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Nr. Jernløse, Kvanløse,
Sdr. Jernløse og Søstrup sogne
Skaberværk og solsikker
I min køkkenhave står der mindst 30
solsikker – de er over to meter høje og
står bare der og strutter af liv, med deres lange ranke stilke og de knaldgule
hoveder, der lystigt vender sig mod
solen.

sennepsfrø, som en mand tog og såede
i sin mark. Det er mindre end alle
andre frø, men når det vokser op, er
det større end alle andre planter og
bliver et helt træ, så himlens fugle
kommer og bygger rede i dets grene.”
(Matthæus 13,31)
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Om ikke ret længe falmer de, og dér
hvor skønheden nu glæder mit øje, vil
der stå mad til fuglene, når kernerne
modnes og svulmende byder på festmåltid for alle de små.
De er imponerende, disse blomster, der
nærmest ligner små træer med solgule
kroner, og når jeg skal plukke en buket,
skal jeg bruge en grensaks, for stilken
er som en stamme på et ungt træ.
De står der ikke, fordi jeg har sået dem
– tværtimod står de helt forkert, midt i
jordbærplanterne og oveni kartoffelrækkerne og skygger og tager næring –
jeg nænnede bare ikke at hive dem op,
da de selvsåede frø begyndte at spire i
foråret.
Og da de var fem centimeter høje,
skyggede de jo ikke for noget og jeg
kunne gå og glæde mig over, at det
grønnedes i min lille have.
Men nu har de altså taget over – med
deres egen stålsatte og kraftfulde vilje
har de fuldstændig overtaget køkkenhaven. Men det gør egentlig ikke noget
– det glæder kun!

Min far, der er gammel bonde og nærmest verdensmester i køkkenhaver, ryster på hovedet og bruger gloser, jeg
ikke vil gentage her – han synes, jeg er
et kvaj til det der med køkkenhaver!
Men jeg er altså glad, glad for alle de,
for mig, unyttige solsikker og jeg kan
blive helt mundlam, når jeg tænker på,
at et lille bitte frø, mindre end min
lillefingernegl, kan blive til noget så
vildt og stort, som en to meter høj solsikke.
Det kaster lys over lignelsen om sennepsfrøet, som Jesus fortæller i evangelierne: »Himmeriget ligner et

Lignelsen giver mening, når man kigger på en solsikke og ja vel i det hele
taget, når vi betragter Guds storslåede
skaberværk, som ses i alle de bitte små
kerner og frø, som vi har lagt i jorden i
foråret, og som nu vokser sig store og
flotte og livgivende på marker og i
haver. Det er jo netop i alt det levende,
at vi ser Vorherres storhed og ser, at vi
alle er en del af det. I de knejsende
gamle egetræer, der vidner om svundne
tider, i humlebien, der slet ikke burde
kunne flyve, i roserne, der dufter helt
eventyrligt eller i de blodrøde valmuemarker, der lyser op mellem alt det
grønne. I al den skønhed som naturen
byder os lige nu, ser vi Guds skabermagt og et glimt af gudsriget, der er
som et sennepsfrø eller et solsikkefrø –
bitte lille, men med en styrke og en
kraft i sig, der nærmest ingen grænser
kender. Det skal vi huske at være
taknemmelige for – for alt det, der
vokser, mens vi sover, som der står i en
af vores smukke høstsalmer.
Glædelig sensommer og glædelig høst.
Line Krogsgaard
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Sang og rytmik for babyer

Nr. Jernløse/Kvanløse sogne:

Strikkecafé
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
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Vi er kommet godt i gang med at strikke igen i
strikkecaféen. Vi strikker i øjeblikket bl.a. dåbsklude, ”lommevenner” og ”varme hjerter”. Det
er rigtigt hyggeligt!
Vi mødes i Nr. Jernløse Præstegård ca. én gang
om måneden, og i efteråret er det følgende
torsdage kl. 09.30-11.30: 16. september,
14. oktober og 25. november. Er det noget for
dig? Så kontakt Gitte på 23 70 18 86
eller gitte.k.nielsen@outlook.dk

- er en fantastisk livsbekræftende og musikalsk
oplevelse sammen med dit barn. Alle forældre
med børn i alderen 0-12 mdr. er velkomne. De
mindste børn kan sanse musikken, stemmerne,
bevægelserne og alt hvad der knytter sig til
”Sang og rytmik for babyer”. Det, børn hører i
deres første leveår, glemmer de ikke igen. Det
vil blive ved med at ligge som en glæde og
genkendelse i deres sind resten af deres liv. Når
man synger for børn, styrker man desuden
deres udvikling på en lang række områder,
sprogligt, motorisk m.v. Der er tid til hygge og
fællesskab mellem børn og voksne ved den
efterfølgende og uforpligtende kaffehygge.
Vi mødes hver onsdag i Nr. Jernløse Præstegård kl. 10.00 - ca. 11.30. Første gang i
efteråret er onsdag d. 15. september 2021.
Tilmelding hos kirke- og kulturmedarbejder
Gitte K. Nielsen på tlf. 23 70 18 86 eller mail
gitte.k.nielsen@outlook.dk

Jernløsekoret
– hjertelig velkommen til alle!
Syng af hjertets lyst, det håber vi i Jernløsekoret, 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 dirigent og korleder Tine Lorenzen på
mobil 29 93 52 56 eller
Jernløsekorets formand Vivi Søgaard Hansen
på mobil 21 30 28 64, hvis du vil vide mere.
Endnu engang: Velkommen!

www.nj-k.dk

NR. JERNLØSE/KVANLØSE SOGNE

Høstgudstjenester
i Nr. Jernløse og Kvanløse Kirker

Familie og børnehøstgudstjeneste
på Lundegården – ALLE er velkomne!
”Marken er mejet og høet er høstet” – om ikke det hele, så i
hvert fald det meste! Vi samles derfor i vore kirker for at sige
TAK til livets skaber og opretholder, for at vi også i år kan få
brød på vores bord. Derfor vil vi også i år synge af hjertens lyst:
”Du gav mig, o Herre, en lod af din jord, som jeg nu min egen
må kalde. Du gav mig et dagværk og brød til mit bord” - det er
sandt, for ”hvad magted jeg vel, om du ej gav held? Det vokser
jo, medens vi sove!”
Så velkommen til vore smukt pyntede kirker. Først Høstgudstjeneste i Nr. Jernløse Kirke d. 29. august kl. 10.30 m. lidt koldt
el. varmt at drikke i kirkens våbenhus efterfølgende, og dernæst
høstgudstjeneste i Kvanløse Kirke d. 12. september kl. 10.30
med efterfølgende mad, drikke og en lille overraskelse i præstegården.

Menighedsrådsmøder
(Møderne er offentlige)

Nr. Jernløse sogn:
Onsdag d. 19. oktober kl. 19.00
i Nr. Jernløse Præstegård
Onsdag d. 24. november kl. 19.00
i Nr. Jernløse Præstegård

Fredag d. 27. august kl. 17.00 håber vi at se børn og voksne,
familier og enlige til en fælles børnehøstgudstjeneste for vore
fire sogne på Lundegården, Butterupvej 98, Regstrup. Også i
år åbner Lundegården gæstfrit op, og der er så dejligt derude på
landet! Så kom frisk! Børnene vil 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 – den gamle lade er nemlig stor nok til at rumme os alle! Ses vi?

Alle Helgens dag den 7. november
Endnu et år er gået siden vi sidst fejrede allehelgen. I årets løb
er vi mange, som har taget afsked med et kært familiemedlem,
en god ven, en afholdt nabo, en vellidt kollega etc. Derfor vil
vi også i år mindes vore kære med navneoplæsning og lystænding i vore kirker, og efter gudstjenesterne vil det være muligt
at sætte lys på kirkegårdenes grave. Taknemmelighed, glæde,
sorg og håb, hele følelsesregisteret er i spil, velkommen til en
udtryksfuld og håbefuld gudstjeneste. Orgel: Jesper Aggeboe –
Sopran: Gitte K. Nielsen – Liturg: Samuel Leth-Larsen.

Kvanløse sogn
Onsdag d. 27. oktober kl. 19.00
i Kirkestalden v. Kvanløse Kirke

Mød os på facebook
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Orgelkoncert i Kvanløse Kirke

Husk at sætte X i kalenderen

søndag d. 19. sept. kl. 15.00 v. organist, korleder og klokkenist
ved Sct. Nicolai Kirke i Vejle, Erik Kure

1. søndag i advent den 28. november
medvirker Jernløse Hornorkester
traditionen tro til adventsgudstjeneste i
Nr. Jernløse Kirke kl. 10.30 og kl. 13.30
i Kvanløse Kirke. I Kvanløse sogn fejrer
vi gode adventstraditioner med festgudstjeneste,
juletræstænding, banko og muntert samvær.
Et samarbejde mellem menighedsråd og beboerforening.

Filmklubben slår igen dørene op til gode
filmoplevelser i Nr. Jernøse Præstegård
Denne eftermiddag vil vi blive beriget med iørefaldende
orgelkompositioner af kendte komponister som f. eks. D. Buxtehude, J. S. Bach, John Stanley, W. A. Mozart, Louis Vierne,
N. W. Gade, I. P. E. Hartmann, Carl Nielsen, Leif Thybo, Leif
Kayser, Peter Møller og Erik Kure.
Erik Kure 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.
Som altid - gratis adgang - velkommen!
Efter koncerten vil der blive budt på lidt at drikke.

6. september kl. 19.00:
”Lion” (2016). Instrueret af Garth Davis.
Den 5-årige indiske dreng Saroo farer vild
i de kaotiske gader i Calcutta efter at være
faldet i søvn på et tog. Han er tusindvis af
kilometer hjemmefra og ender med at
blive adopteret af et forældrepar i Australien. 25 år senere er ønsket om at blive
genforenet med sin biologiske familie større end nogensinde, og ved hjælp af nogle vage barndomsminder og
Google Earth begynder Saroo sin søgen. Lion er den
gribende og sande historie om Saroo Brierley og er baseret
på hans bog A Long Way Home.
1. december kl. 19.00: ”UNBROKEN”
(2014). Instrueret af Angelina Jolie

Bibelstudiegruppe i Nr. Jernløse Præstegård
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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. 22. september, 27. oktober og 24. 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.

Et episk drama, der følger krigshelten
og OL-deltageren Louis Zamperinis,
som meldte sig til de væbnede amerikanske styrker under 2. verdenskrig. Efter et
flystyrt i Stillehavet bliver han tilfangetaget af den japanske flåde, hvorefter en ny kamp for at slippe levende igennem
2. verdenskrig
begynder. Kom
og se en ubegribelig og inspirerende autentisk historie
om menneskers styrke
og vilje. Baseret på virkelige hændelser.

Formiddagscaféen åbner igen i Nr. Jernløse Præstegård!
24. september kl. 09.30:
”Løvenskiold’ernes gravkapel på Nr. Jernløse kirkegård”
v. historiker Thorkild Kjærgaard
Der er rundt om i vore
landsbykirker mange
bemærkelsesværdige
adelsbegravelser. Men
Løvenskiold’ernes begravelseskapel på Nr.
Jernløse kirkegård er i
en klasse for sig. Der er
– så vidt vides – intet i
Danmark, som kommer op på siden af det. Det er i allerhøjeste
grad et besøg værd. Thorkild Kjærgaard vil fortælle om kapellet og om den for vores egn så betydningsfulde slægt, hvis
jordiske rester ligger i de 19 fritstående kister. Det er en
beretning om storhed og fald.
Det er en beretning om talentfulde og dygtige mennesker, omgivet og båret frem af rigdom, skønhed og blændende pragt,
men også en beretning om familiestridigheder, sorg, smerte og
tragisk død. Efter foredraget vil gravkapellet v. kirken være
åbent for interesserede.
30. oktober:
Løvfaldstur (NB – lørdag eftermiddag & forhåndstilmelding)
I år falder løvfaldsturen sent, men
forhåbentligt ikke så sent at alle
blade har mistet taget i de gyldne
trækroner? Måske oplever vi en
susende efterårsstorm? Eller står
solen mon lavt på en skyfri blå
himmel? Uanset om det er storm
eller sol, kan jeg garantere, at busturen vil foregå ad naturskønne veje i et roligt tempo. Undervejs vil vi synge sammen fra Højskolesangbogen, og gad vidst
om pastoren ikke også er i det muntre hjørne ;-) Midt på eftermiddagen vil vi gøre holdt og nyde en kop kaffe med lagkage.
Der er afgang fra Åvang kl. 13.00, mulighed for påstigning ved
Nr. Jernløse kirke kl. 13.05 og Kvanløse Kirke kl. 13.15.
Turen forventes afsluttet kl. ca. 17 og er tilrettelagt så alle – også
ældre og gangbesværede – kan være med. Nye ansigter hilses
velkomne. Tilmelding til Samuel på tlf. 59 18 31 27 eller mail:
slla@km.dk senest den 15. oktober.

19. november kl. 09.30: ”Nordkap tur/retur”
v. Kurt Frederiksen
Kurt fortæller: Foredraget fortæller om en speciel rejse
– en tur med en veterantraktor og en campingvogn op
gennem Sverige og Norge til Nordkap og hjem igen
gennem Finland.
Nogle syntes, det var en tosset idé, andre mente, at jeg havde
en skrue løs. En mente, det skulle forbydes, for jeg ville være til
gene for trafikken – en anden påstod, at maskinskader ville gøre
det hele umuligt. Desuden var det alt for langt, jeg ville kede
mig forfærdeligt og sikkert komme til at fortryde. Ingen af dem
fik ret. Jeg traf kun glade mennesker, der syntes, at det var fantastisk. Det er rigtigt, at jeg skabte kø, men det var fordi, så
mange ville fotografere – og maskinskaderne var helt i småtingsafdelingen. For mig blev det en stor oplevelse, og mange
herhjemme fulgte turen gennem radio, tv og på Facebook.
Denne formiddag vil jeg komme og vise billeder fra turen og
fortælle om, hvad jeg oplevede på den 5200 km lange køretur
op gennem Sverige til Nordkap og tilbage igen gennem Finland. Jeg gjorde turen alene hen over sommeren, og hensigten
var dels at gøre det, dels at indsamle materiale til en bog samt
stof til et foredrag som altså ledsages af billeder, som fortæller
om store og små oplevelser, om mennesker, jeg mødte, uheld,
der nær havde stoppet turen, godt vejr, dårligt vejr, men først og
fremmest om alle de gode historier, der blev det egentlige resultat af turen.
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Gudstjenesteoversigt
Nr. Jernløse

Kvanløse

Sdr. Jernløse

4. september
5. september
11. september
12. september
18. september
19. september
24. september
26. september

Lørdag
14. s. e. trinitatis
Lørdag
15. s. e. trinitatis
Lørdag
16. s. e. trinitatis
Åvang 10.00 LK
17. s. e. trinitatis

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

---------10.30 SLL*
Konfirmation
15.00 Koncert*
---19.00 SLL♥

Konfirmation
----

---Konfirmation

09.00 SLL
---19.00 LK♥
-------

------10.30 LK
---09.00 SLL

3. oktober
10. oktober
17. oktober
24. oktober
29. oktober
31. oktober

18. s. e. trinitatis
19. s. e. trinitatis
20. s. e. trinitatis
21. s. e. trinitatis
Åvang 10.00 SLL
22. s. e. trinitatis

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

---09.00 SLL
---10.30 SLL
---10.30 LK

10.30 LK*
10.30 SLL
---19.00 SLL
---17.00 LK*

19.00 LK
---19.00 LK
----------

7. november
14. november
21. november
26. november
28. november

Alle helgens dag
24. s. e. trinitatis
Sidste s. i kirkeåret
Åvang 10.00 LK
1. s. i advent

15.30 SLL*
09.00 LK
10.30 SLL
---10.30 SLL*

14.00 SLL*
---19.00 SLL♥
---13.30 SLL*

17.00 LK*
10.30 LK
------1500 LK*

15.00 LK*
16.00 Koncert*
09.00 SLL
---10.30 LK♥

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

Har du brug for kørelejlighed
til gudstjenester eller arrangementer?
Tøv da ikke med at kontakte den sognepræst (Line el. Samuel)
som er ansvarlig for den pågældende gudstjeneste eller
arrangement – så finder vi ud af noget. Gangbesværede eller
billøse sognebørn – ingen hindring hos os!
Ring endelig – vi venter v. telefonerne ☺ Line træffes på mobil
24 45 54 02, og Samuel træffes på mobil 29 72 94 83.
Velkommen!
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Søstrup

Mød os på Facebook!

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
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

Høstgudstjeneste og høstmarked
Sdr. Jernløse, søndag den 3. oktober kl. 10.30
Vi fejrer, at høsten er kommet i hus, ved en festlig gudstjeneste i Sdr. Jernløse kirke. Efter gudstjenesten afholdes der
høstmarked i laden og på gårdspladsen ved præstegården,
hvor det bliver muligt at købe forskellige varer, fra ”lokale
leverandører”. Så har du noget, du gerne vil sælge, det være
sig grøntsager, frugt, syltevarer, honning, strik, hjemmelavede
smykker, tøj, keramik, lopper eller andet, så kom endelig! Er
der børn, der gerne vil sælge legetøj m.m., er de også meget
velkomne. Der vil kunne købes kaffe og kage og overskuddet
går til menighedsplejen. Vi sørger også for lidt underholdning
til børnene og måske lidt levende musik.
Vi glæder os til at se jer.
Menighedsrådet
Høstgudstjenesten 2020, som blev holdt ude på grund af corona,

Høstgudstjeneste
Søstrup søndag den 19. september kl. 10.30.
Som altid inviterer vi til høstgudstjeneste med efterfølgende
frokost, og i år bliver det søndag den 19. september kl. 10.30 i
Søstrup kirke. Kirken vil være smukt pyntet og vi synger alle
vores smukke høstsalmer ved en festlig gudstjeneste inden vi
bagefter samles til frokost. Det er en meget fin og traditionsrig
dag og vi håber, at mange har lyst til at deltage.
Menighedsrådet

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Sdr. Jernløse:
22. september, 27. oktober og 24. november kl. 18.30
Alle møder foregår i menighedssalen.

Søstrup:
Møderne holdes i graverhuset ved Søstrup kirke:
Onsdag d. 5. september 2021 kl. 19.00
Onsdag d. 20 oktober 2021 kl. 19.00
Onsdag d. 3 november 2021 kl. 19.00
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Alsang i Søstrup
Torsdag den 2. september kl. 19.00
Alsang, stammer fra svensk og betyder egentlig bare fællessang.
Betegnelsen stammer fra en række fællessangsstævner, der
fandt sted i de første år af den tyske besættelse af Danmark
1940-45. På stævnerne sang tusindvis af deltagere fædrelandssange og gav dermed udtryk for sammenhold og nationalfølelse.
Nu er konceptet blomstret op igen, og i uge 35 vil der rundt
omkring i hele landet blive sunget sange for frihed og
demokrati. For netop den 1. september 1940, kulminerede alsang-stævnerne under besættelsen, da cirka 750.000 mennesker sang sammen over 200 steder i landet.
Vi håber, at I vil være med til at hylde friheden, livet og
demokratiet denne aften, hvor organist Arnth ravn og kirkesanger Helene Buch spiller og synger for.
Menighedsrådet

Sangaften i Sdr. Jernløse

Kom og skær dit eget græskar
Lørdag den 30. oktober kl. 15.00 i Søstrup
Efteråret byder på store og flotte græskar, der kan skabes om til
lysende lygter i mørket. Vi har taget traditionen fra USA til os og
inviterer til græskardag lørdag den 30. oktober, dagen før Halloween, hvor vi sørger for en masse flotte græskar, som vi
håber, at både børn og voksne har lyst til at komme og udhule.
Medbring selv kniv og ske (og varmt tøj) og kom og vær med.
Græskarlygterne kan I tage med hjem og tænde på Halloweenaften, den 31. oktober. Vi sørger for noget varmt at
drikke og hvem ved, måske også en græskarkage.
Menighedsrådet

28. oktober kl. 19.00
Vi mødes og synger efteråret ind torsdag den 28. oktober kl.
19.00 i menighedssalen i Sdr. Jernløse. Organist Arnth Ravn og
kirkesanger Helene Buch styrer slagets gang, og vi håber, at I
har lyst til at være med til en aften i den nye højskolesangbogs
tegn, hvor vi skal lære nogle af de nye sange, men bestemt også
synge de gamle og traditionelle.
På glædeligt gensyn, Menighedsrådet

Syng dansk i Søstrup
Torsdag den 4. november kl. 19.00.

Halloween

Da det er syng-dansk-uge i uge 44, inviterer menighedsrådet
til en hyggelig aften med fællessang i Søstrup kirke, under
ledelse af organist Arnth Ravn og kirkesanger Helene Buch, der
med vanligt engagement og gejst vil præsentere os for såvel
kendte, som ukendte danske sange. Repertoiret vil bestå af
både nye og gamle sange fra Højskolesangbogen, og der vil
være mulighed for at ønske en sang.
På glædeligt gensyn, Menighedsrådet

Søndag den 31. oktober kl. 17.00
Så er der gys og uhygge i Sdr. Jernløse kirke på Halloweenaften
den 31. oktober, hvor der er børnegudstjeneste klokken 17.00
i kirken og aftensmad bagefter i menighedssalen. Kirken bliver
pyntet efter alle kunstens regler – mørkt og væmmeligt med edderkoppespind og flagermus, spøgelser og bloddryppende
kropsdele og vi glæder os til at se jer – hvis I tør!
L.K.

www.sdrjernløse-søstrup.dk
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Fællesspisning
i Sdr. Jernløse
Vi starter op med fællesspisning i konfirmandstuen i Sdr.
Jernløse mandag den 6. september kl. 18.00. Man medbringer selv en ret, og så
spiser vi sammen. Om det
bliver fællesbuffet eller ej, må
Corona og tiden vise.

Gospelkoret New Day
Kom og lad dig rive med, når Gospelkoret New Day synger glad, energifyldt gospel søndag den
14.november kl.16. Der er garanti for god energi og medrivende musik, når koret folder sig ud
med fantastiske Markus Lindell ved klaveret.
Korets dygtige dirigent, Tenna Kyrin Toft, leder koret gennem både nyere, funky gospel og smukke
ballader, og der bliver selvfølgelig også mulighed for at du kan folde din egen indre gospelsanger ud, når hun sammen med koret leder publikum i hyggelig fællessang.
Der er gratis adgang og alle er velkomne til en svingende kirkekoncert i Søstrup kirke.
Menighedsrådet.
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Konceptet er enkelt og skabt
for, at så mange som muligt i
vores lille by kan lære hinanden at kende og er en
hyggelig måde at være sammen på. Alle kan være med,
og vi plejer at være færdige
ved 19.30-20.00-tiden, så
børnene kan nå at blive puttet. Vi håber at se en masse
nye ansigter.
Menighedsrådet.

Organistens klumme

Ellens Hus ved Søstrup kirke
Sidste år overtog Søstrup kirke nabohuset, og meningen er at
etablere et sogne/kulturhus, som alle sognets beboere skal
kunne bruge til mødeaktiviteter og arrangementer af vidt
forskellig art.
Efter ni måneder er byggetilladelsen i hus, og nu er vi igang
med ombygning, så det kan bruges til mødelokale.
Huset bliver handicapvenligt og kommer til at følge reglerne
for dette. Tiltagene er igang nu, og onsdag den 29. september
kl. 19.00 er det muligt at komme og se, hvor langt vi er nået i
huset. Så kig ind af nysgerrighed eller fordi du har ideer til brug
af huset.
Menighedsrådet

Vi kender vel alle sammen Halfdan Rasmussen. "MARIEHØNEN
EVIGGLAD"kender alle børn. Da
Halfdan skulle begraves i 2002,
mødte en børnehave op og sang
den ved graven." Den lille frække
Frederik" var min generations
børnesang.
Haldans "Tosserier" og hans ABC
har sat sig dybe spor, og vi er
mange bedsteforældre, der elsker
at læse op af hans børnebøger.
En af mine yndlingsdigte er "Med store undrende øjne gå jeg...".
Den er taget med også i den nye højkolesangbog nr. 115, med
Erik Sommers fine melodi, der bærer teksten så smukt.
Hvis man møder et menneske, der påstår, at han eller hun ikke
tror på noget, kan man altid henvise til Haldans nr. 115.
"Thi alle steder er samme under og samme kraft, som gør sjælen
stum." Til efteråret 2021 inviterer kirkerne til nogle sangaftener.
Her skal vi glæde os til at synge også nogle af Haldan Rasmussens mindre kendte digte, et af dem hedder Aftenbøn, med
melodi af Bent Fabricius-Bjerre.
Venligst Arnth Ravn

Juledekorationsdag
Søstrup lørdag den 20. november
Igen i år inviterer menighedsrådet til
en hyggelig dag med juledekorationer, hvor Bente Bryde Nielsen
kommer og hjælper os med inspiration til adventskrans og dekorationer.
Medbring selv dine materialer og
kom og få gode input af dygtige
Bente, der i mange år har beskæftiget
sig med blomster og udsmykning.
Menighedsrådet sørger for lidt frokost
og kaffe, og vi håber, at mange har
lyst til at være med. Børn er også
meget velkomne. Vi starter kl. 10.00,
og det foregår enten i graverhuset
eller i Ellens hus ved Søstrup kirke.
Menighedsrådet.
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NR. JERNLØSE/KVANLØSE/SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE

Efterårsmøder
Fælles for Nr. Jernløse, Kvanløse, Sdr. Jernløse og Søstrup sogne

Den gode nazist

”Det glemte Anatolien
og den tidlige kristendom”

– et foredrag om en betændt familiehistorie.
Onsdag d. 13. oktober kl. 19.30 i Søstrup kirke

Tre billeder i et gammelt fotoalbum ændrede min families historie om sig selv.
Min mormor havde altid fortalt mange
historier om sin far - ”verdens bedste
menneske”. Willy von Nordeck var et
fantastisk familieoverhoved, der fik familien gennem krig, bomberegn og en strabadserende flugt til Danmark.
Så hvorfor var der i det gamle, røde ringbind tre billeder af min oldefar i spidsen
af en parade ved siden af Adolf Hitler?
Billedfundet satte gang i et stort researcharbejde, der er portrætteret i DRdokumentaren ”Den gode nazist.” Min
mormor delte gladeligt ud af de gode historier. Hun fortalte ikke, at han efter krigen blev dømt for forbrydelser mod
menneskeheden, for sin deltagelse i Fol-

kedomstolen, hvor fjender af naziregimet
blev summarisk dømt til døden…
I min mormors verdensbillede var hendes
far tvunget til at hjælpe nazisterne. Hun
har aldrig villet anerkende, at hendes far
kunne have handlet anderledes. Tværtimod tog han åget på sig, for at undgå, at
en rigtig nazist ville tage hans plads og
gøre det hele meget værre. Hendes undvigelsesteknikker er ikke unikke. Tyske
historikere har vist, at de fleste efterkommere af nazister er klar til at foretage sig
store mentale krumspring for at fastholde
deres elskede forældre i en helterolle.
I foredraget vil jeg med udgangspunkt i
klip fra filmen fortælle historien om min
oldefar, min mormor og mine forsøg på
at nærme mig sandheden om min familiehistorie.

www.nj-k.dk

Onsdag d. 10. november kl. 19.30 i Nr.
Jernløse Præstegård
v. foredragsholder Peer Faurskov
Peer Faurskovs foredrag tager os med på
en rejse gennem Anatolien i Tyrkiet. I ord
og billeder kan vi opleve flere af kristendommens historiske steder, som eksempelvis kirken i Nikæa, Kappadokien og
de kristne klippekirker, forladte kirker fra
den georgiske kristendom og selvfølgelig
fantastisk billeder fra Aya Sofia kirken fra
år 536. Peer Faurskov er rejsearrangør for
speciel- og kulturrejser til steder, hvor almindelige turister ikke kommer. Han har
bl.a. medvirket i Politikens rejseguide om
Indonesien.
Velkommen, også til nye ansigter, til en
hyggelig novemberaften i præstegården.

