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FIRKLØVERET - et samarbejde mellem

Nr. Jernløse, Kvanløse,
Sdr. Jernløse og Søstrup sogne
”Det er påske og alting springer ud”

MARTS - MAJ 2022 · NR. 2

Endelig er det blevet forår og når du
sidder med dette blad i hånden, skinner solen forhåbentlig og haverne står i
fuldt flor, lysende med gule liljer i flok.
Om kort tid er det også påske og med
den alle påsketraditionerne, traditioner,
som, oprindeligt, har rod i kirken.
Optakten til påsken, den starter faktisk
allerede, når vi fejrer fastelavn. For
med den begynder fastetiden, som
strækker sig helt frem til påskedag. I
gammel tid, før reformationen, fastede
man rent faktisk i 40 dage – den tid,
Jesus var i ørkenen, hvor han blev fristet af Djævelen – man levede spartansk
og indtog færre måltider, som kun bestod af grøntsager, grød og brød. Kød
og æg var bandlyst, det samme gjaldt
alkohol og fed eller sød mad. Rugmelsgrød og grønkålssuppe var til
gengæld på menuen dagligt.
Når det så blev påske og fasten sluttede, skulle der være fest. Påskedag,
altså om søndagen, åd og drak man til
den store guldmedalje for at fejre, at
Kristus var opstanden – og sikkert også
for at fejre, at fasten endelig var forbi!
Æg var en stor del af måltidet og
allerede i det 4. århundrede (hos den
syriske helgen Efraim) hører vi om
ægget, som et billede på opstandelsen

– den brudte skal er den tomme grav
og selve ægget, symbolet på liv.
Samtidig har æg været en mangelvare
i den kolde og lysfattige tid, hvor
hønsene ikke har lagt så mange og derfor er det også et symbol på, at nu er
lyset kommet tilbage og mørket brudt,
præcis som det også sker påskemorgen
med opstandelsen.
Så traditionen med et stort og
veldækket påskebord, med masser af
æg og æggeretter, har faktisk sit udspring i kristendommen!
I mange familier er der også tradition
for at spise lam til påske og det er ikke
kun fordi, de fødes om foråret, men
også fordi lammet er et symbol på Kristus. Agnus Dei, Guds lam, som man i
mange kirker synger om inden nadveren, er netop Kristus. Samtidig spiste
jøderne lam, når de fejrede påske (Pesach – festen til minde om jødernes udvandring fra Ægypten) og den skik
overtog de kristne altså.
Andre skikke har vi forkastet, heldigvis.
For eksempel var et æg i lommen et
middel til at kunne se, hvem der var
hekse i menigheden, når man sad der
påskedag og man kunne så, efterfølgende, melde dem til domstolene, der,

sandsynligvis, ville dømme dem til
døden. Langfredag piskede man hinanden med ”Langfredagsris” for at mærke
Jesu lidelse på egen krop og i ugen op
til påskedag, ”dimmelugen”, ringede
man ikke almindeligt med kirkeklokkerne, men slog derimod stille på dem
med en træknibbel, en dimmel, så det
lød mere blidt, hver dag i den stille
uge. Nu ringer vi, heldigvis, glad og
gerne højlydt med klokkerne alle
påskens helligdage, så vi med fynd og
klem kan gøre opmærksom på, at Kristus er opstanden!
For: Det er påske og alting springer ud,
alle knopperne er lige ved at briste,
det er livet, der vil leves. Det er Gud,
der vil trøste alle os, der måtte miste.
Og når Gud gir liv og gør det underfuldt og grønt,
bliver det påske og opstandelse og skønt!
Holger Lissner

At fejre påske er den største og den
smukkeste skik vi har i kirken – uberørt
af tidens tand og mode, altid relevant
og aktuel, altid levende og underfuld
og skøn! Det kan intet ændre, så rigtig
glædelig påske.
Line Krogsgaard.
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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 21 2022. Meddelelser
til kirkebladet for juni - august 2022
indgives til sognepræsten senest den
21. april 2022
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

Strikkecafé
Minikonfirmand
– sjov, leg og undervisning for 3. klasserne
Vi er kommet godt i gang med årets minikonfirmander, der mødes i præstegården hver onsdag eftermiddag til og med Palmesøndag, hvor
der er optræden og afslutning i forbindelse
med gudstjenesten d. 10. april kl. 10.30 i
Kvanløse Kirke. Mere info om minikonfirmand
vil kunne læses på hjemmesiden og Facebook.

Menighedsrådsmøder

Sekretær Marianne Herss træffes i
Nr. Jernløse Præstegård torsdag mellem kl. 10 og 16. Tlf. 59 18 31 27.

(Møderne er offentlige)

Nr. Jernløse sogn:

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 mødes i strikkecaféen ca. én gang om måneden. Vi strikker på livet løs! Bl.a. dåbsklude
som bruges til at tørre hovederne på de kære
små efter deres dåb, og som dåbsbørnene efterfølgende får med hjem som et kært minde. Vi
strikker også ”lommevenner” som vi forærer til
sygehuse, der videreformidler dem til syge
børn. Det er rigtigt hyggeligt!
Velkommen i Nr. Jernløse Præstegård følgende
torsdage kl. 9.30–11.30: 24. marts, 21. april
og 19. maj

Sang og rytmik for babyer
Denne aktivitet forventes genoptaget onsdage
formiddage kl. 10.00- ca. 11.30 i Nr. Jernløse
Præstegård i løbet af foråret.
Hold øje med Facebook og sognenes hjemmeside www.nj-k.dk
Ved spørgsmål kan sognepræst Samuel LethLarsen kontaktes på mobil 29 72 94 83.

Onsdag d. 9. marts kl. 19.00
i Nr. Jernløse Præstegård.
Onsdag d. 27. april kl. 19.00
i Nr. Jernløse Præstegård.
Onsdag d. 1. juni kl. 19.00
i Nr. Jernløse Præstegård.

Kvanløse sogn:
Tirsdag d. 16. marts kl. 19.00
i Nr. Jernløse Præstegård.
Tirsdag d. 17. maj kl. 17.00:
Kirkesyn i kirke og på kirkegård m. efterfølgende menighedsrådsmøde (kl. 19.00) i
Kirkestalden v. Kvanløse Kirke

www.nj-k.dk
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Formiddagscaféen
– hyggeligt fredagssamvær for alle for alle der har tid og lyst!
Vore foredrag i november og januar blev aflyst
– nu prøver vi igen. Velkommen!

Skærtorsdag d. 14. april kl. 19.00
i Kvanløse Kirke med efterfølgende oste- og pølsebord i
Nr. Jernløse Præstegård
Som optakt til påskens begivenhedsrige forløb, der er kirkens
vigtigste højtid, vil vi denne aften samles til den traditionsrige
skærtorsdagaftens gudstjeneste. Efter en højtidelig aftengudstjeneste, hvor nadverliturgien messes, bydes der velkommen til
hyggeligt samvær m. oste- og pølsebord i Nr. Jernløse Præste
gård. Alle er velkommen og traktementet i præstegården er
gratis ☺

Filmklubaften
Nr. Jernløse Præstegård
onsdag d. 18. maj kl. 19.00.
”Jernladyen” – historien om
Margaret Thatcher (2011)
– instrueret af Phyllida Lloyd
Denne aften skal vi se et nærgående
portræt af den første og hidtil eneste
kvindelige premierminister i Storbritannien - Margaret Thatcher. Hun
kom ind på den politiske scene som et lyn fra en klar himmel, og kæmpede sig helt til tops ved
at bryde gennem kønsbarrierer og klasseskel i en verden domineret af mænd. Filmen handler om magt og ikke mindst om
den pris, man betaler for magten og giver et
unikt indblik i en enestående kvinde, der
i dag betragtes som en af de helt store
figurer i britisk og international politik.
Meryl Streep modtog en Oscar som bedste kvindelige hovedrolle for hendes formidable skuespil som Margaret Thatcher!

18. marts 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.
29. april kl. 9.30: ”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.

Mød os på facebook
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Jernløsekoret
Jernløsekoret medvirker med tre
forårssange ved aftensgudstjenesten i Nr. Jernløse Kirke den
1. maj kl. 19.00. Vi glæder os til
at lytte til sognenes kor, som
ledes af korleder Dorte E.
Jensen. Koret består af en flok
glade amatører, som gør deres
bedste, men også prioriterer
hygge og socialt samvær højt.
Sangerne glæder sig til at vise
lidt af det repertoire, de har lært i denne sæson.
Dorte E. Jensen er udover at være korleder for Jernløsekoret
også organist og korleder i Tølløse kirke. Hun er en erfaren
kvinde, der har svunget dirigentstokken i over 30 år. Hun er
selv en habil sanger, og forstår hvad der er væsentligt for en
korsanger at lære.
Har du lyst til at synge i Jernløsekoret og deltage i et berigende
fællesskab, er du hjertelig velkommen til at kigge forbi på korets øveaftener, torsdage ml. kl. 18.30-21.00, i Nr. Jernløse
Præstegård – kig endelig forbi! Kontingent for deltagelse i koret
betales først, når du har fundet ud af om korsang er noget for
dig. Ønskes yderligere information om koret kan korleder Dorte
E. Jensen kontaktes på mail dengodevej@gmail.com

Sognenes bibelstudiegruppe
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Vi mødes i præstegården på onsdag formiddage kl. 09.30-11.30
flg. datoer: 23. marts
og 4. maj.
Vi læser Paulus’ brev
til Romerne (henholdsvis kap. 13 og
14). Vi nyder først kaffe
og brød inden vi læser
dagens kapitel og drøfter dets indhold og betydning i fællesskab. Samtalen og formiddagen rundes af med bøn.
Alle er velkomne!
Uddybende information fås hos Samuel på tlf. 29 72 94 83.

Årets konfirmander 2022
Det ser ud til at vi efter to drilagtige corona-år kan fejre konfirmation i Storebededags weekenden, som vi plejer. Også i år
takker det store flertal af sognenes unge ja til at blive konfirmeret. Det glæder vi os over! I ønskes tillykke på dagen og
Guds velsignelse over jeres fremtid!
Konfirmander i Nørre Jernløse
kirke 13. maj
Christian Ginnerup
Hjuler Jensen
Frederik Breining Johannessen
Frederik Neumann Bech
Caroline Kjeld Jaksland
Isabel Street Lagerstorf
Lucas Elias Christensen
Magnus Christensen
Magnus Hegyi Hansen
Matilde Herner Frøslev
Mathilde Hauber
Mille Flindt
Naya Aurora Heidner Mosele
Silje Kristine Riis
Sofie Kolbe Birch Andersen

Emil Lykke Petersen
Erik Kimer Larsen
Ida Harrestrup Clemensen
Jeppe Melin
Johanne Wind Bech
Liva Lundskov
Lærke Petersen
Maja Marquard Rasmussen
Malou Celina Jensen
Malthe Vang Eriksen
Michelle Stæhr
Mikkel Christian Hansen
Noah Ellested
Sabine Amalie Jensen
Sebastian Marcus
Provstgaard Henriksen
Sophia Markvardsen Berg
William Quist Krarup

Konfirmander i Nørre Jernløse
kirke 14. maj
Anna Hvilshøj Ackermann
Amalie Ronge Olsen
Asta Marie Rasmussen
Christian Kaj Nielsen
Emmarose de Guzman Brandt

Konfirmander i Kvanløse kirke
15. maj
Mikkel Larsen
Peter Storr Dreyer
Secilie Kondal Nielsen
Vilfred Krogh Larsen
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Vi forsøger igen: Nytårskoncert – nu i marts måned!

Scandinavian Brass Quintet
Nr. Jernløse Kirke søndag den 27. marts kl. 15.00

Søndag d. 13. marts,
i forlængelse af
gudstjenesten
kl. 09.00 i
Nr. Jernløse Kirke, har vore sogne
og Folkekirkens Nødhjælp brug for
frivillige indsamlere
Gør som 20.000 andre danskere. Vær med til at samle håb ind
til mennesker i dyb nød.

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 denne koncert er blevet aflyst hele to gange
pga. corona. Men nu skulle den være god nok!
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. Han er en meget anerkendt lærer både som klassisk
musiker, men også inden for Jazz.
Lasse Mauritzen horn, har spillet som solohornist i Philharmonia i London,
samt BBC Symphony Orchestra, Det kongelige Kapel, Underholdningsorkestret og Odense Symfoniorkester. Han spiller kammermusik med de
største stjerner blandt andet Martin Fröst, Andreas Brantelid og The Saint
Paul Chamber Orchestra.
Lars Hastrup trombone, er Danmarks mest benyttede freelance basunist,
og har i en årrække spillet i Det kongelige Kapel samt alle professionelle
danske orkestre. Han har rejst over hele verden, og var i flere år ansat som
solobasunist i Chiles Stats- og Nationalorkester.
Thomas Røisland tuba, indledte sin karrierer i det Norske Radio-Orkester,
hvor han spillede i 17 år før han kom til DR-SymfoniOrkester. Han blev
håndplukket af den italienske dirigent Claudio Abbado til Luzern Festivalorkester, og har desuden spillet med Berliner Philharmonikern, Mahler
Chamber Orchestra, adskillige Norske Orkestre, Tenerife Symphony Orchestra samt en række orkestre rundt om i verden.

Efter koncerten bydes på samvær i Lions Club klublokale
”Løvehulen”, Hovedgaden 13, med mulighed for at købe lidt
at drikke.

Dagen indledes med en kort gudstjeneste i Nr. Jernløse Kirke og
herefter bydes på morgenbrød og kaffe i præstegården. Efterfølgende vil indsamlere få tildelt en passende indsamlingsrute
efter formående.
Efter endt indsamling serveres der pølser m. brød og øl og vand
i Præstegården. Kom og gør en forskel, både i forhold til dig
selv og i forhold til dem du hjælper. Læs mere om denne vigtige
opgave på sognenes hjemmeside.
Har du spørgsmål eller vil melde dig som indsamler kan
Samuel kontaktes på mobil 29 72 84 83 el. mail slla@km.dk
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Gudstjenesteoversigt
Nr. Jernløse

Kvanløse

Sdr. Jernløse

6. marts
13. marts
17. marts
20. marts
25. marts
27. marts

1. s. i fasten
2. s. i fasten
Torsdag
3. s. i fasten
Åvang kl. 10.00 SLL ♥
Midfaste

09.00 LK
09.00 SLL*
---10.30 SLL ♥

---10.30 SLL
-------

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

10.30 LK ♥
------09.00 SLL

15.00*

09.00 LK

10.30 LK

----

3. april
10. april
14. april
15. april
17. april
18. april
24. april
29. april

Mariæ bebudelse
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1. s. e. påske
Åvang kl. 10.00 LK ♥

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

19.00 SLL ♥
10.30 SLL*
19.00 SLL*
---09.00 SLL
-------

---14.00 LK*
17.00 LK*
--09.00 LK
---10.30 LK

10.30 SLL ♥
---10.30 LK
19.00 LK*
10.30 LK
11.30 LK*
----

1. maj
5. maj
8. maj
13. maj
14. maj
15. maj
22. maj
26. maj
27. maj
29. maj

2. s. e. påske
Torsdag
3. s. e. påske
Bededag
Lørdag
4. s. e. påske
5. s. e. påske
Kristi himmelfart
Åvang kl. 10.00 SLL ♥
6. s. e. påske

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

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

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

---19.00 LK
---Konfirmation
------16.00*
----

----

10.30 SLL ♥

----

09.00 SLL

Pinsedag
2. pinsedag

10.30 SLL
09.00 LK

09.00 SLL
----

09.00 LK
10.30 LK

10.30 LK
----

5. juni
6. juni

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: Vakant
Kirkeværge eller sognepræst kan kontaktes
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 518 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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DET SKER I PÅSKEN
Påskemåltid
Skærtorsdag – den 14. april i Sdr. Jernløse
Traditionen tro spiser vi sammen Skærtorsdag aften efter gudstjenesten. Vi mødes kl. 17.00 i kirken, hvor vi fejrer gudstjeneste og bagefter spiser vi påskemåltid sammen.
Måltidet er bygget op, som da Jesus spiste med sine disciple
den sidste aften, inden korsfæstelsen og består derfor af lam,
brød og vin.
Alle er velkomne.
Menighedsrådet

Påskedekorationer
Lav påskedekorationer med Bente Nielsen, lørdag den 2. april
kl. 10.00. Denne forårsformiddag mødes vi i Ellens hus til nogle
hyggelige timer med Bente Nielsen og hendes kreative evner.
Bente vil give os inspiration til påskens dekorationer og kranse
og hjælpe os med at skabe fine ting til påskebordet.
Medbring gerne materialer. Alle er velkomne, både børn og
voksne, til nogle hyggelige og kreative timer.
På gensyn.
Menighedsrådet

Syng påskens salmer
Lær påskens salmer, i Søstrup den 5. april kl. 19.00
I påsken synger vi mest Grundtvig! ”Påskeblomst! hvad vil du
her?” Og ”Tag det sorte kors fra graven” er så sikre som amen i
kirken påskedag, men der er så mange andre fine påskesalmer,
som oftest bliver overset til fordel for dem, vi kender. Derfor får
vi, den 5. april, lejlighed til at lære nogle af de andre at kende,
både de gamle fra Salmebogen og de nye fra Kirkesangbogen
og 100 salmer.
Vi mødes i ”Ellens hus”, hvor organist Arnth Ravn og kirkesanger Helene Buch introducerer os for de mere ukendte
påskesalmer og vi glæder os til at se jer. Alle er, naturligvis,
velkomne.
Helene, Line og Arnth
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Familiegudstjeneste
Palmesøndag – familiegudstjeneste i Sdr. Jernløse den 10. april
Vi skyder påskeugen i gang med en familiegudstjeneste
Palmesøndag.
Gudstjenesten starter kl. 14.00 i kirken og bagefter går vi i konfirmandstuen og får saft og kage. Årets konfirmander medvirker
ved denne gudstjeneste for børn og unge og deres familier.
På gensyn, Line

www.sdrjernløse-søstrup.dk
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Film Langfredag i Søstrup kirke
Langfredag, den 15. april kl. 19.00 har vi besluttet os for at lave
noget anderledes i Søstrup kirke og inviterer derfor til filmaften
i kirken. Vi skal se Martin Scorseses Oscarnominerede Jesusfilm ”The last Temptation” fra 1988 på storlærred.
Filmen varer 2 timer og 43 minutter, så medbring gerne en
hynde eller andet.
Der vil blive serveret et glas vin eller en sodavand og vi håber,
at mange har lyst til at prøve noget nyt og gå i ”kirkebiograf”.
Menighedsrådet

Vandregudstjeneste
2. påskedag, den 18. april mellem Nr. Jernløse og Søstrup
På denne dag prøver vi noget nyt og laver en vandregudstjeneste, der starter efter en kort andagt i Nr. Jernløse kirke
kl. 10.30 og slutter med gudstjeneste og frokost i Søstrup kirke
– en tur på ca. 4 kilometer. Ønsker du ikke at gå, men vil blot
til gudstjeneste, starter denne i Søstrup kirke kl. 11.30.
Tag gode sko og varmt tøj på og nyd forårssolens stråler i fællesskab med andre.
L.K

www.sdrjernløse-søstrup.dk
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Syng foråret ind
i Sdr. Jernløse

Fællesspisning
i Sdr. Jernløse

Den 15. marts kl. 19.00
Vi sang, med stor succes, efteråret ind
sidste år og derfor inviterer vi nu alle
sangglade til endnu en aften i Sdr. Jernløse menighedssal og denne gang synger vi foråret ind. Aftenen bliver ledet
af organist Arnth Ravn og kirkesanger
Helene Buch og alle er velkomne.
Helene, Line og Arnth.

Hver den første mandag i
måneden mødes vi kl. 18.00
i menighedssalen i Sdr. Jernløse, hvor vi spiser sammen
og hygger os lidt over maden.
Hver familie medbringer en
ret til den fælles buffet og vi
slutter af med en kop kaffe.
Initiativet er opstået i håb om,
at tilflyttere og andre, der ikke
kender så mange i byen, vil
kigge forbi og skabe nye relationer og måske endda venskaber.
På gensyn.
Menighedsrådet

Gospelkoret New Day
Sygdom i koret gjorde at vi måtte aflyse koncert sidste år, men nu håber vi det lykkes.
Så kom og lad dig rive med, når Gospelkoret New Day synger glad, energifyldt gospel søndag
den 22. maj kl. 16.00 i Søstrup kirke. 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.
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Der er gratis adgang og alle er velkomne til en svingende kirkekoncert i Søstrup kirke.
Menighedsrådet
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Organistens Klumme:

Konfirmationer i Søstrup Store Bededag
Albert Emil Vincent Davidsen
Andreas Andersen
Isabella Andersen
Jasmin Guirado Bruus Jensen
Jonathan Thyrrestrup Rasmussen
Kirstine Elise Randrup
Lukas Kristensen
Maise Rebien Stevn Rasmussen
Mathilde Hillary Bille Soelberg
Sarah Ancher Robrahn

Konfirmationer i Sdr. Jernløse
søndag den 15. maj
Clara Sofie Rummelhoff
Emil Aagaard Husted Sørensen
Ida Mass
Lauritz Visbech Rosenbom-Frantzen
Lauritz Toftegaard Bager
Sarah Billeschou Andersen
Sylvester Eli Hanefeld Lunnsgaard
Wilma Løvenbo Nielsen

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Søstrup:
Møderne holdes i “Ellens Hus” ved Søstrup kirke:
Onsdag d. 16. marts 2022 kl. 19.00
Onsdag d. 27. april 2022 kl. 19.00 (Kirkesyn kl. 18.00)
Onsdag d. 18. maj 2022 kl. 19.00

Hvad er en salme?
En salme er et digt med et helt særligt anliggende, nemlig forholdet mellem dig og
Gud. Altså en bøn, der kan synges.
En salme skal ikke belære os, men skabe
billeder i vore hoveder.
For at salmen kan synges, skal den have en
melodi.
Og når vi SYNGER sammen - HØRER vi sammen. Der sker
noget, når genkendelsen af en melodi rammer øret og dermed
hjertet. Og der er nok at tage af. 791 salmer i DEN DANSKE
SALMEBOG og 100 SALMER samt KIRKESANGBOGEN.
Hvor er det herligt, at der også sker fornyelse på dette område.
Folk, der ikke kommer i kirke så ofte, kan man høre sige: Og så
sang vi nogle nye salmer, som jeg overhovedet ikke kendte. De
samme folk kan i samme åndedrag sige:
Det er så kedeligt at gå i kirke, der sker aldrig noget nyt!
For mig er det en nydelse at læse moderne forfatteres måde at
udtrykke, at TROEN er en lige så aktuel mulighed og virkelighed lige nu, og ikke kun noget, man fandt på for 200 år
siden.
Jeg nævner nogle forfattere, der holder liv i og fornyer
salmedigtningens kunst :
Lisbeth Smedegaard, Johannes Møllehave, Holger Lissner,
Hans Anker Jørgensen, Iben Krogsdal, Anne Linnet og
mange andre.
Tilsvarende nævner jeg nogle sangkomponister, der på fineste
vis har sat sangbare melodier til vores sangskat:
Arne Andreasen, Klaus Brinch, Erik Sommer, Willy Egmose
og mange andre.
Glæd dig til at synge med - også på de nye salmer i kirken.
Du kan også anskaffe dig KIRKESANGBOGEN eller
100 salmer, så du kan læse salmerne, inden vi synger dem.
Og nu skal vi snart synge Holger Lissners fine påskesalme
Det er påske og alting springer ud,
alle knopperne er lige ved at briste,
det er livet, der vil leves. Det er Gud,
der vil trøste alle os, de måtte miste.
Og når Gud gir liv og gør det underfuldt og grønt,
bliver det påske og opstandelse og skønt!
Arnth Ravn
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Foredragsrække
Fælles for Nr. Jernløse, Kvanløse, Sdr. Jernløse og Søstrup sogne

Koncertforedrag

Onsdag den 6. april 2022, kl. 19.00 i
Vommevad Forsamlingshus, Søstrupvej 82 , 4300 Regstrup

i Nr. Jernløse Præstegård 1. marts kl. 19.00
v. Christian Stejskal, Norge

”Dronning Margrethe – 50 år på tronen”
v. Lars Hovbakke Sørensen, kommentator og forfatter
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.

Christian Stejskal siger selv om forestillingen:
"I min multimediaforestilling fortæller jeg Markusevangeliet –
teksttro og uden manuskript. Jeg har rejst på kryds og tværs i
Mellemøsten og gået i Kristi fodspor og fotograferet det kulturelle landskab i Israel, Jordan og Egypten på udkig efter 90
bibelske motiver, som illustrerer Markusevangeliets 16 kapitler,
og som jeg viser på en skærm samtidig med, at jeg fortæller
evangeliet.

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.

Dette har jeg sat sammen med korte indslag af selvkomponeret
musik, som jeg spiller på violin. Multimediakonceptet med
fortællinger, fotografier og violin er et relativt sjældent kunstnerisk udtryk, men de tre medier kan give en stærk biografagtig
oplevelse." Gå ikke glip af en unik aften – velkommen!

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

www.nj-k.dk

