og lidt pynt, men
tag gerne materialer med selv og noget at bygge dekorationerne
op på.
Der vil bliver serveret let frokost og mens der arbejdes bydes
der på kaffe/the og gløgg. Har du spørgsmål til arrangementet
kan Bente kontaktes på tlf. 27 14 57 48.
Alle er velkomne.
Søstrup menighedsråd

Valgforsamling
I forbindelsen med årets menighedsrådsvalg afholdes der i år
valgforsamling i menighedssalen i Sdr. Jernløse tirsdag den
16/9 og i Graverhuset i Søstrup onsdag den 15/9, begge dage
kl. 19.00. Ønsker du at stille op til menighedsrådet for den
næste 4-årige periode, er det på denne aften, at du skal møde
op og bekendtgøre dit kandidatur. Valget foregår ligeledes på
denne aften og perioden i rådet starter på den 1. søndag i advent. Vi håber at se en masse initiativrige mennesker, som har
masser af arbejdslyst og gerne vil gøre en forskel, både i kirken
og i byen.
Menighedsrådene, Søstrup og Sdr. Jernløse

Minikonfirmander
Årets minikonfirmander starter op i uge 43 kl. 13.45 og er for
alle børn på 3. og 4. klassetrin. Vi mødes i konfirmandstuen i
Sdr. Jernløse, hvor vi leger kristendommen ind igennem fortællinger, sang, kreativitet og leg. Forløbet afsluttes med Luciaoptog den 13/12 og vi håber, at en masse nysgerrige børn har lyst
til at være med. Vi glæder os i hvert fald meget til at se jer.
Gitte og Line.
Vil du vide mere, kan du kontakte Line på lkp@km.dk/
24 45 54 02 eller gå på kirkens hjemmeside:
www.sdrjernlose-sostrup.dk

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

www.sdrjernlose-sostrup.dk
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Efterårskoncert med
”KING MEMPHIS” alias Erling Birkeholm
Kvanløse Kirke søndag d. 25. oktober kl. 15.00
Jamen, er det ikke.? Næh, det er ikke Elvis Presley; men derimod KING MEMPHIS!
KING MEMPHIS er en
dansk kunstner, der har opbygget
Skandinaviens
største "Tribute to Elvis
Show". Når han går på scenen, er der lagt op til det
helt store hyldestshow. Iført
det kendte hvide jumpsuit,
ikke kun bevæger han sig Nej, hans stemme er så tæt
på Elvis, at mange efter et
show har troet, at han
mimede til Elvis´s stemme.
Kender du ikke KING
MEMPHIS, så benyt
den- ne lejlighed til at
blive forbavset.
Aldrig har nogen været så
tæt på!
Velkommen til en forrygende koncert – gratis adgang.
Efter koncerten vil der blive budt på lidt at drikke.

Aflysning af Formiddagscafé
og efterårsforedrag
Efter nøje overvejelse har vi besluttet at aflyse efterårets ”større”
arrangementer, som skulle have fundet sted i Præstegårdssalen,
inkl. løvfaldsturen. Det har ikke været en let beslutning, da
mange savner samværet i Formiddagscaféen og til foredragsaftener. Men grundet Præstegårdssalens størrelse set i
forhold til deltagerantal, har vi vurderet, at det vil være forbundet med høj risiko for smittespredning af coronavirus, hvis
uheldet er ude. Den risiko tør vi ikke tage – vi skal fortsat passe
på hinanden! Forhåbentlig er situationen bedre til vinter!

www.nj-k.dk

Drop-in vielse i Tuse Kirke
LØRDAG D. 10.10.2020 KL. 14 – 17
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.
Alle par er velkomne
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
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
vielsesattest, 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.
Prøvelsesattest
Det eneste, der kræves for at blive gift, er en prøvelsesattest,
billede-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 end 4
måneder gammel.

