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FIRKLØVERET - et samarbejde mellem

Nr. Jernløse, Kvanløse,
Sdr. Jernløse og Søstrup sogne

DECEMBER 2021 - FEBRUAR 2022 · NR. 1

Julen er også de ældres fest!
Julen står for døren! Snart skal højtiden fejres med vore kære. Nedenstående digt, som blev fundet af en
sygeplejerske i en kommodeskuffe hos
en ældre dame på et engelsk alderdomshjem efter hendes død, minder
os om, at vi også skal huske og respektere de ældste i familien. Uden
dem ville slægten ikke været blevet
ført videre til os. Glædelig jul til alle,
også til jer der er grå i toppen, ja, især
til jer, med tak for hvad I har været og
fortsat er for os alle!
Hvad ser du? Søster, her i min stue?
En gammel, sur og besværlig frue,
- lidt griset og rodet, hvor hun har ligget,
usikker på hånden og fjern i blikket.
Du taler lidt højt, men hun svarer ikke,
hun savler og hoster, har snue og hikke.
Hun takker dig ikke, for hvad du gør,
og er så tit, som hun ikke bør.

Er det hvad du ser? Er det hvad du tænker?
Luk øjnene op og se mine lænker,
jeg sige dig, hvem jeg er,
den gamle kone, der ligger her.
Jeg er barn på ti i et lykkeligt hjem,
med forældre og søskende – jeg elsker dem.
Jeg er ung på seksten med håb og drømme,
så let på fod, og med tanker så ømme.
Jeg er brud på tyve, med roser på kind,
i mit eget hjem går jeg lykkeligt ind.
Jeg bliver mor, og bygger et hjem så trygt,
og værner mine mod kulde og frygt.
Og børnene vokser – sorger og glæder,
med årene veksler, vi ler og græder.
Så flyver ungerne væk fra reden,
min mand mig trøster, vi nyder freden.

Vi når de halvtreds, vore børnebørn kommer,
bringer uro og glæde hver eneste sommer.
Men så kommer sorger og tungere dage,
min mand er død, jeg er ene tilbage.
For børnene selv har børn og hjem nu,
og der er meget, der fanger dem nu.
Og borte er alle de gode år,
så varme og glade og i trygge kår.
Nu piller alderen fjerene af mig,
mit hjerte er tungt, mit hår falder af mig,
jeg har ingen kræfter til dagens pligter
For ryggen er bøjet, og synet svigter.
Men inden i det gamle kadaver,
er endnu levende, smukke haver.
Der lever en barndom, en ungdom og steder,
der lever minder, sorger og glæder.
De gladeste minder i sindet synger,
skønt alderens byrder mit hjerte tynger.
Og smerteligt nemmes den tunge lære,
at intet kan blive ved med at være.
Hvad ser du søster? – en gammel besværlig
og træt lille kone? – nej vær nu ærlig,
se nærmere til – måske kan du finde,
et barn, en brud, en mor – måske en kvinde.
Se mig som sidder der inderst inde,
det er mig, som du skal
prøve at se og finde.

Samuel Leth-Larsen
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Udgives af Nr. Jernløse, Kvanløse,
Sdr. Jernløse og Søstrup sogne.
Ansvarshavende redaktør:
Sognepræst Samuel Leth-Larsen
Næste nummer af Firkøveret
omdeles uge 47 2021. Meddelelser
til kirkebladet for marts – maj 2022
indgives til sognepræsten senest den
21. januar 2022

Strikkecafé

Lay-out/tryk: Japi-Form

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
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Sang & Rytmik for Babyer
Efter en pause i efteråret 2021, satser vi på at
der i 1. halvår 2022 atter vil begynde et nyt
hold med Sang & Rytmik for Babyer i
Præstegården. For opstartstidspunkt og tilmelding henvises til kirkens hjemmeside www.njk.dk eller Facebook. I er også velkomne til at
kontakte Samuel på mobil 29 72 94 83 for
flere detaljer.

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 leg, aktiviteter og
undervisning. Vi starter op i 1. halvår af 2022.
Invitationer til alle børn i 3. klasserne på Nr.
Jernløse Skole vil blive uddelt med oplysning
om opstartstidspunkt, hvad minikonfirmand er
for noget, og hvordan I tilmelder jer. 3. klasses
elever fra andre skoler, som bor i vore sogne, er
også velkomne. For nærmere detaljer kan
Samuel kontaktes på mobil 29 72 94 83

Netop i de kolde vintermåneder kan det være
godt at supplere brændeovnens knitren med
strikkepindenes. Men hvorfor sidde derhjemme og strikke halstørklæder og vanter helt
alene, når I har mulighed for at mødes i
præstegården og strikke dåbsklude, lommevenner og små varmehjerter? Så kom frisk
en gang om måneden og vær med i et superhyggeligt strikkefællesskab, hvor der med
garanti er kaffe på kanden.
Alle er velkomne i Nr. Jernløse Præstegård
torsdag den 27. januar og torsdag d. 24. februar, begge gange kl. 9.30-11.30.

Jernløsekoret
– kom og syng med!
På torsdage ml. 18.30 og 20.30 er alle ”sangfugle, med brum og pip” velkomne i sognenes
fornøjelige og sangglade fællesskab. Vi mødes
i Nr. Jernløse Præstegård.
Oplysninger om denne aktivitet kan fås hos
korleder Dorte Jensen på mail
korleder.tollose@hotmail.com eller hos
korets formand, Vivi Søgaard Hansen,
mobil 21 30 28 64

Menighedsrådsmøder
(Møderne er offentlige)

Nr. Jernløse sogn:
Onsdag d. 5. januar kl. 19.00
i Nr. Jernløse Præstegård

Kvanløse sogn:
Tirsdag d. 18. januar kl. 19.00
i Kirkestalden v. Kvanløse Kirke

www.nj-k.dk
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Sognenes Bibelstudiegruppe
- mødes i Nr. Jernløse Præstegård onsdag
d. 26. januar og onsdag d. 23. februar,
begge dage fra kl. 09.30-11.30. Vi læser
henholdsvis Romerbrevet kap. 12 og kap.
13 og drøfter indhold og betydning. Inden
læsning og samtale begynder vi med en
kop kaffe el. te med brød. Vil du vide mere
om denne aktivitet er du velkommen til at kontakte Samuel på
mobil 29 72 94 83. Hjertelig velkommen til alle!

Sognenes Bibelstudiegruppe nr. 2??
Den eksisterende og velfungerende bibelstudiegruppe i vore sogne mødes om formiddagen, da alle deltagere (på nær præsten )
ikke længere er aktive på arbejdsmarkedet.
Her går det godt! Nye (ældre) deltagere er
fortsat velkomne.
Men skulle der være yngre studie- el. erhvervsaktive folk i vore
sogne, som kunne have interesse i at deltage i et fællesskab
med fokus på bibellæsning og samtale i præstegården, vil jeg
gerne tilbyde opstart af en bibelstudiegruppe nr. 2. Efter nærmere aftale vil denne gruppe kunne mødes en hverdagsaften
pr. måned, 6-8 gange om året.
Hvis du finder dette tilbud interessant, er du hjertelig velkommen til at kontakte Samuel på mobil 29 72 94 83, så finder vi
ud af noget ☺

Formiddagscaféen
– hyggeligt fredagssamvær for alle i Nr. Jernløse Præstegård
Den 10. dec. kl. 09.30:
”Julehygge i
den gamle præstegård”
Julen står for døren, men
inden det for alvor går løs, inviteres I alle til julehygge i
Formiddagscaféen. Kom og
oplev præst og organist på
slap line – du kommer med garanti i julestemning!
Den 21. jan. kl. 09.30: ”Flygtet til Holbæk”
v. Michael Zarei
Flygtninge... i perioder skriver aviserne næsten ikke
om andet, men denne fredag vil Michael Zarei fra Iran (der med
kone og teenagesøn bor i Holbæk) sætte et ansigt på de anonyme statistikker og fortælle om et omtumlet liv, der bragte ham
til Danmark og til tro på Jesus. Endvidere vil Thomas Høyer fortælle om arbejdet i Internationalt Kristent Center i København.
Den 18. feb. kl. 09.30: ”Livet i Østgrønland”
v. tidl. skolelærer Niels Bjerg, Igelsø

Fastelavn
Fredag d. 25. februar kl. 17.00
Fastelavn for børn og barnlige sjæle (fælles for begge sogne)
Fastelavn er mit navn! Kom og vær med - gerne udklædt - til
festlig fastelavnsfejring. Vi begynder i kirken til en kort børnegudstjeneste. Herefter krydser vi vejen og slår katten af tønden
v. præstegården. Hvem mon bliver kattekonge og kattedronning i år? To tønder som altid; en til
små og en til store børn. Rigeligt
med slik! Velkommen! Håber vi
bliver mange! Efterfølgende bliver
der serveret pølser m. brød.

I 2016-2018 rejste Niels Bjerg til Tasiilaq på Østgrønland, for at
arbejde som lærer for børn og voksne. Her kom han på tæt hold
af den grønlandske befolkning og fik indblik i deres unikke liv
og historie, og dertil fik Niels én på opleveren i mødet med den
barske og storslåede grønlandske natur. Kom og hør Niels
fortælle om sin begivenhedsrige tur til Grønland. Glæd jer til et
spændende foredrag i ord og billeder. Velkommen!

Mød os på facebook
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1. søndag i advent i Nr. Jernløse Kirke kl. 10.30
Også i år vil Jernløse Hornorkester bakke salmesangen op, når
vi byder det nye kirkeår velkommen. Endvidere nærmer vi os
afslutningen på den gennemgribende restaurering af kirken i
denne omgang med udskiftning af våbenhusets tag og en opdatering af våbenhusets interiør og møblement. De sidste detaljer er forhåbentlig på plads inden julefejringen d. 24.
december, hvis ikke så kort derefter. Kig forbi og se resultatet –
og tag gerne en gudstjeneste eller to med i forbifarten
1. søndag i advent i Kvanløse Kirke og Sogn kl. 13.30
Så tager vi atter hul på et nyt kirkeår. Traditionen tro afholdes en
stemningsfuld adventsgudstjeneste i Kvanløse Kirke, hvor Jernløse Hornorkester også i år vil berige os med deres blæseinstrumenter. Efter gudstjenesten tændes lysene på sognets stolte
juletræ på parkeringspladsen overfor kirken, inden vi efterfølgende mødes på Concura, Ringstedvej 239, til hyggeligt samvær m. gløgg, æbleskiver og spil med flotte præmier.
Dagen arrangeres i fællesskab med Kvanløse sogns beboerforening – velkommen til en god start på julemåneden.
2. s. i advent med Jernløsekoret
Hyggelig aftengudstjeneste i Kvanløse Kirke kl. 19.00, hvor
Jernløsekoret bl.a. vil synge for os. Efterfølgende bydes på kaffe
i Kirkestalden.
Nytårsdag
Efter gudstjenesterne i Nr. Jernløse og Kvanløse
Kirke bliver der lejlighed til at ønske hinanden
godt nytår med et lille glas, naturligvis med dertilhørende kransekage. Skål!

Julekoncert 3. s. efter advent
med Holbæk Sangkor
12. december kl. 15.00 i Kvanløse Kirke

Holbæk Sangkor er aktiv i byens musikliv. Koret består af 45
aktive sangere og 32 enkeltpersoner i korets vennekreds, der
alle hjælper med praktiske gøremål ved koncerter og andre
arrangementer. I repertoiret findes meget musik fra Den Danske
Sangskat, men også folkemelodier fra andre lande, naturligvis
sunget på det lokale sprog. Kirkemusik, jazz, rock, og musicals
er nogle af de andre genrer Holbæk Sangkor beskæftiger sig
med. Denne eftermiddag vil der naturligvis være særligt fokus
på julehøjtiden. Korets dirigent er Anna Karina Berg. Anna Karina er uddannet pianist fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium med en diplomeksamen i 1997.
Læs mere om Holbæk Sangkor Facebook og på hjemmesiden
www.holbaeksangkor.dk
Efter koncerten vil der traditionen tro blive budt på gløgg og
småkager. Gratis adgang. Velkommen!

Filmklubaften i Nr. Jernløse Præstegård
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Onsdag d. 9. februar kl. 19.00
”LOVING” Instrueret af Jeff Nichols
- amerikansk drama baseret på en virkelig historie
I 1958 i Virginia blev det at indgå et såkaldt blandet
ægteskab ikke kun anset som umoralsk, det var også
ulovligt. Da Richard og Mildred forelsker sig, er de
godt klar over, at de kommer i søgelyset, og at der
bliver talt om dem bag deres ryg. Men det er da de

bliver gift, at ord bliver til handling, og de to
bliver anholdt. Parret beslutter sig for at føre
deres sag hele vejen til højesteret og kæmpe
for deres kærlighed i dette lidenskabelige
og gribende drama.
Efter filmen vil vi som sædvanlig hygge os med
lidt godt at spise og drikke. Udgift til mad og
drikke; kr. 15,- per person.
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Nytårskoncert med
Scandinavian Brass Quintet
Nr. Jernløse Kirke søndag den 9. januar kl. 15.00

Skiftedag på kirkegården
I gamle dage var 1. november skiftedag for piger og karle i det ganske
land. Dette er nu også tilfældet på Nr.
Jernløse Kirkegård.
Som nogen af jer nok ved, har jeg af
helbredsmæssige årsager været nødt
til at tage en beslutning om mit fremtidige liv og virke, og dette indebærer,
at jeg har valgt at opsige min stilling som graver ved Nr. Jernløse
Kirke pr. 31.10. 2021.
Jeg er dybt taknemmelig for menighedsrådets og mine kollegers
ubetingede opbakning, støtte og hjælp i det forløbne år. Det har
været meget svært at tage beslutningen, men ingen er uundværlig
– heller ikke jeg, selvom jeg jo nok selv har troet det ind i mellem.

I år har vi fornøjelsen at kunne præsentere Scandinavian Brass
Quintet i samarbejde med Lions Club i Nr. Jernløse. Det har vi
ventet på længe, da sidste års koncert med denne kvintet måtte
aflyses på grund af - ja, det unævnelige.
Scandinavian Brass Quintet består af veletablerede musikere
i den internationale musikverden:
Michael Frank Møller trompet, har blandt andet spillet i London Symphony Orchestra, Det kongelige Kapel, BBC Symphony Orchestra, Singapore Symphony Orchestra og er en
meget efterspurgt solist både i Danmark og udlandet.
Karl Husum trompet, er tidligere solotrompet i Singapore Symphony Orchestra og har spillet som gæstesolo-trompetist over
hele verden og er nu i DR-SymfoniOrkestret.
Lasse Mauritzen horn, har spillet som solohornist i Philharmonia i London, samt BBC Symphony Orchestra, Det kongelige
Kapel, Underholdningsorkestret og Odense Symfoniorkester.
Lars Hastrup trombone, er Danmarks mest benyttede freelance
basunist, og har i en årrække spillet i Det kongelige Kapel samt
alle professionelle danske orkestre.
Thomas Røisland tuba, indledte sin karrierer i det Norske
Radio-Orkester, hvor han spillede i 17 år før han kom til DRSymfoniOrkester. Har desuden spillet med Berliner Philharmonikern, Mahler Chamber Orchestra, adskillige Norske
Orkestre, Tenerife Symphony Orchestra.
Efter koncerten bydes på samvær i Lions Club klublokale
”Løvehulen”, Hovedgaden 13, med mulighed for at købe lidt
at drikke.

Det er en stor glæde for mig, at menighedsrådet har valgt at ansætte Tine Hansen, min medhjælper gennem de sidste godt 6½ år,
som ny graver, da hun jo kender jer alle sammen, kender arbejdsgangene ud og ind og ikke mindst har de fornødne kompetencer
til at føre arbejdet videre ad det spor, vi har fulgt de sidste mange
år.
Det er vemodigt at skulle forlade alle jer enestående, gode og rare
mennesker, som jeg har lært at kende gennem mit virke som graver
siden 2010, men jeg er glad for at kunne sige, at jeg har indfriet mit
løfte om at gøre Nr. Jernløse Kirkegård til en af de mest velholdte
i provstiet. Jeg ønsker, at det må blive ved med at være sådan, og
jeg håber for Tine, at hun snart får en ligeså fantastisk medhjælper,
som jeg har haft gennem de sidste næsten 7 år. Tak til dig, Tine.
I forbindelse med denne skiftedag har vi (Tine og jeg)
tænkt os at holde et lille ”Farvel- og Goddag” arrangement
i Graverhuset: Fredag d. 3. december kl. 13 – 16
Alle, der har tid og lyst, er velkomne til at kigge forbi denne eftermiddag til en kop kaffe og en hyggelig snak med både den gamle
og den nye graver og samtidigt måske lige runde den smukt vinterpyntede kirkegård ved samme lejlighed.
Vibeke Rzenno

Fra menighedsråd og kollegaer skal der også lyde en stor tak
til Vibeke for hendes store indsats og gode samarbejde i årene
der er gået. Du ønskes et godt og velfortjent otium!
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Gudstjenesteoversigt
Nr. Jernløse

Kvanløse

Sdr. Jernløse

28. november

1. s. i advent

10.30 SLL*

13.30 SLL*

15.00 LK*

10.30 LK*

5. december
7. december
9. december
12. december
16. december
17. december
19. december

2. s. i advent
Jul for 1-3 årige
Jul for 4-6 årige
3. s. i advent
Julebørnegudstjeneste
Åvang kl. 10.00 SLL ♥
4. s. i advent

---09.45 SLL
10.00 SLL
-------

19.00 SLL* ♥
------15.00*
----

10.30 SLL
---10.00 LK Bhv
-------

---------15.00 LK*
17.00 LK*

21. december
22. december
23. december
24. december
25. december
26. december
31. december

Jul for skolen
Jul for skolen
Lillejuleaften
Juleaften
1. juledag
2. juledag
Nytårsaften

1. januar
2. januar
9. januar
13. januar
16. januar
23. januar
28. januar
30. januar
6. februar
10. februar
13. februar
20. februar
25. februar
27. februar

19.00 SLL+LK ♥
10.30 SLL
De ni læsninger
08.20-09.15/10.10-11.05
------------13 + 16 SLL
14.30 SLL
10.45 SLL
09.30 SLL
10.30 SLL
---Ingen
Ingen

----

----

---10.00 LK
16.00 LK*
14.30+16.00 LK
09.30 LK
---15.30 LK*

---------13.00 LK
10.45 LK
09.00 SLL
14.00 LK*

Nytårsdag
Helligtrekonger
1. s. e. h. 3 konger
Torsdag
2. s. e. h. 3 konger
3. s. e. h. 3 konger
Åvang kl. 10.00 LK ♥
4. s. e. h. 3 konger

16.00 SLL*
---15.00 SLL*
---10.30 LK
10.30 SLL

14.00 SLL*
---10.30 SLL
------19.00 SLL ♥

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

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

09.00 LK

----

----

10.30 LK ♥

5. s. e. h. 3 konger
Torsdag
Septuagesima
Seksagesima
Åvang kl. 10.00 SLL ♥
Fastelavn

10.30 SLL
------------09.00 LK
19.00 SLL ♥
10.30 SLL♥
17.00 SLL* Fastelavn
---09.00 LK

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

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

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

KIRKEKAFFE - Ind imellem vil der bliver serveret kirkekaffe efter
højmessen i vore kirker og dette markeres med et ♥ i gudstjenestelisten.
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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: Tine Hansen
Træffes bedst tirsdag til fredag kl. 12-13 på tlf. 51 25 49 74
eller mail tiha@km.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 frem til lørdag kl. 16.00
hos sognepræsten på tlf. 24 45 54 02. Kirkebilen er gratis.
Kirkebilen kører også til øvrige arrangementer i kirkerne og præstegården.

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.
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Første søndag i advent og 25-års jubilæum

Vi synger julen ind

Den 28. november kl. 10.30 i Søstrup.
Denne 1. søndag i advent er helt speciel, for ikke nok med at
vi fejrer, at adventstiden står for døren og tænder det første rene
og fine lys i adventskransen, så fejrer vi også et dobbelt jubilæum! Vores to, aldeles uundværlige ildsjæle, kirkeværge
Ruth Bahn og formand Jan Mogensen har nemlig siddet i
Søstrup menighedsråd i hele 25 år på denne søndag. Det er vi
alle dybt taknemmelige for og derfor byder vi på et glas efter
gudstjenesten, så alle har mulighed for at udtrykke dette og
lykønske Ruth og Jan.

Tirsdag den 7. december kl. 19.00
Vi mødes i menighedssalen i Sdr. Jernløse og synger julen ind
sammen med organist Arnth Ravn og kirkesanger Helene Buch.
Vi garanterer julestemning og hyggeligt samvær over såvel traditionelle julesalmer som folkelige julesange og håber at se en
masse sangglade og julestemte mennesker.
Mange hilsener, Arnth og Helene.

På glædeligt gensyn,
de øvrige
menighedsrådsmedlemmer.

Første søndag i advent
Den 28. november i Sdr. Jernløse
kl. 15.00
Endelig kan vi vende tilbage til traditionerne i juletiden og én
af de faste er gløgg og banko efter gudstjenesten den 1. søndag
i advent. Vi starter i kirken kl. 15.00 i Sdr. Jernløse kirke, hvor
vi tænder det første lys i adventskransen og synger de første
julesalmer og bagefter går vi i menighedssalen til gløgg, saft,
æbleskiver og julebanko. Vi glæder os til igen at fylde salen
med glæde og grin og godter.
På gensyn, Menighedsrådet.

Luciaoptog
Søndag den 12. december kl. 15.00 i Søstrup
På denne søndag, dagen før Luciadag,
vil vores minikonfirmander,
under ledelse af vores organist
Arnth Ravn, indlede gudstjenesten
med det traditionsrige Luciaoptog.
Minikonfirmanderne har øvet hele efteråret, og glæder sig
meget til at vise jer alle, deres optog og på den måde bære lyset
ind i den mørke tid. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært
ved et glas gløgg og et par julesmåkager.
LK

Julebørnegudstjeneste
Den 16. december kl. 17.00 i Søstrup kirke.
Igen i år vil det glæde os meget at se en masse børn og barnlige sjæle til en julet børnegudstjeneste i Søstrup kirke og
denne gang bliver det torsdag den 16. december kl. 17.00.
Efter gudstjenesten spiser vi risengrød sammen og julehygger
lidt i enten graverhuset eller Ellens hus.
På gensyn til alle børnefamilier i Søstrup og omegn.

Julehjælp
MENIGHEDSRÅDSMØDER
Søstrup:
Møderne holdes i “Ellens Hus” ved Søstrup kirke:
Onsdag d. 19. januar 2022 kl. 19.00
Onsdag d. 2. februar 2022 kl. 19.00
Onsdag d. 16. marts 2022 kl. 19.00

8

Igen i år er der mulighed for at bidrage til julehjælpen eller
selv at modtage den. Vi tager med glæde imod alt, hvad der
hører julen til; gavepapir, hjemmebag, lys og bånd, slik,
kaffe, nødder, 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 5402/lkp@km.dk

www.sdrjernløse-søstrup.dk

Firkløveret DEC202_FEB2022:Layout 4

09/11/21

12:55

Side 9

SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE

De ni læsninger
Søndag den 19. december
Igen i år byder én af adventssøndagene på ”De ni læsninger”
og denne gang afholdes det i Nr. Jernløse kirke den 4. søndag
i advent kl. 19.00, hvor begge vores præster deltager.
De ni læsninger er en slags forberedelsesgudstjeneste til julen
og vil være båret af masser af musik og læsninger fra Bibelen,
der spænder fra skabelsen over syndefaldet til profetier om
frelseren, som skal komme og slutter med juleevangeliernes
beretning om Jesu fødsel.
Traditionen stammer fra England, hvor De ni læsninger
afholdes på selve juleaften, men vi tilpasser det vores forhold
og mødes omkring ord og musik på den 4. søndag i advent.
Efter gudstjenesten bydes der på en kop kaffe i præstegården.
På glædeligt gensyn, Samuel og Line.

Fællesspisning
Husk at vi hver den 1. mandag i måneden mødes i
menighedssalen i Sdr. Jernløse kl. 18.00 til fællesspisning.
Man medbringer en ret til den fælles buffet, og så spiser
vi sammen og hygger en god times tid, inden vi går hver
til sit. Det behøver på ingen måde at være fint og fornemt,
blot det, man ellers ville have spist hjemme. Om du er
ene, eller I er mange er ligegyldigt – vi glæder os bare til
at se jer og lære jer at kende. Så kom endelig og er det et
problem at få lavet maden, så sig til, så er der bare én, der
laver ekstra!
På gensyn fra ”Fællesspiserne”

Nytårsaften
I vore to sogne ringer vi nytåret ind med gudstjeneste
kl. 14.00 i Søstrup og kl. 15.30 i Sdr. Jernløse.
Begge steder byder
menighedsrådet på
et glas bobler 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 2021!
Menighedsrådene.

Fastelavn
Sdr. Jernløse den 27. februar kl. 10.30
Vi har en efterhånden lang og velbesøgt tradition for at holde
børnegudstjeneste på fastelavnssøndag i Sdr. Jernløse kirke, og
vi begynder kl. 10.30 med gudstjeneste og går bagefter i laden
til 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!
L.K.
www.sdrjernløse-søstrup.dk
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Voksendåb
Vores dejlige Sønder Jernløse Kirke har i ca. 900 år oplevet
mangt og meget. Der har gennem årene også været voksendåb.
Men lørdag d. 16. oktober 2021 havde vi en voksendåb, som
jeg tror, der ikke har været mange af:
Anni på 73 år havde besluttet sig til at lade sig døbe.
Kirken var smukt pyntet med efterårets blomster.
Der blev sunget: LIVSTRÆET, hvor omkvædet i sidste vers lyder:
Lad os lege i livstræets krone...
Alle mine kilder skal være hos dig, ....til det bad, som er uden
mage, Åndsbadet, vor Herre bar i sig.
Og hvor var det smukt at synge Lars Busk Sørensens NU STÅR
DER SKUM FRA BØLGETOP, hvor det i dagens anledning
passede så fint at synge medpå 4.vers: Her mellem modenhed
og død Velsign os med den sidste glød af jordens lyse sommer
... så alt i os er kærlighed den nat, da kulden kommer.
Der var et følge på 16 personer, alle havde glædet sig sammen
med præst, organist og kirkesanger, der efter højtideligheden
havde sørget for "bobler" og flødeboller.
Efter kirke kørte selskabet til en hyggelig landevejskro med middag, en festlig aften, overnatning og morgenmad.
Et par dage efter dåben, modtog præst, organist og kirkesanger
en kæmpe buket blomster fra "Dåbsbarnet".
Se, det var en dåb, der blev fejret. (til efterfølgelse, hvis du
stadig ikke er døbt)

”Til kirke i landsbyen”
– et digt af en kirkegænger.
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Her hilser man på hinanden
med smil, der når helt op til øjnene
og et hej, der er oprigtigt ment.
I morgen har de glemt,
at de har hilst på mig,
men jeg bærer deres hilsen med mig
og varmes derved.
Jeg er en fremmed i deres landsby
men bliver anerkendt
til trods.
Anonym, ukendt, bare lille mig.
Tak!

Anni siger selv om beslutningen:
I april 2020 mistede jeg min Jørgen. Efter bisættelsen sagde
Line, vores dejlige præst, at jeg ikke var døbt.
"Det må vi gøre noget ved", svarede jeg. Anni er født på Vesterbro, hun mødte Jørgen, og de blev gift på rådhuset i 1969.
Siden flyttede de til Regstrup og de sidste 17 år boede de i et
hyggeligt hus i Sønder Jernløse, som Anni fortsat bor i. Dejlig
tæt på kirkegården.
Nu fik Anni sin faste gang på kirkegården og fik en dejlig ven
i Pia (graver). Anni, der ikke har nogen børn spurgte Pia, om
hun ville være vidne.('Der skal to vidner til en voksendåb).
Datoen for dåben blev sat til d. 16. oktober 2021 kl. 13. Der
var 16 gæster med, og det blev en både højtidelig og festlig
andagt med efterfølgende fest. Nu glæder Anni sig til d. 1. april
2022, da bliver hun 75 år, hun vil gerne gentage succesen med
konfirmation og efterfølgende fest.
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Organistens Klumme:
Stine Pilgaard har skrevet romanen:
Meter i sekundet.
Den handler om, at hun er kæreste med en lærer
på en Højskole i Nordjylland. De har sammen en
lille dreng på ca. et år, som endnu ikke er døbt.
Stine sidder hos forstanderinden og drikker te,
inden de kommende elever ankommer med busser
fra hele landet.
Så er freden forbi, siger jeg, og min barsel er snart slut. Forstanderinden
drejer langsomt sin kop mellem hænderne, mens min søn gemmer sig
under hendes røde kjole, som om den var et telt.
Han skal have et navn, siger forstanderinden og peger ned mellem
sine ben.
Du lyder som en mafiaboss, siger jeg. Forstanderinden løfter vores søn
op, og han griber ud efter en plasticblomst på hendes hårspænde.
Er du en lille Nicolai, spørger hun. Min søn savler og virker uinteresseret. Et navn er et stort ansvar, siger jeg. En rækkefølge af bogstaver,
som skolelærere vil råbe op hver dag, når de kikker ned i protokollen.
Et navn vores søn skal sige, hver eneste gang han møder et andet menneske. På legepladser, diskoteker, til jobsamtaler. Han skal underskrive
dokumenter med det navn, vi finder frem til, det skal stå yderst i hjørnet af de tegninger, vi hænger op på køleskabet. Det skal ridses i de
grimme lerskåle, vi får i julegave, og ende sine dage på en gravsten. I
mellemtiden vil det figurere i lægejournaler, på eksamensbeviser,
lejekontrakter, lånebeviser, julekort, forbryderkartoteker eller Wikipedia. Man aner ikke, hvor ens navn ender, siger jeg.
Forstanderinden foreslår FREDERIK.
Jeg afviser det hurtigt, fordi mit første kriterium er, at det skal være rimbart. Konfirmationer, siger jeg , runde fødselsdage, det er nu, man har
chancen for at gøre det nemt for sig selv, når man skal skrive en sang
til festen.

Efterårsmøder
Fælles for Nr. Jernløse, Kvanløse,
Sdr. Jernløse og Søstrup sogne
Tirsdag d. 30. november kl. 19.30 (pga. aflysning d. 10. nov.)
i Nr. Jernløse Præstegård

”Det glemte Anatolien og den tidlige kristendom”
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.

Ak ja, det er ikke ligegyldigt, hvilket navn, man finder på. Men nogen
gange lykkes det bedre end andre. Tænk blot på Johan Sebastian Bach
eller Wolfgang Amadeus Mozart. For eftertiden er der altid noget mærkeligt i at tænke på, at de navne, der for os er blevet symbolske udtryk
for bjergtoppen i musikkens verden, engang er blevet udtalt ganske lidenskabsløst og uden at nogen anede, hvilken klang det senere skulle
få.
Men det behøver ikke at være så opfindsomt. Tænk på det danske
bondenavn Carl Nielsen.
Og vi kender også navnene på Peter Fabers børn: Sine, Peter, Henrik,
Anna og spædbarnet William. Navne vi kender fra vores mest elskede
og benyttede julesang:
Højt fra træets grønne top.
Glædelig jul 2021

Se flere foredrag på næste side.
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Vintermøder
Fælles for Nr. Jernløse, Kvanløse, Sdr. Jernløse og Søstrup sogne
Onsdag den 26. januar 2022, kl. 19.00 i
Vommevad Forsamlingshus, Søstrupvej 82 , 4300 Regstrup

Onsdag den 21. februar 2022, kl. 19.00 i
“Ellens Hus” v/Søstrup Kirke, Sasserupvej 21, 4300 Holbæk

”Dronning Margrethe – 50 år på tronen”

“Kvindernes stemmer i Israel-Palæstina”

v. Lars Hovbakke Sørensen, kommentator og forfatter

Sarah Arnd Linder er 35 år,
datter af en israelsk far og
en dansk mor og er vokset
op i Danmark, Schweiz,
Frankrig og Belgien nu bosiddende i Israel på 14. år.
Siden begyndelse af hendes
ophold i Israel har hun været interesseret i konflikten
og fredsorganisationer, men
især kvinders forhold til
konflikten. Som kvinde er
hun selv blevet direkte og
indirekte påvirket af konflikten.
I 2015 opsagde hun sit job
som juridisk analytiker hos Moroccanoil i Tel Aviv, og gik i 2015
i gang med at interviewe israelske jødiske og palæstinensiske
kvinder. Hendes projekt fik navnet "Political is Personal - PiP",
baseret på interviews foretaget med israelske jødiske og
palæstinensiske kvinder, der frit fortæller hvorledes konflikten
har påvirket deres liv.
I foredraget vil Sarah fortælle, hvorfor det er vigtigt at sætte
fokus på kvindernes stemmer i konflikten – på en ufiltreret,
ærlig og nuanceret måde. Hun tager eksempler med på de
fortællinger, der er blevet udgivet af PiP indtil nu – der portrætterer konflikten med kvindernes egne ord.

Den 14. januar 2022 er det 50 år siden, at
dronning Margrethe 2. kom på tronen.
Hun har dermed sat sit præg på Danmarks historie gennem et halvt århundrede og er den hidtil næstlængst
regerende danske monark, kun overgået
af Christian 4.
I foredraget vil Lars Hovbakke Sørensen
belyse monarkiets rolle og udvikling i
dronning Margrethes regeringstid og sætte fokus på, hvorfor og
hvordan det danske monarki har udviklet sig til et af de allermest populære i Europa.
Undervejs vil han både trække tråde tilbage i tiden og give et
bud på, hvad fremtiden vil bringe for monarkiet i Danmark,
ligesom han løbende vil sammenligne med udviklingen i de
øvrige kongehuse i Europa.

SÆT X I KALENDEREN

Billede fra dronningens besøg i Holbæk. Foto: Torben Olsen, Holbæk

Tirsdag d. 1. marts 2022 får vi besøg af Christian Stejskal,
norsk fortæller, fotograf og violinist, som vil optræde med
sin multimedieforestilling kaldet "Markusevangeliet". Mere
herom i næste kirkeblad og på hjemmesiden.

www.nj-k.dk

