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Kom og vær med!
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Der findes en kendt talemåde, som på
sin egen drilske facon kommenterer på
vores deltagelse, eller mangel på
samme, i kirken søndag formiddag –
talemåden lyder sådan her: ”Det er
bedre at sidde på kroen og tænke på
kirken, end at sidde i kirken og tænke på
kroen”. Noget kan der faktisk være om
snakken, for hvis kirken og dens budskab om næstekærlighed og tilgivelse
fylder vore tanker, er vi allerede godt på
vej ind i kristentroens univers, uanset
om vi befinder os derhjemme, på kroen
eller et tredje sted – så langt, så godt!
Imidlertid er der et problem, som jeg
blev opmærksom på forleden til konfirmationsforberedelse, da jeg i forbindelse
med navneopråb spurgte de enkelte
konfirmander, hvor mange gange de
havde været i kirke, siden vi sidst havde
set hinanden i december måned. Der
var nemlig en konfirmand – jeg husker
ikke hvem – som spurgte om digitale onlinegudstjenester talte med. Spørgsmålet
var oprigtigt ment, og fortjente derfor
også et kvalificeret svar, men jeg fik blot
svaret et eller andet i retning af, at digital kirkegang selvfølgelig ikke tæller
med, uanset hvor gode onlinegudstjenester ellers kan være.
Men efter endt undervisning forleden
grublede jeg videre… for hvad er der
egentlig galt med tidens digitale univers?

Er det ikke fint nok at gå i kirke, spille
fodbold, modtage undervisning eller
rejse ud i verden via skærmen derhjemme? Jo, på en måde…. og så ikke
helt alligevel. Digitalt liv kan være udmærket i forskellige sammenhænge,
blot kan det aldrig nogensinde erstatte
det levede liv. Der er nemlig stor forskel
på at se fodbold i fjernsynet, eller se det
i virkeligheden på et stadion, eller deltage aktivt som spiller på banen. Det er
heller ikke det samme at terpe matematik og dansk foran skærmen alene
derhjemme, som at modtage fælles undervisning i skolen sammen med
klassekammeraterne, slet ikke. Mange
længes også i denne tid efter at rejse ud
i verden og få en på opleveren, men det
kan nok så mange rejseudsendelser i
fjernsynet heller ikke erstatte.
Tilsvarende også i kirken. Her fungerer
det absolut også bedst, når vi er sammen ”in real life”. Det levede liv handler nemlig om relationer og samhørighed i kød og blod. Et liv hvor hjertet
banker, og pulsen slår så det kan mærkes. Se, dufte, smage, lytte, røre! Livet
handler om sansernes fulde brug, og det
kan internettet ikke erstatte. For nærvær
og kærlighed er anderledes levende, når
vi er sammen. Hvis ikke vi vidste det før,
så tror jeg det seneste år med corona,
har gjort det klart for os alle, at vi

trænger til at leve livet, ikke hver for sig,
men sammen.
Sådan er det også med vores tro på
Gud. Tro handler nemlig ikke først og
fremmest om tankemæssige forestillinger, men derimod om levet liv. Tro er
en levende relation til Gud som vores
Far og direkte afledt deraf en
næstekærlig relation til vore medmennesker. Tro er liv, nærvær og samvær.
Derfor er det også en glæde, at livet i
kirkerne og præstegårdene skridt for
skridt er begyndt at vende tilbage til normale tilstande efter mere end et år med
undtagelsestilstand. Der er fortsat coronarestriktioner, som må opretholdes i
skrivende stund, men forhåbentlig er det
snart et overstået kapitel. Så kom og vær
med. Lad os sammen med Guds Ånd
puste liv i vore snart tusindårige kirkes
lokale liv og fællesskab til glæde for os
alle.

Samuel Leth-Larsen
”Et hus at komme til,
velkommen her du være vil.
Bygget af sten, af ånd og krop,
rejser sig op, solid urokkelig,
et hus du trygt kan høre hjemme i.
Janne Mark 2009
Kirkesangbogen nr. 881
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Strikkecafé

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 mellem 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

2

Sang og rytmik for babyer
”Sang og rytmik for babyer” er et hyggeligt
musikalsk fællesskab for forældre med børn i
alderen 0-12 måneder. Vi begynder efterårssæsonen onsdag d. 15. september 2021. Vi
mødes onsdage kl. 10.00 - ca. 11.30 i Nr. Jernløse Præstegård.
Tilmelding hos kirke- og
kulturmedarbejder Gitte K.
Nielsen på tlf. 23 70 18 86
eller mail:
gitte.k.nielsen@outlook.dk
Du kan læse mere om
”Sang og rytmik for
babyer” på hjemmesiden – se QR-koden

Høstgudstjeneste
i Nr. Jernløse Kirke
Søndag d. 29. aug. kl. 10.30 fejres årets høstgudstjeneste i Nr. Jernløse Kirke. Kirken vil
være pyntet efter alle kunstens regler – snyd
ikke dig selv for et fantastisk skue. Efter gudstjenesten vil der blive budt på lidt koldt el.
varmt at drikke.

I Strikkecaféen har vi et hyggeligt kreativt fællesskab, hvor vi primært strikker til børn, f.eks.
dåbsklude, lommevenner og varmehjerter.
Vi mødes i Præstegården i Nr. Jernløse ca. én
gang om måneden, og i sommer er det følgende torsdage kl. 9.30 – 11.30: 17. juni og
19. august. Er det noget for dig? Så kontakt
Gitte på tlf. 23 70 18 86 eller
mail gitte.k.nielsen@outlook.dk.

Mølledag 2021 aflyst
Nr. Jernløse Kirkes medvirken v. Nr. Jernløse
Mølles årlige mølledag bliver desværre ikke
til noget i år, da arrangementet også i år er
aflyst grundet coronakrisen. I stedet ser vi
frem til 2022!

www.nj-k.dk

NR. JERNLØSE/KVANLØSE SOGNE

Sæt et stort X i kalenderen

Konfirmationer 2021 i Nr. Jernløse
og Kvanløse Kirke
Igen i år er ikke alt som det plejer, konfirmationsforberedelsen
blev anderledes end først tænkt, og konfirmationsdatoer blev
udsat for de fleste konfirmander. Men trods alle forhindringer er
det alligevel en stor glæde, at der også i år bliver konfirmation
i vore kirker. 42 skønne unge mennesker har valgt at bekræfte
deres dåb og fejre det med venner og familie. Konfirmationsdatoer og konfirmandnavne kan ses på sognenes hjemmeside
www.nj-k.dk Tillykke med dagen!

Konfirmationsforberedelse i 2021/2022

Formiddagscaféen – folkeligt og
fornøjeligt fællesskab i præstegården.
Begynder forhåbentlig igen
fredag d. 24. september kl. 09.30,
hvor Thorkild Kjærgaard vil holde sit længe udsatte foredrag
om ”Løvenskiold’ernes gravkapel på Nr. Jernløse Kirkegård”
Der vil blive lagt en folder i kirkernes våbenhuse med uddybende program for efteråret sidst i august måned. Programmet
vil ligeledes blive løbende opdateret på www.nj-k.dk På godt
gensyn med ønske om en velvaccineret og coronafri sommer!
Nr. Jernløse Filmklub – holder til i Nr. Jernløse Præstegård,
hvor alle der kan li’ gode film er velkomne. Første gang efter
coronanedlukningen bliver onsdag d. 6. oktober kl. 19.00. Efter
filmen (som bliver afsløret i næste kirkeblad ) vil der som sædvanligt blive budt på ostebord og rødvin plus det løse. Flere
oplysninger om denne aktivitet kan fås hos Samuel på mobil
29 72 94 83 eller mail slla@km.dk
Jernløsekoret – Syng af hjertets lyst, det håber vi i Jern-

Menighedsrådsmøder

løsekoret, at I alle har gjort. Men en ting, er at synge sammen
ALENE, og så synge sammen SAMMEN.
Vi starter, om alt går vel, igen torsdag d. 16. september 2021
kl. 18.30. Så kom og syng sammen, prøv det gratis de første 2
gange. At synge er glæde og godt for hele kroppen, også
humøret trives ved det. Kom og vær med vi kan godt være flere
deltagere. Kontakt Tine Lorenzen på mobil 29 93 52 56, hvis du
vil vide mere.

Nr. Jernløse sogn:

Høstgudstjeneste i Kvanløse Kirke søndag d. 12. septem-

Onsdag den 9. juni kl. 17.00 afholdes der kirkesyn i kirke
og på kirkegård m. efterfølgende menighedsrådsmøde kl.
ca. 19 i Nr. Jernløse Præstegård.

ber kl. 10.30 m. efterfølgende fælles høstfrokost for Nr. Jernløse og Kvanløse sogne i præstegården. Gratis adgang.
Velkommen!

Onsdag den 18. august kl. 19.00 er der menighedsrådsmøde i Nr. Jernløse Præstegård.

Den traditionsrige orgelkoncert i Kvanløse Kirke søndag

Læs mere herom på sognenes hjemmeside www.nj-k.dk hvor
informationsbrev og indskrivningsark vil være tilgængeligt. For
uddybende spørgsmål kan Samuel også kontaktes på mail
slla@km.dk el. tlf. 59 18 31 27.

Kvanløse sogn:
Tirsdag den 10. august kl. 19.00 er der menighedsrådsmøde i Kirkestalden v. Kvanløse Kirke

d. 19. sept. kl. 15.00 m. organist, korleder og klokkenist ved
Sct. Nicolai Kirke i Vejle, Erik Kure, som er kendt for sin omfattende koncertvirksomhed i hele Europa.
Til koncerten vil Erik Kure også fortælle lidt om Kvanløse Kirkes
orgel, dets opbygning og historie.

Mød os på facebook
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Gudstjenesteoversigt
Nr. Jernløse

Kvanløse

Sdr. Jernløse

---10.30 LK
---19.00 SLL
----

---------10.30 SLL
19.00 LK

6. juni
13. juni
19. juni
20. juni
27. juni

1. s. e. trinitatis
2. s. e. trinitatis
Lørdag
3. s. e. trinitatis
4. s. e. trinitatis

10.30 SLL
---Konfirmation*
---10.30 LK

4. juli
11. juli
18. juli
25. juli

5. s. e. trinitatis
6. s. e. trinitatis
7. s. e. trinitatis
8. s. e. trinitatis

Fælles gudstjeneste på bænken 11.00 LK*
---10.30 SLL
---10.30 SLL
---09.00 SLL
---09.00 SLL
----

1. august
8. august
15. august
21. august
22. august
29. august

9. s. e. trinitatis
10. s. e. trinitatis
11. s. e. trinitatis
Lørdag
12. s. e. trinitatis
13. s. e. trinitatis

10.30LK
---19.00 SLL ♥
Konfirmation*
---10.30 SLL*

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

OVENSTÅENDE LISTE ER MED FORBEHOLD IFT. CORONA KRISEN
SLL: Samuel Leth-Larsen, LK: Line Krogsgaard,
*Læs omtale i kirkebladet, ♥ Kirkekaffe

Familiehøstgudstjeneste
på Lundegården
Fredag d. 27. aug. kl. 17.00.
Mere herom på Facebook og
hjemmeside i løbet af sommeren.
Alle, små som store, er velkomne
i hyggelige og landlige rammer.
Mad og drikke vil vi også
nyde sammen!
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19.00 LK ♥
---09.00 SLL
---10.30 LK ♥
----

Søstrup
09.00 SLL
19.00 LK
------09.00 LK
09.00 SLL
---10.30 SLL ♥
---11.00 LK*
---------09.00 SLL

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
Forretningsfører: 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: 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

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: 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.

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 513 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

Sankt Hans
I håb om, at det meste er tilbage til det normale, inviteres der
til Sankt Hansbål onsdag den 23. juni kl. 18.00. Vi tænder bålet
kl. 20.00 og synger Midsommervisen sammen i flammernes
skær og håber, at vi igen kan få lov til at føle fællesskabet i vores
lille by.
Hvis det er muligt, er der tændt op i grillen fra kl. 18.00, så vi
kan grille vores medbragte kød mm og spise sammen og hygge
os et par timer, inden bålet tændes. Der vil blive sat borde og
bænke frem, men vi opfordrer til, at man selv medbringer en
stol, hvis man har mulighed for det, så alle er sikret en plads.
Har nogen lyst til at bage en kage, er de meget velkomne – så
laver vi kaffe i konfirmandstuen.
Vi glæder os til at se nye som gamle Jernløseborgere.
Menighedsrådet.

Fællesspisning
Fra september starter vi igen vores månedlige fællesspisning op
i konfirmandstuen ved Sdr. Jernløse præstegård. Konceptet er
enkelt: man møder op med en ret til den fælles buffet, og så
spiser vi sammen og får snakket om løst og fast og måske lært
nye mennesker at kende. Vi slutter med en kop kaffe, og hele
arrangementet plejer at være færdig omkring kl. 19.30 (så
børnene kan komme hjem og blive puttet). Så kom endelig og
vær med til en hyggelig aften! Vi håber at se mange af de nye
ansigter, der er flyttet til Sdr. Jernløse – I skal være så velkomne!
Første gang bliver mandag den 6. september.
Menighedsrådet.

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Gudstjeneste på ”Bænken”
Søndag den 4. juli fejrer vi gudstjeneste på ”Bænken” i
Sasserup kl. 11.00 (ved Sasserupvej nr. 11) – en udendørsgudstjeneste med masser af sang, lys og luft. Efter gudstjenesten
spiser vi frokost sammen, som menighedsrådet ved Søstrup
kirke byder på.
Det er efterhånden en tradition at holde gudstjeneste på
”Bænken” og det er 14. år i træk, at vi gør det i det fællesskab,
der er så kendetegnende for Søstrup kirke og by. Alle er så
hjertelig velkomne, gamle som nye og der er plads til alle.
Menighedsrådet.

Børnegudstjeneste i Søstrup kirke
Sommerens gudstjeneste for børn og barnlige sjæle løber af stablen søndag den 8. august kl. 11.00 og er for alle, der har lyst
til en god historie og en anderledes måde at gå i kirke på.
Efter gudstjenesten griller vi pølser og spiser sammen i solen.
Vi glæder os meget til at se jer igen!!!!!
Kirkens personale.

Sdr. Jernløse:
Sdr. Jernløse: 16. juni kl. 18.30, 25. august kl. 18.30
– begge møder afholdes i konfirmandstuen ved Sdr. Jernløse
præstegård.

Søstrup:
Møderne holdes i graverhuset ved Søstrup kirke:
Onsdag d. 30. juni 2021 kl. 19.00
Onsdag d. 18. august 2021 kl. 19.00
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www.sdrjernløse-søstrup.dk

Sommerferie
Sognepræst Line Krogsgaard holder
sommerferie i uge 27, 28 og 29.
I perioden passer Samuel Leth-Larsen.

SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE

Organistens klumme

Årets konfirmander
I Sdr. Jernløse kirke konfirmeres lørdag den 4. september:
Vikala Norsk Green
Frederik Lund Petersen
Axel Green Andersen
Emma Edelbo Rasmussen
Josefine Mai Johansen Riis
Victoria Kathrine Seidenfaden
Ida Helleskov
Carl Ramskov Jensen
Agge Andreas Baun
Sylvester Vittinghus Stokbro.
I Søstrup kirke konfirmeres søndag den 5. september:
Anna Helms
Frederikke Falck
Andreas Felipe Bille Soelberg

Konfirmandundervisning
Skal jeres barn starte i 7. klasse efter sommerferien, er det ved
at være tid til at tænke i konfirmationsbaner. Vi har undervisning hver tirsdag fra kl. 13.30-15.15 i konfirmandstuen ved
præstegården i Sdr. Jernløse og starter op den 1. tirsdag efter
efterårsferien, den 26. oktober. Skal jeres barn konfirmeres i
enten Sdr. Jernløse eller Søstrup kirke, må I meget gerne sende
mig en mail på lkp@km.dk
For de børn der går i Skole i Holbæk eller Tuse, men er bosiddende i Sdr. Jernløse eller Søstrup har vi kørselsordning.
Konfirmationerne i 2021 foregår på Store Bededag i Søstrup
kirke og søndagen efter i Sdr. Jernløse. Jeg afholder en informationsaften i efteråret og glæder mig meget til at se jer.
Line.

Carl Nielsen er nok den komponist, der er mest kendt af alle i
Danmark. Når jeg siger alle, så er
det fordi alle fra 3 års alderen
kender ham. Tænk bare på " Jeg
ved en lærkerede" eller "Solen er
så rød mor". (Netop optaget i den
nye udgave af HSB nr. 585)
Vi, der kan lide at gå i kirke,
elsker alle hans salmer.
"Påskeblomst, hvad vil du her" er
en nydelse både at synge og at spille. 100 år efter, at Grundtvig
skrev teksten som prolog til et teaterstykke, kunne Carl Nielsen
i den grad fortolke digtet og sætte den fineste melodi til.
Eller hvad med "Min Jesus, lad mit hjerte få" eller "Tunge mørke
natteskyer". Kan det gøres smukkere?
Carl Nielsen er repræsenteret med 33 sange i HSB og med
11 salmer i Den danske Salmebog. Men på verdensplan er det
hans symfonier, operaer, strygekvartetter og klavermusik, der
har gjort ham kendt. En utrolig karriere på højde med H.C. Andersen. Også født på Fyn, men i 1865. Som barn hjalp han sin
far med at spille til bal på de omkringliggende gårde på violin.
Derefter opnåede han at blive regimentsmusiker og derefter i
1884 elev på Det. Kgl. Musikkonservatorium. Violinist i Det
Kgl. Kapel, senere dirigent ved Det Kgl. Teater og direktør ved
Det Kgl. Musikkonservatorium. Hvilken flid samtidig med en
karriere som - tør jeg sige - Danmarks største komponist i perioden 1900-1930. Hans folkelige popularitet har naturligvis
gjort ham beæret, dog melodien til "Jens Vejmand" , teksten af
Jeppe Aakjær gik ham lidt på nerverne. En dag, han steg af
sporvognen på Kgs. Nytorv, hørte han en lirekasse spille netop
denne melodi. Carl Nielsen løb op på sit kontor på Det
Kgl.Teater og noterede i sin dagbog: (kan synges)
Carl Nielsens symfonier er kendt i syd og nord, men hvilke af
hans værker har sat sig dybest spor.
Det har såmænd Jens Vejmand den kære melodi.
Den blev en landeplage i 1909.

God sommer. Venligst Arnth Ravn
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”Tidsrejsen” i uge 26
– sommerferieaktivitet i Skt. Nikolai Sognehus i Holbæk
På fire dage skal vi rejse fra år 0 og frem til år 2250! Vi skal
opleve kirken og dagligdagen i de forskellige perioder gennem
sang, dans, leg og kreative aktiviteter. Til sidst holder vi en tidsrejse for forældrene, hvor børnene fører dem rundt i tiden og
viser, hvad de har lavet, i de forskellige tider.
Tidsrejsen er for børn i kommende 1.-7. klasse. Vi følger selvfølgelig de officielle corona-retningslinjer på det givne tidspunkt.
Vi mødes hver dag kl. 9-15 i Skt. Nikolai Sognehus, og holder
en afslutning for forældrene torsdag eftermiddag kl. 15.4516.30.
Det er gratis at deltage, du skal bare huske madpakken og drikkelse. Der er plads til 30 børn
efter først-til-mølle princippet. Børn fra Nr. Jernløse og Kvanløse sogne er også velkomne.
Hvis du har spørgsmål, kontakte gerne Gitte
på tlf. 23 70 18 86 eller
Tilmelding
mail gitte.k.nielsen@outlook.dk.
via QR-kode

www.nj-k.dk

