
FIRKLØVERET - et samarbejde mellem

Nr. Jernløse, Kvanløse,
Sdr. Jernløse og Søstrup sogne
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Et lyspunkt i mørket
Siden det tidlige forår er vi mange
som på forskellig vis har været
tvunget til at ændre planer pga. den
igang væ rende coronakrise. På ar -
bejds pladser og uddannelsesinstitu-
tioner, i foreningsliv og ældresektor,
hos enlige, par og familier, ja, uanset
hvem vi er, er vi alle på den ene eller
anden måde påvirket af pandemien. 

Dette er også tilfældet i vore kirker,
hvor mange bryllupper er blevet
udsat på ubestemt tid, små babyer er
blevet en del større inden de blev
døbt, og der har været deltagerbe-
grænsning til gudstjenester og kirke-
lige handlinger. Særligt smerteligt har
det været, at en del pårørende som
ønskede at tage afsked med deres
kære til bisættelser og begravelser
ikke fik mulighed for at deltage i
afskedsceremonien pga. co ronare-
striktioner. Glædeligvis lyk ke des det
til gengæld at gennemføre forårets
konfirmationer med hiv og sving i
sensommeren. Jo, det er i sandhed en
vanskelig tid vi lever i, også i kirkeligt
regi. 

Og bedst som vi troede, det var ved
at være overstået, er vi i skrivende
stund voldsomt udfordret af 2. bølge
med coronavirus. Covid-19 er tilbage
med fornyet styrke, mens efterårets

mørke og vinterens kulde trænger sig
på. Vil dette sygdomsmareridt ingen
ende tage? Tiden kan under alle om-
stændigheder synes umådelig lang,
når situationen er ude af kontrol!
 Imid lertid er det uhyre vigtigt at vi
ikke giver op, men forsat passer på os
selv og hinanden i denne mod -
gangstid. På et personligt indre plan
må vi ikke lade bekymring og afmagt
fylde mere end godt er, og i sam-
fundsmæssig regi må vi udvise sam-
menhold og hjælpsomhed. 

Let er det ikke, men forhåbentlig kan
julen i år være et håbsgivende
lyspunkt i en mørk tid. Selv om vi
ikke kan fejre traditionsrige julegud-
stjene ster i vore kirker d. 24. decem-
ber, sådan som vi plejer, ændrer det
ikke på, at julens budskab fortsat er

værd at fejre, for julens budskab om
fred og glæde er netop hårdt
tiltrængt i en mørk og vanskelig tid. 

Lige siden dén helt særlige nat, jule-
nat for 2000 år siden, har verden
nemlig ikke været den samme. Selv
om der stadig er megen nød og
elendighed i verden, så tændte Gud
et lys i mørket, som giver os mod til
at se fremad. For som vi synger i
femte vers af ”Et barn er født i Betle-
hem”: ”Forvunden er nu al vor nød”
– ikke forsvundet, men forvunden,
overvundet. Alle har vi hver især
vores at kæmpe med, verden er
stadig slidt, men Gud selv tog turen
julenat fra sin Himmel og ind i vores
verden i skikkelse af det lille Jesus-
barn. Han holdt sig ikke borte fra
vores kaotiske tilværelse men kom os
alle nær med sin hjælp og frelse. Gud
sendte sin søn Jesus til verden, for at
lade det være hævet over enhver
tvivl, at hans kærlighed altid er hos os
Også hvis det skulle ske, at juleaften
ikke kommer til at gå helt som for-
ventet på trods af sygdom og
modgang. For når alt kommer til alt
så har ”Julen bragt velsignet bud”, og
det er værd at fejre. 
Julen er ikke aflyst. 

Samuel Leth-Larsen



”Sang og rytmik for babyer” 
Vidste du, at der er
et tilbud til forældre
med babyer i 2-12
mdr. i Nr. Jernløse
Præstegård, nemlig
Sang og rytmik for babyer? Vi synger for de små
og stimulerer deres sanser. Vi starter et nyt hold
onsdag d. 27. januar kl. 10.00, og mødes
derefter hver onsdag. Tilmelding er nødvendig,
da der er begrænset antal pladser, når arealkrav
og afstand skal overholdes, så til meld dig hos
Gitte på gitte.k.nielsen@outlook.dk 

Menighedsrådsmøder 
i Nr. Jernløse og Kvanløse: 
To nye menighedsråd i vore sogne er tiltrådt fra
1. s. i advent – velkommen! Inden redaktions
afslutning har de nye menighedsråd ikke
afholdt konstituerende menighedsrådsmøder,
og derfor er der ikke fastlagt mødedatoer for
menighedsrådsmøder i det nye år. 
For oplysning herom henvises til sognenes
hjemmeside www.nj-k.dk 
Her kan I også se, hvem der er valgt til de nye
menighedsråd
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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

Strikkecafé
I efteråret har vi mødtes og
strikket i Kirkestalden i Kvan-
løse, men i den kommende
periode vil vi igen være i 
Nr. Jernløse Præstegård. 
Vi strikker både dåbsklude,
lommevenner og små varme-
hjerter, så der er god gang i strikkepindene, når
vi mødes. Vi mødes i Nr. Jernløse Præstegård
torsdag d. 28. januar og torsdag d. 25. februar,
begge gange kl. 9.30-11.30. Vil du vide mere? 
Kontakt Gitte på 23 70 18 86 eller
gitte.k.nielsen@outlook.dk

Sognenes Bibelstudiegruppe
- mødes (hvis muligt) i Kirkestal den v. Kvan-
løse Kirke onsdag d. 20. januar 
og onsdag d. 24. februar, begge
dage fra kl. 09.30-11.30.
Vi læser henholdsvis Romerbrevet
kap. 10 og kap. 11 og drøfter indhold
og betydning. Bagefter bydes naturligvis på
kaffe, te og kage. Hjertelig velkommen!

Formiddagscaféen
i Nr. Jernløse Præstegård
– holder lukket indtil videre
Vi havde håbet, at Formiddagscaféen igen ville
kunne åbne i starten af det nye år, men som tin-
gene ser ud i skrivende stund, ser det desværre
ikke ud til, at det bliver muligt. Derfor er
Formiddagscaféen aflyst i januar og februar. Vi
håber meget, at vi kan åbne op for Formid-
dagscaféen i løbet af foråret, men indtil videre
og indtil I hører nærmere, er der ikke Formid-
dagscafé en fredag i måneden, som vi plejer at
have. Mange hilsener Gitte og Samuel.

Minikonfirmand – sjov, leg og
undervisning for 3. klasserne
Minikonfirmand er et tilbud til børn om at lære
deres lokale kirke at kende. Det er for børn,
der går i 3. klasse på Nr. Jernløse Skole, og
både Samuel og Gitte vil stå for undervisnin-
gen. Vi starter op i foråret 2021. Alle børn i 3.
klasse vil få en invitation med hjem, hvor der
står mere om opstartstidspunkt, hvad minikon-
firmand er for noget, og hvordan I tilmelder jer.  
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1. s. i advent i Kvanløse kirke
- ordinær adventsgudstjeneste kl. 10.30 
Også i år bliver det advent og
jul, men desværre lader det
sig ikke gøre at fejre 1. s. i ad-
vent på traditionel vis med
festguds tjeneste kl. 13.30 og
efterfølgende bankospil på
Holmegaard i 2020. Det er
med stor beklagelse at Kvanløse Sogns Beboerforening og
Kvanløse Menighedsråd ser sig nødsaget til at aflyse vores tra-
ditionsrige adventsarrangement grundet Covid-19. Men sognets
juletræ og kirkens adventskrans skal nok blive tændt, og måske
I kan spille familiebanko derhjemme? Det bliver naturligvis ikke
det samme, men mindre har også ret. I ønskes alle en glædelig
advents- og juletid fra beboerforening og menighedsråd.

Gudstjenester på Åvang?
Grundet corona restrik-
tioner er det usikkert om
det vil være muligt at
mødes til de månedlige
gudstjenester på Åvang 
jf. gudstjenesteoversig-
ten side 4. 
Vi vil løbende tage be-
stik af situationen og
henviser derfor til nærmere information på vores hjemmeside
www.nj-k.dk Alternativt er I også velkomne til at kontakte Line
på mobil 24 45 54 02 eller Samuel på mobil 29 72 94 83, som
vil kunne give besked om gudstjenesterne afholdes eller ej.   

Jernløsekoret – måske det er noget for dig?
Sangglæde er nøgleordet i vores hyggelige åbne fællesskab,
hvor nye sanglærker m/k er hjertelig velkomne til øveaftener i
Nr. Jernløse Præstegård torsdage fra kl. 18.30-21.00. Alt
afhængig af corona udviklingen mødes vi første gang i det nye
år torsdag d. 14. januar.
Hvis du vil vide mere om denne aktivitet kan korleder Vivi
Søgård kontaktes på tlf. 59 18 93 46.

Advent på kirkegården og Facebook 
– MEST FOR BØRN

Julen i kirkerne for børn bliver lidt anderledes i år, end vi er
vant til, men det skal bestemt ikke forhindre os i at glæde os til
julen alligevel. Derfor vil der i adventstiden fra 1.-4. søndag i
advent være en lille adventsskattejagt for børn på kirkegårdene
i Kvanløse og Nr. Jernløse. Skattejagten, der er sat op fra 1.
søndag i advent d. 29. november, begynder i Nr. Jernløse ved
glasskabet på Graverkontoret og i Kvanløse ved glasskabet på
kirkegården, så første opgave er at finde dem. Følg også med på
vores facebookside i adventstiden, hvor der vil være mere ad-
ventshygge for børn.

Fastelavn for børn 
Fredag d. 12. februar kl. 17.00 
v. Nr. Jernløse Præstegård 
(fælles for begge sogne) 
Fastelavn er mit navn! 
Kom og vær med - gerne udklædt - til 
festligt fastelavnsfejring, hvor vi forhå-
bentlig kan slå katten af tønden på
trods af coronarestriktioner. Hold øje
på Facebook og vores hjemmeside 
om arrangement gennemføres. 
Vi håber meget det kan afvikles 
i en eller anden form – vi får se.

Filmklubben holder fortsat pause
Filmlærredet er fortsat rullet op og videoprojektoren slukket,
da vi desværre ikke har mulighed for at samles til hyggelige fil-
maftener pga. Covid-19. Drønærgerligt, men sådan er vilkårene
i disse tider, da vi desværre er udfordret med små lokaleforhold.
Forhåbentlig kan vi snart vende tilbage til de gode gamle dage
med film i præstegården!  



Nr. Jernløse Kvanløse Sdr. Jernløse Søstrup
(Lukket pga. restaurering)

29. november 1. s. i advent - - - - 10.30 SLL* 15.00 LK* 10.30LK

6. december 2. s. i advent - - - - 15.00 SLL* - - - - 10.30 SLL
13. december 3. s. i advent - - - - 10.30 LK 16.00 LK* - - - -
16. december Åvang kl. 10.00 SLL
20. december 4. s. i advent 19.00 i Sdr. Jernløse Kirke LK+SLL ”De 9 læsninger”* 
23. december Lillejuleaften - - - - - - - - 16.00 LK* 14.30
24. december Juleaften Læs anden omtale i kirkebladet om gudstjenester juleaften 
25. december 1. juledag - - - - 10.30 SLL 10.30 LK 09.15 LK
26. december 2. juledag - - - - 09.00 SLL - - - - 10.30 SLL
31. december Nytårsaften - - - - - - - - 15.30 LK* 14.00 LK*

1. januar Nytårsdag - - - - 16.00 SLL* - - - - - - - -
3. januar Helligtrekonger - - - - 10.30 LK - - - - 19.00 LK*
10. januar 1. s. e. h. 3 konger - - - - 09.00 SLL - - - - 10.30 SLL
17. januar 2. s. e. h. 3 konger - - - - 10.30 LK 19.00 LK* - - - -
24. januar S. s. e. h. 3 konger - - - - 19.00 SLL 10.30 SLL - - - -
29. januar Åvang kl. 10.00 LK
31. januar Septuagesima - - - - 09.00 LK - - - - 10.30 LK

7. februar Seksagesima - - - - 10.30 SLL - - - - 09.00 SLL
12. februar Fastelavn og tøndeslagning 17.00 SLL Børnegudstjeneste v. Nr. Jernløse Præstegård*
14. februar Fastelavn - - - - - - - - 14.00 LK* - - - -
21. februar 1. s. i fasten - - - - 19.00 SLL - - - - 10.30 SLL
26. februar Åvang kl. 10.00 SLL
28. februar 2. s. i fasten - - - - 10.30 LK - - - - 09.00 LK

SLL: Samuel Leth-Larsen LK: Line Krogsgaard  
* Læs omtale i kirkebladet
 Pga. coronarestriktioner er ”Kirkekaffe” efter udvalgte gudstjenester aflyst indtil videre 

Gudstjenesteoversigt

Nr. Jernløse Kirke er fortsat lukket
I forbindelse med den igangværende restaurering af Nr. Jern-
løse Kirke er der dukket uforudsete restaureringsopgaver op i
forbindelse med våbenhusets tag. 

Som det ser ud nu vil kirken være lukket frem til ca. 1. april. Vi
regner stærkt med at kunne åbne kirken op (i en eller anden
form) til forårets konfirmationer. Følg med på Facebook og
hjemmeside.



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: 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: 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
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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Julehjælp
Igen i år er der mulighed for at bidrage til julehjælpen eller selv
modtage den. Vi tager med glæde imod alt, hvad der hører
julen til; gavepapir, hjemmebag, lys og bånd, slik, kaffe, nød-
der, ja, listen er jo lang, især hvis man har få midler. 
Ønsker man at bidrage med penge er dette naturligvis også en
mulighed. For mere information, kan Line kontaktes 
på 24 45 54 02 / lkp@km.dk.

Hjemmeside
Vores hjemmeside er nu oppe at køre og det er med stolthed,
at vi præsenterer den: www.sdrjernløse-søstrup.dk. Her er det
muligt at følge med i opdateringer af gudstjenester i december
måned. Hjemmesiden er lavet af Helene Sørensen fra Sønder
Jernløse, og vi skylder hende en stor tak.     Menighedsrådene.

Fastelavn
Vi har en efterhånden lang og
velbesøgt tradition for at holde
børnegudstjeneste på fastelavns -
søn dag og det foregår altid i Sdr.
Jernløse kirke kl. 14.00 med efter-
følgende tøndeslagning, varm
kakao i kulden og masser af
fastelavnsboller. Jeg glæder mig til
at se trolde og pirater, engle og
prinsesser og masser af børn og
voksne der trodser februars
bidende kulde for at banke katten
af tønden! Naturligvis med forbe-
hold i tilfælde af restriktioner.
L.K.

Julekalender
I år laver vi en julekalender med små julerier hver dag i de-

cember. Kalenderen vil kunne ses på vores hjemmeside og
Facebook og vil med garanti skabe coronavenlig julestemning
med salmer, sange, fortællinger og andet julehyggeligt. Så klik
endelig ind på www.sdrjernløse-søstrup.dk fra den 1. decem-
ber

Nyt menighedsråd
i Sdr. Jernløse
Søren Høiberg. Søren har de sidste to
år siddet som vores kasserer og
kirkeværge. Søren bor på en gård i
Sdr. Jernløse sammen med sin hustru
Pia og en masse hunde og er egentlig
gået på pension efter mange år som
direktør for egen virksomhed, men
bistår dog stadig med sin erfaring og
viden. Søren er både morfar og farfar
og elsker racerløb.

Trine Høiberg. Trine har været vores
kontaktperson, siden hun trådte ind i
rådet som medlem, efter at have
været suppleant i et års tid. Hun bor
i Sdr. Jernløse sammen med sine to
døtre og et par hunde og arbejder
som direktør i en større virksomhed i
Kbh. Trine er hestepige og handy-
man.

Helene Sørensen. Helene er for nylig
flyttet tilbage til Sdr. Jernløse efter en
afstikker til Tuse. Helene har før boet
i byen og arbejdet på Sdr. Jernløse
Lilleskole og glæder sig nu til at en-
gagere sig endnu mere i byens og
kirkens liv. Helene arbejder som mar-
ketingsassistent i et lokalt firma og er
vores webmaster og it-ekspert. Sam-
tidig er hun mor til tre i alderen 7 –
15 år + et par hunde og en slange.

Randi Falch Petersen. Randi er en
ægte sønder jernløser, da hun har boet
her en stor del af sit liv og bor nu i
Ådalen sammen med sin mand og søn
og gravhund. Randi er pædagog og ar-
bejder pt. på et lokalt op holdssted.
Randi er vores primus motor på jule-
hjælp og elsker cykling ..

Lennart Petersen. Lennart har
tidligere siddet i menighedsrådet,
hvor han havde hvervet som kirke -
værge. Lennart er uddannet smed og
pædagog og bor i den gamle smedje
i Sdr. Jernløse sammen med sin hus-
tru Linda og deres katte. Lennart er
tilknyttet Andelslandsbyen, hvor han
svinger hammeren i smedjen.

Nye ansatte ved vores kirker
Helene Buch og Arnth Ravn er blevet
ansat som henholdsvis kirkesanger og
organist og startede d. 1. september
2020. Desuden har de overtaget kir-
ketjenerfunktionen og har allerede
flere gange pyntet kirken smukt op.
Helene har i en årrække været kirke-
sanger i Viskinge Kirke, og Arnth har
været ansat som kirke/kulturmedar-
bejder samt organist i Kalundborg.
Vi flyttede til Tjebberup for et år siden
og straks blev Arnth vikar i Vipperød
Sogn. Da stillingen som organist blev
ledig i Sønder Jernløse, søgte han
den.
Der havde ikke været en fastansat
kirkesanger længe, så jeg søgte stil -
lingen, og nu kan vi arbejde sammen,
hvilket har en række fordele", siger
Helene.
Arnth fortsætter: " Vi glæder os - i
samarbejde med vores dejlige præst
Line - til at skabe smukke andagter.
Sang og musik er en væsentlig del af
en Gudstjeneste, som vi er meget be-
vidste om. Vi håber, at vi snart kan få
"normale tilstande" når vi får bugt
med Covid-19. Så skal der åbnes op
for børne- og ungdomsgudstjenester,
aftensang, sangcafe, foredrag, fæl-
lesspisning og udflugter.
Det ser vi hen til at hjælpe Line med.
Vi ser frem til at varetage kirkearbej -
det i Sønder Jernløse og Søstrup i
mange år.
Vi glæder os til at hilse på jer.
Kærlig hilsen Arnth og Helene.
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Nyt fra Søstrup
Valget til menighedsrådet i Søstrup, foregik i september måned, og da vi havde
det antal kandidater, der skulle bruges, gik det stille og roligt for sig. 
Valgt blev Ruth Bahn, Peter Harboe, Berit Karlsen, Connie Kaarde og Jan Mo-
gensen. Suppleanter: Jannie Randrup og Stephan Søstrup Abt. 
Menighedsrådet er valgt for en 4-årig periode og vil konstituere sig på et
menighedsrådsmøde den 18. november, hvor posterne som formand, næstfor-
mand, kasserer, kontaktperson og kir ke værge bliver fordelt og 1. søndag i ad-
vent tiltræder det nye råd. 
Vi vil gerne præsentere os selv på denne side, så alle har en fornemmelse om
sammensætningen af menighedsrådet.

Det har været en mærkelig tid, med meget lidt aktivitet omkring kirken, grun-
det corona-situationen. Da vi har så lidt plads, og der er restriktioner på hvor
mange der må deltage i planlagte arrangementer, er det ikke muligt gennem-
føre disse. Man kan håbe på at tiderne efterhånden bliver mere normale, så vi
kan få gang i tingene igen.

Først på sommeren gik vi igang
med at anlægge et område til
plænegravsteder. Det betyder, at
man kan få en urne eller kiste i
plænen med en sten, der er sat
ned i plænen. Ikke et traditionelt
gravsted, hvor der sættes beplant-
ning, blomster og pyntes med
gran. Men der er mulighed for at
sætte blomster ved stenen, som
dog fjernes hver fredag, hvor efter
græsset bliver slået. Den første
urnenedsættelse foregik i september måned, og vi kan for nemme at det er et
tiltag, der vil blive brugt.

Ellens Hus
Vi har arkitekt på og fået tegnet ombygningen af “Ellens Hus”, og det ligger
hos kommunen til godkendelse. Vi har fået at vide, at der skulle være en be-
handlingstid på ca. tre måneder. Så vi håber der snart kan ske noget med at få
tilbud hjem på ombygningen og komme igang med arbejdet.

Nytårsaften
I vore to sogne ringer vi nytåret ind med gudstjeneste den 31.
december kl. 14.00 i Søstrup og kl. 15.30 i Sdr. Jernløse.
Tilmelding, Søstrup p.g.a. begrænsede pladser på 24 45 54 02
/ lkp@km.dk. Begge steder byder menighedsrådet, hvis det er
muligt i forhold til coronasituationen, på et glas champagne og
et stykke kransekage efter gudstjenesten. Det er en hyggelig og
rar måde at ønske hinanden godt nytår på og begge steder er
det i tide til, at vi kan nå hjem til Dronningens nytårstale!
Godt nytår og tak for 2020!

Menighedsrådene.

Jan Mogensen:
Er selvstændig og har en
grafisk virksomhed i
Sasserup. Er gift med Pia
og har fire børn.
Spiller en del motions-
badminton, er aktiv i
Holbæk Fugleforening
og hvis der er tid - tager
gerne på en fisketur.

Jannie Randrup:
Har været med i MR
siden 2012 som kontakt-
person og nu som sup-
pleant. Hun er gift og
har tre børn. Uddannet
lærer og underviser i
overbygningen. Må vist
kaldes lidt af en historie -
nørd med stort H.

Stephan Søstrup Abt
Kommer oprindeligt fra
Tyskland. Er gift med
Thilde og har to døtre.
Arbejder som salgsassi -
stent og i fritiden cykler 
og vandrer han og rejser
gerne til Sverige og Norge.

RUTH BAHN:
Er pensionist og gift
med Erik og har to
børn. Hun er med i
driften på deres hus-
mandsted i Tingtved.
Hun tager gerne et 
spil bowling med ons-
dagsholdet. Har været
kirkeværge i mange år
og ser en dyd i at der
er styr på kirken og
kirkegården

PETER HARBOE:
Uddannet speciallærer,
nu på pension. Bor i
Borup sammen med
Lone og har fire børn. 
I fritiden passer han sine
bistader, maler lidt og
brygger øl. Han har før
været i MR, de seneste
år som suppleant

BERIT KARLSEN:
Uddannet bygnings -
konstruktør og arbejder
i Odsherred Kommune
som byggesagsbehan-
dler. Er gift og har to
drenge, der er hjem-
meboende. Holder
meget af at være i na-
turen og gå ture, her
finder hun ro i en
meget travl hverdag.

CONNIE KAARDE 
Folkepensionist, 
tidl. bogholder.
Gift med Hans Henrik,
nu frivillig på Lokalhi -
storisk Arkiv i Undløse.
Indtil for 3 år siden
bosiddende i Borup/
Søstrup.Fritid bruges
på slægtsforskning.

Valgte menighedsråds-
medlemmer i Søstrup 2020

Søstrup: 
Holdes i graverhuset ved Søstrup kirke:
Onsdag d. 27. januar 2021 kl. 19.00 

MENIGHEDSRÅDS-
MØDER 

SUPPLEANTER:
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Julekoncert midt i en Coronatid 
Søndag d. 6. december kl. 15.00 i Kvanløse Kirke

Vi plejer at have en korkoncert som julekoncert. Men den har
vi måtte udsætte til næste år. Til gengæld har jeg tilbudt at lave
en julekoncert 2. s. i advent med overvejende fokus på den
kirkelige og verdslige julemusik og årstidens sange - og der er
jo nok at kaste sig over! Jeg har fået lov til at invitere mine
musikalske venner med, så det er en forlængelse af vores
nytårskoncert, blot med jul i ascendanten. Så kom i julehumør
med swingende musik og sang. Jazz, soul, gospel og salmer i
ny form.

Ved Koncerten høres Mads Hansen pa Saxofon, Andre Søren -
sen på bas, Carsten Milner pa trommer og Jesper Aggeboe på
klaver. Og som sangsolist far vi fornøjelsen af at lytte til voka -
list Lene Strøyer, der blev karet som arets bluessanger i 2010.

Efter koncerten vil der være mulighed for en forfriskning med
behørig afstand.
Koncerten er naturligvis med forbehold for yderligere restrik-
tioner vedrørende Covid-19.

Organist Jesper Aggeboe

Fælles foredragsaftener 
for de 4 sogne sat i bero
Desværre må vi også i dette kirkeblad meddele at vore fælles
foredragsaftener endnu ikke kan gennemføres på forsvarlig vis
pga. div. udfordringer med corona. Det er super ærgerligt, men
sådan må det nødvendigvis være. Vi må prioritere liv og helse
frem for kultur og fornøjelse. Heldigvis har vi TV og radio…
men hold da op hvor vi savner vores gode samvær! 

www.nj-k.dk

Nytårskoncert 2021 
i Nr. Jernløse Kirke er aflyst!
Traditionen tro…kan vi ikke være i år, hvor meget vi end gerne
vil! Både fordi Nr. Jernløse Kirke fortsat er lukket på grund af
restaurering, og fordi corona-smitten næppe er drevet over ved
årsskiftet. Derfor er Lions Club Jernløse og menighedsrådenes
koncertudvalg i fællesskab blevet enige om at aflyse årets
nytårskoncert. Til gengæld håber vi at kunne tage revanche med
et brag af en nytårskoncert i 2022.

Juleaften 2020 i Jernløsehallen
Da Nr. Jernløse Kirke fortsat er lukket og vi endvidere er ramt
af coronarestriktioner, så der maksimalt må være 38 kirkegæn-
gere til gudstjeneste i Kvanløse Kirke, vil vi i år fejre juleaftens-
gudstjenester Jernløsehallen. Med hjælp fra frivillige i fore -
ningslivet, vil der blive afholdt to gudstjenester d. 24. decem-
ber kl. 10.00 og kl. 13.00 med plads til 200 deltagere pr. guds -
tjeneste (først til mølle). 
Velkommen til 400 feststemte kirkegængere til en anderledes
og uforglemmelig julegudstje neste.

Nytårsdag
Efter gudstjenesten i
Kvanløse Kirke bliver der
lejlighed til at ønske hi-
nanden godt nytår med et
lille glas, naturligvis med
dertilhørende kransekage.
Ses vi?  


