
FIRKLØVERET - et samarbejde mellem

Nr. Jernløse, Kvanløse,
Sdr. Jernløse og Søstrup sogne
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Pinse og Ånd er forudsætningen 
for kærlighedens fællesskab

At gå i kirke kan være problematisk for
en hel del – ja, faktisk tror jeg, de fleste
af os har oplevet, at det her med
kirkegang ikke altid er lige let. Mange
af de salmer, vi synger, vil nogen mene
er lige lovlig antikverede, og teksterne,
ja de kan synes endnu mere støvede.
Gudstjenestens forskellige led, som
kaldes liturgien, kan være svært
fremkommelig, ja, nogen synes det kan
være en hel ørkenvandring. Bedre
bliver det ikke, hvis præsten heller ikke
er i stand til at formidle kirkens bud-
skab på en vedkommende måde. 

Dog bliver det først for alvor slemt, hvis
man føler sig ensom eller uvelkommen
i kirken. Forhåbentlig er det ikke til-
fældet hos os? I så fald må vi se at få
gjort op med dette. Kirkens fællesskab
bør nemlig kunne rumme alle, det er
ikke kun forbeholdt de udvalgte få eller
særligt indfor ståede.  Klikkedannelser,
intrigevæ sen, hovmod og magtkampe
hører sig ikke til i kirken. Gud fri os fra
al den slags uvæsen! Det må vi hver
især skrive os bag øret, så kirken bliver
et godt sted at være for alle, som gerne
vil komme. Vores kirke, som jo først og
fremmest er Kristi kirke, skal ikke være
eksklusiv men derimod inklusiv. I det
stykke må vi afspejle Jesu eksempel.

Se, nå nu jeg har nævnt alle disse
forhindringer, som kan spærre
adgangsvejen til vores kirke, skyldes
det den form for eftertænksomhed, der
dukker op i forbindelse med mærke-
dage. Og pinsedag, som vi i år fejrer 5.
juni, er netop sådan en mærkedag,
nemlig kirkens fødselsdag. I den første
kristne pinse lød startskuddet til det, vi
i dag kender som den verdensom-
spændende kirke. På grund af pinse-
underet, hvor disciplene modtog kraft
og styrke fra Helligånden til at være
Jesu vidner, kan vi glæde os over, at vi
har tusindvis af kirker i Danmark. Det
er ikke nogen selvfølge, selvom vi kan
forledes til at tro dette. Slægt efter slægt
har forud for os kæmpet og værnet om
vore danske kirker, og nu er det os, der
skal videreføre den kirkelige arv frem
mod nye tider og generationer. Det
kræver indsigt, mod, tro, håb og ikke
mindst kærlighed til kirken og hinan-
den. 

Hvis vores forehavende med at afle-
vere den kirkelige stafet til generatio-
nen efter os imidlertid skal lykkes,

rækker det ikke med vores indsats
alene. For uden Helligåndens hjælp og
støtte, vil kirken ikke bestå. Helligån-
den er nemlig den altafgørende, usyn-
lige, guddommelige kraft, som beånder
det jordiske med det himmelske. Hel-
ligånden er den udslagsgivende faktor,
som skaber troen og dermed giver liv
til kirken. Det liv som vel at mærke
består af levende sten, af dig og mig, og
som er kirkens hjerteslag, og den puls
der nødvendigvis må banke, hvis kir -
ken ikke skal dø. For kirken består først
og fremmest af mennesker og ikke af
mursten. Så selv om vi kan glæde os
over rammerne i vore prægtige, smuk -
ke, gamle middelalderkirker, betyder
det kristne fællesskab langt mere. Dét
kærlighedens fællesskab inviteres vi
alle til at være en del af!

Samuel Leth-Larsen

Grundtvig 1845

”Ånd over ånder, kom ned fra det høje,
Ånd, som med Fader og Søn er vor Gud!
Kom, vore sjæle tilsammen at føje,
kom at berede den himmelske brud,
kalde, forsamle og Jesus forklare,
bygge Guds kirke, oplyse hans folk!
Det er din gerning, lad os den erfare,
vær i vort hjerte Guds kærligheds tolk!
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FIRKLØVERET
Udgives af Nr. Jernløse, Kvanløse,
Sdr. Jernløse og Søstrup sogne.
Ansvarshavende redaktør:
Sognepræst Samuel Leth-Larsen 
Næste nummer af Firkøveret omde-
les uge 34 2022. Meddelelser til
kirkebladet for september - novem-
ber 2022 indgives til sognepræsten
senest den 19. juli 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

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

Sdr. Jernløse/Søstrup sogne:

Sognepræst 
Line Krogsgaard

Kontoret ved Menighedssalen
Sdr. Jernløsevej 35, 
Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup
Tlf. 24 45 54 02, træffes bedst 
kl. 9.30-10.30, mandag fridag
E-mail: lkp@km.dk

www.sogn.dk/soenderjernloese
www.sogn.dk/soestrup

Mølledag 2022 - Kirketårn
og Løvenborgkapel er åbent
Søndag d. 19. juni er Nr. Jernløse Kirke åben
ml. kl. 10 og 13.30 for alle, der har lyst til at
kigge indenfor. I anledning af Mølledagen vil
det desuden være muligt at komme en tur op i
kirketårnet, og dørene til Løvenborgkapellet vil
også være åbne på dagen. Menighedsrådet
byder på kaffe og besvarer efter bedste evne
spørgsmål om kirkens historie m.v. 
Velkommen! 

Menighedsrådsmøder
(Møderne er offentlige) 

Nr. Jernløse sogn: 
Onsdag den 1. juni kl. 19.00 
er der menighedsrådsmøde i Nr. Jernløse
Præstegård. 

Onsdag den 10. august kl. 19.00
er der menighedsrådsmøde i Nr. Jernløse
Præstegård.

Kvanløse sogn:
Tirsdag den 9. august kl. 19.00
er der menighedsrådsmøde i Kirkestalden v.
Kvanløse Kirke

Sang og rytmik for babyer
Farvestrålende tørklæder, ride-ranke-lege,
sæbebobler og meget mere, som er en del af
”Sang og rytmik for babyer”, holder sommer-
pause, men vi starter op igen til efteråret, hvor
vi mødes onsdage kl. 10.00 - ca. 11.30 i Nr.
Jernløse Præstegård. Første gang er onsdag d.
21. september 2022. 
Læs mere om Sang og rytmik for babyer på
vores hjemmeside www.nj-k.dk 
Tilmelding hos kirke- og kulturmedarbejder
Gitte K. Nielsen på tlf. 23 70 18 86 eller 
mail gitte.k.nielsen@outlook.dk

Strikkecafé
Der strikkes på 
livet løs i strikke-
caféen. Dåbs-
klude, lomme-
venner, varme-
hjerter og hvad 
vi ellers finder 
på. Det er rigtigt hyggeligt at mødes og strikke
over en kop kaffe, og vi kan sagtens være flere!
Vi mødes i Nr. Jernløse Præstegård ca. én gang
om måneden, og i sommer er det torsdag d.
25. august kl. 9.30 – 11.30. Vi holder som-
merferie i juni og juli. Kunne det være noget
for dig? 
Så kontakt Gitte på 23 70 18 86 eller 
mail gitte.k.nielsen@outlook.dk

Snart er det pinse og i år vil Nr. Jernløse Kirke
været nykalket til højtiden
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Mød os på facebook 3

Sæt et stort X i kalenderen
FORMIDDAGSCAFÉEN – folkeligt og fornøjeligt 
fællesskab i præstegården. Åbner efter sommer-
ferien d. 24. september kl. 09.30 med foredraget 
”Mit livs soundtrack” v. organist Elsebet Dilling-Hansen 

NR. JERNLØSE FILMKLUB – holder til i Nr. Jernløse
Præstegård, hvor alle der kan li’ gode film er velkomne. Første
gang efter sommerferien bliver onsdag d. 12. oktober kl. 19.00.
Efter filmen (som bliver afsløret i næste kirkeblad ☺) vil der som
sædvanligt blive budt på ostebord og rødvin plus det løse. 

JERNLØSEKORET – Her går det godt, koret er inde i en rivende
udvikling! Og hvis du stempler ind kommer det til at gå endnu
bedre, så kom frisk og vær med i et inspirerende, givende og
fornøjeligt fællesskab! Vi synger torsdag aften kl. 18.30-21.00,
og første gang efter sommerpausen er den d. 1. september.
Kontakt gerne korleder Annelies van der Meer på 
mobil 61 60 93 38, hvis du vil vide mere. 

FAMILIEHØSTGUDSTJENESTE på Lundegården fredag d. 2.
september kl. 17.00, hvor vi fejrer høst på en børne- og fami-
lievenlig måde på Lundegården, Butterupvej 98. Mere herom i
næste kirkeblad og på Facebook og hjemmesiden i løbet af
sommeren. Alle, små som store, er velkomne i hyggelige og
landlige rammer. Mad og drikke vil vi også nyde sammen!

HØSTGUDSTJENESTE i Kvanløse Kirke søndag d. 11. septem-
ber kl. 10.30. Efter gudstjenesten vil der blive budt på kirkekaffe
og lidt koldt at drikke, og der vil være mulighed for at opleve
den smukt pyntede kirke en ekstra gang. 

Høstgudstjeneste
i Nr. Jernløse Kirke
Hvis du vil opleve noget af det
smukkeste, som tænkes kan, så gå
i kirke søndag d. 28. august kl.
10.30 i Nr. Jernløse Kirke, hvor vi
fejrer årets høstgudstjeneste med
efterfølgende kirkefrokost i Præ -
stegården. Ingen tilmelding til fro -
kost, gratis adgang. Kirken vil væ -
re pyntet efter alle kunstens regler,
snyd ikke dig selv for et fantastisk
skue. Som en ekstra bonus invite-
res der også til en formidabel or-
gelkoncert i Kvanløse kirke kl. 14,
efter høstfrokosten (se bagsiden).

Konfirmations-
forberedelse
i 2022/2023
Læs mere herom på sognenes hjemmeside www.nj-k.dk
hvor informationsbrev og indskrivningsark vil være tilgæn-
geligt. For uddybende spørgsmål kan Samuel også kon-
taktes på mail slla@km.dk el. tlf. 59 18 31 27 

Sommerkirke 2022
”Skibet - De fortabte sørøvere” 
- en musical om at finde hjem
(Aktiviteten er et samarbejde 
mellem Vipperød Sogn, Tveje 
Merløse Sogn, Nr. Jernløse Sogn, 
Kvanløse Sogn og Skt. Nikolai Sogn)

Mandag d. 27. juni til torsdag d. 30. juni 2022 i Kirkeladen, 
Gl. Ringstedvej 65, 4300 Holbæk
(mandag - onsdag kl. 9-15, torsdag kl. 9-17) 

Skal du i 1. kl. – til 7. kl. efter sommerferien? Vil du være en del
af fællesskabet? Lære nye folk at kende og få nye venner? Lyder
det som noget for dig? Så meld dig til vores musical ”Skibet”!
Når man skal opføre en musical, er der mange opgaver. Vi skal
lave kostumer, scenografi og rekvisitter, lære sange og lave
drama. Men vi skal også lege, hygge og arbejde sammen.
Til sidst opfører vi stykket for forældre, søskende m.m.  

Det er gratis at deltage, du skal bare huske madpakke og drikke-
dunk hver dag. Tilmelding via www.tvejemerloesekirke.dk/
sommerkirke senest fredag d. 18. juni 2022   
Har du spørgsmål, så kontakt Gitte på gitte.k.nielsen@outlook.dk 
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Nr. Jernløse Kvanløse Sdr. Jernløse Søstrup

29. maj 6. s. e. påske Himmelske Dage 2022 i Roskilde Domkirke (Se nedenfor)

5. juni Pinsedag 10.30 SLL 09.00 SLL 09.00 LK 10.30 LK
6. juni 2. pinsedag 09.00 LK - - - - 10.30 LK - - - -
12. juni Trinitatis søndag - - - - 09.00 LK - - - - 10.30 LK ♥
19. juni 1. s. e. trinitatis Mølledag* 10.30 SLL - - - - 09.00 SLL
26. juni 2. s. e. trinitatis 09.00 LK - - - - 10.30 LK - - - -

3. juli 3. s. e. trinitatis - - - - 09.00 LK - - - - 11.00 LK*
10.juli 4. s. e. trinitatis 10.30 SLL - - - - 09.00 SLL - - - -
17. juli 5. s. e. trinitatis - - - - 10.30 SLL♥ - - - - 09.00 SLL
22. juli Åvang kl. 10.00 SLL
24. juli 6. s. e. trinitatis 10.30 SLL og LK Fælles sommergudstjeneste for alle 4 sogne

i Nr. Jernløse Kirke m. kirkekaffe i præstegården
31. juli 7. s. e. trinitatis - - - - 09.00 LK 10.30 LK - - - -

7. august 8. s. e. trinitatis 10.30 LK - - - - - - - - 14.00 LK*
14. august 9. s. e. trinitatis 19.00 SLL♥ 10.30 SLL 09.00 SLL - - - -
21. august 10. s. e. trinitatis - - - - 10.30 LK - - - - 19.00 LK 
26. august Åvang kl. 10.00 SLL
28. august 11. s. e. trinitatis 10.30 SLL* 14.00* 09.00 SLL - - - 

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

Gudstjenesteoversigt

4

Himmelske Dage 2022 
– Grib Fremtiden!
I Kristi himmelfartsweekenden (26.-29. maj) 
er Roskilde Stift vært for ”Himmelske Dage” som 
er en stor kirkefestival, med mange spændende aktiviteter og foredrag, der trækker folk i alle aldre til fra hele Danmark. Læs
mere om festivalen på www.himmelskedage.dk eller endnu bedre, mød op og oplev dansk kirkeliv, når det er bedst!
Da vi forventer, at en del fra vore sogne gerne vil deltage i den afsluttende festgudstjeneste i Roskilde Domkirke søndag d.
29. maj kl. 10.00 (gratis adgang), har vi valgt at henvise hertil denne søndag. 

Der er altså ingen gudstjenester i sognenes kirker søndag d. 29. maj, men snyd ikke jer selv for en uforglemmelig 
festgudstjeneste i Roskilde Domkirke! 

Ses vi? Velkommen til!
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NR. JERNLØSE:
Organist: Jesper Aggeboe
Tlf. 20 83 68 54 eller mail jesperaggeboe@mail.dk
Kirke- og kulturmedarbejder: Gitte K. Nielsen
Tlf. 23 70 18 86 eller mail gitte.k.nielsen@outlook.dk 
Graver: 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

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: Anja Wickman
Tlf. 40 35 66 33 eller mail kvanlosegraver@gmail.com
Menighedsrådsformand: Signe Jensen
Ringstedvej 233, Kvanløse, 4300 Holbæk, tlf. 21 66 08 62
Kasserer: Torben Rasmussen
Ringstedvej 198, Kvanløse, 4300 Holbæk, tlf. 59 18 32 68
E-mail: terkv@godmail.dk 
Kirkeværge: Henrik Neander
Gl. Skovvej 116, Kvanløse, 4300 Holbæk, tlf. 52 17 53 73

Kørsel til gudstjenester kan bestilles frem til lørdag kl. 16.00 
hos sognepræsten på tlf. 59 18 31 27. Kirkebilen er gratis. 
Kirkebilen kører også til øvrige arrangementer i kirkerne og præstegården.

SDR. JERNLØSE:
Organist: Arnth Grønholm Ravn, tlf. 51 79 97 88
Kirkesanger: Helene Buch, tlf. 23 11 3575
Graver: Pia Hansen
Knabstrupvej 47, 4420 Regstrup.
Træffes i arbejdstiden på graverkontorets tlf. 21 66 65 04
Menighedsrådsformand: 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

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.

NAVNE I SOGNENE:

FØDSEL OG FADERSKAB
Forældre skal kun anmelde fødslen til
moderens bopælssogn, hvis der ikke har
medvirket en jordemoder ved fødslen.
Ugifte forældre kan få faderskabet regi -
streret og få fælles forældremyndighed
med en omsorgs- og ansvarserklæring
via www.borger.dk med digital signatur
inden 14 dage efter fødslen. Den skal
være signeret med både anmelder og
godkender (mor og far). Hvis ikke om-
sorgs- og ansvarserklæring er indgivet
inden 14 dage efter fødslen, sender
sognet sagen til Statsforvaltningen.

DÅB OG NAVNGIVNING
Barnet skal have et navn senest 6

måneder efter fødslen – enten ved dåb
eller navngivning.
Dåb: Henvendelse om dåb rettes til sog -
nepræsten. Dåb foregår ved søn dags -
gudstjenesten eller på udvalgte lørdage i
sognets kirke. Ved dåb oplyses navne og
adresser på mindst 2 og højst 5 faddere,
hvoraf den ene er gudmor eller gudfar.
Fadderne skal være døbte.
Navngivning: Anmeldes med digital sig-
natur på www.borger.dk af foræl-
dremyndighedsindehaverne. 

VIELSE
For at blive gift i sognets kirke skal man
bo i sognet eller have anden tilknytning
hertil. I tvivlstilfælde er det sogne præ -

sten, som træffer afgørelsen. Dato og  tids -
punkt for vielsen aftales med sogne -
præsten For at blive gift i kirken skal
mindst den ene være medlem af Den
danske Folkekirke. Senest 3 uger før
viel sen rettes der henvendelse til sogne -
præsten. 
Ægteskabserklæring, som rekvireres på
www.borger.dk skal afleveres til
sognepræsten inden vielsen.

Navneændring
Navneændring foretages med digital sig-
natur på www.borger.dk Ansøgning om
navneændring koster 518 kr. som be-
tales med dankort samtidig med an-
søgningen. Opdateret liste med god  -

kendte fornavne kan ses på 
www.familiestyrelsen.dk 

Attester
Diverse attester rekvireres med digital
signatur på www.borger.dk og udstedes
efterfølgende af sognepræsten. Alterna-
tivt kan der også rettes direkte henven-
delse til sognepræsten.

Dødsfald og begravelse el. bisættelse
Henvendelse til sognepræst el. bede-
mand. Dødsfald registreres i bopæls -
sognet. Var afdøde medlem af Fol ke-
 kirken aftales dato og tidspunkt for be-
gravelse eller bisættelse med sogne -
præsten.
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Åbent hus og indvielse af ”Ellens Hus”
I 2020 fik Søstrup Menighedsråd mulighed for at købe Ellen og
Leif Nielsens hus på Sasserupvej 21 og siden da har huset gen-
nemgået en gennemgribende renovering og står nu, endelig,
klar til indvielse og åbent hus. Det bliver fredag den 10. juni fra
kl. 14.00, hvor alle er velkomne til at kigge forbi til et kig, en
grillet pølse, en kold øl eller kaffe og kage.
Vi glæder os meget til at se jer.

Menighedsrådet

Fernisering i Ellens Hus
Samtidig med indvielsen af ”Ellens hus” afholdes der også
fernisering af vores lokale fritidskunstner Peter Harboe, der ud-
stiller en række af sine værker. Vi ser frem til at få kunsten til
Søstrup! Menighedsrådet

Sankt Hans i Sdr. Jernløse
Igen i år fejrer vi midsommeren i Sdr. Jernløse og inviterer til
Sankt Hansbål torsdag den 23. juni. Vi tænder bålet kl. 20.00
og synger Midsommervisen sammen i flammernes skær og
håber, at mange har lyst til at komme og være med til denne
hyggelige tradition.

Der bliver tændt op i grillen, og den står klar til kl. 18.00, så vi
kan grille vores medbragte kød m.m., spise sammen og hygge
os et par timer, inden bålet tændes. Der vil blive sat borde og
bænke frem, men vi opfordrer til, at man selv medbringer en
stol, hvis man har mulighed for det, så alle er sikret en plads.
Har nogen lyst til at bage en kage, er de meget velkomne – så
laver vi kaffe i konfirmandstuen.
Vi glæder os til at se nye som gamle Jernløseborgere.

Menighedsrådet

Fællesspisning i Sdr. Jernløse
Fra september starter vi igen vores månedlige fællesspisning op
i konfirmandstuen ved Sdr. Jernløse præstegård. Konceptet er
enkelt: man møder op med en ret til den fælles buffet, og så
spiser vi sammen og får snakket om løst og fast og måske lært
nye mennesker at kende. 

Vi slutter med en kop kaffe, og hele arrangementet plejer at
være færdig omkring kl. 19.30 (så børnene kan komme hjem og
blive puttet). Så kom endelig og vær med til en hyggelig aften!
Vi håber at se mange af de nye ansigter, der er flyttet til Sdr.
Jernløse – I skal være så velkomne!
Første gang bliver mandag den 5. september kl. 18.00.

Menighedsrådet

Søstrup: 
Møderne holdes i “Ellens Hus” ved Søstrup kirke:
Onsdag d. 29. juni kl. 19.00
Onsdag d. 17. august 2022 kl. 19.00

MENIGHEDSRÅDSMØDER 

SOMMERFERIE
Sognepræst Line Krogsgaard holder 
sommerferie i uge 27og 28. 
Perioden passes af Samuel Leth-Larsen.
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Organistens Klumme:
Hil dig, frelser og forsoner, er stadig et hit
og måske den mest sungne salme i
forbindelse med påske og konfirmationer.
N.F.S. Grundtvig gendigtede salmen efter
en latinsk salme: Salve mundi Salutare,
skrevet før 1250.

Grundtvig havde salmen med i "Sangværk til den danske Kirke
1837”. Selvom der er gamle ord med, tror jeg, alle kan
fornemme salmens tyngde, specielt til Hofmanns melodi fra
1878, når vi synger sidste vers:

Ja, jeg tror på korsets gåde,
Før det, Frelse af din nåde.
Stå mig bi, når fjenden frister!
Ræk mig hånd, når øjet brister.
Sig, vi går til paradis.

Det er dejligt at være organist, når der er mulighed for at bruge
orglets muligheder til at understrege teksten i denne udødelige
salme med ni vers, der alle har sit budskab, og som sagtens kan
stå alene. Arnth Ravn

SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE

Gudstjeneste 
på ”Bænken” 
i Sasserup
Søndag den 3. juli fejrer
vi gudstjeneste på
”Bænken” i Sasserup 
kl. 11.00

(ved Sasserupvej nr. 11)
– en udendørsgudstjen-
este med masser af sang,
lys og luft. 
Efter gudstjenesten
spiser vi frokost sam-
men, som menighed-
srådet ved Søstrup kirke
byder på.

Det er efterhånden en 
tra dition at holde gudstjeneste på ”Bænken”, og det er 15. år i
træk, at vi gør det i det fællesskab, der er så kendetegnende for
Søstrup kirke og by. Alle er så hjertelig velkomne, gamle som
nye, og der er plads til alle. Menighedsrådet

Børnegudstjeneste i Søstrup kirke
Sommerens gudstjeneste for børn og barnlige sjæle løber af
 stab len søndag den 7. august kl. 14.00 og er for alle, der har
lyst til en god historie og en anderledes måde at gå i kirke på. 

Efter gudstjenesten er der saft og kage i solen og en kop kaffe
til de voksne.
Vi glæder os meget til at se jer igen!!!!! L.K.

Konfirmandundervisning
Skal jeres barn starte i 7. klasse efter sommerferien, er det
ved at være tid til at tænke i konfirmationsbaner. Vi har
undervisning hver tirsdag fra kl. 13.45 -15.15 i konfir-
mandstuen ved præstegården i Sdr. Jernløse og starter op
den 1. tirsdag efter efterårsferien, den 25. oktober. Skal
jeres barn konfirmeres i enten Sdr. Jernløse eller Søstrup
kirke, må I meget gerne sende mig en mail på lkp@km.dk

For de børn der går i Skole i Holbæk eller Tuse, men er
bosiddende i Sdr. Jernløse eller Søstrup har vi kørselsor-
dning.

Konfirmationerne i 2022 foregår på Store Bededag i Sdr.
Jernløse kirke og søndagen efter i Søstrup. 

Jeg afholder en informationsaften i efteråret og glæder
mig meget til at se jer. L.K.
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NR. JERNLØSE/KVANLØSE SOGNE

www.nj-k.dk

Sommerkoncert med
Det Danske Kammerkor 
Torsdag d. 16. juni kl. 19.30 i Nr. Jernløse Kirke 

Vi har tidligere haft fornøjelsen af en
julekoncert med Det Danske Kammerkor,
der består af ca. 25 dygtige sangere i
alderen 25 til 60 år og er ledet af dirigent
Lene Schuldt Jensen. I denne omgang
bliver det en Sommerkoncert, og på en
hverdagsaften. Kom og nyd en aften med
skønsang og forbered sjælen til en lang
varm sommer. 

Koret skriver; “Det Danske Kammerkor glæder sig til at synge
sommeren velkommen i Nr. Jernløse Kirke. Vi medbringer
meget god musik, både kendt og ukendt. Vi runder lige pinsen
med en gammel gregoriansk melodi i nutidig skikkelse,
dernæst præsten og forfatteren Lisbeth Smedegaard Andersens
fine digt om kastanjerne og børnenes leg i Kongens Have – sat
i musik af Peter Lange. 

Så følger en lille afdeling med kendte,
danske sommersange, og efter dem
bliver det tid til et hjørne af Svend S.
Schultz’ omfangsrige og velklingende
kormusik, hvoraf ’Yndigt dufter Dan-
mark’ nok er den mest kendte. 
Der efter hylder vi de nordiske, lyse
nætter med en lille buket af aften- og
nattesange, før vi runder af med John
Høybyes fire smukke korsatser af Carl
Nielsen-sange med blomster- og af-
tenmotiver.

Orgelkoncert v. Frederik Magle
Søndag d. 28. august kl. 14.00 i Kvanløse Kirke

“Frederik Magle´s musik har samlet nogle af Danmarks vigtig-
ste ensembler, og den har været med til at fejre nogle af landets
vigtigste milepæle. Som musiker har han arbejdet i alle genrer
og stilarter, været Danmarks repræsentant ved internationale
konkurrencer, og han har skabt sig sin helt egen vej uden side-
stykke i det skandinaviske musikliv. 
”Jeg komponerer for at skabe og åbne for følelser hos lytteren”
har han fortalt; ”Jeg kan ikke undgå at investere mig selv emo-
tionelt i alt, hvad jeg laver.” Magle blev født på Falster og var
et vidunderbarn, hvis musik første gang blev opført offentligt,
da han var otte år gammel. Han blev indskrevet på Det kon-
gelige danske Musikkonservatorium et år tidligere end reglerne
forskriver og er stadig den eneste studerende, der fik lov til at
have hovedfag i både orgel og komposition. Han forlod Kon-
servatoriet efter halvandet år, taknemmelig, men rastløs og ivrig
efter at komme i gang som både komponist og organist.”

Ovenstående tekst indleder Fredrik Magle, som er ansat som
organist v. Sankt Pauls Kirke i København, sin hjemmeside med,
og det er unægtelig forfriskende at en musiker ikke går den
slagne vej. Kom og hør hvordan den udspiller sig i Kvanløse
kirke søndag d. 28. aug. kl. 14.00 umiddelbart efter høstgudst-
jenesten i Nr. Jernløse Kirke og dertil hørende frokost i
Præstegården. Snyd ikke jer selv for en fantastisk 3. halvleg!
Eller orgelkoncert alene, hvis I først kan komme kl. 14.00. Alle
er velkomne! Gratis adgang. 

Dirigent 
Lene Schuldt Jensen
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