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Døren er åben, og du er
altid velkommen!
De ligger som perler på en snor.
Hvide, lysende perler, der strækker sig
mod himlen og minder os om alle de
glade stunder i vores liv; om dåb, konfirmationer og bryllupper, om
hyggelige juleaftener og familietraditioner, men også om forgængelighed,
grænser, sorg og død, tab og afsked.
Fra vugge til grav står de der – de
smukke hvidkalkede kirker med åbne
døre, parate til at tage i mod os i
glæde og i sorg. Det har de gjort i hundredvis af år, og det mærkes, når man
træder ind i dem ind i disse kølige
middelalderkirker, der har dannet
rammen om menneskers liv og skæbne i generationer efter generationer.
De fleste af os har været der på et eller
andet tidspunkt i vores liv – mange af
os er blevet døbt derinde, konfirmeret
eller viet, og det er også her, vi har
taget afsked med vores kære. Som
regel skal vi inviteres, før vi vover os
der ind, og det er egentlig en skam.
De kan nemlig noget, disse gamle
kirkerum, andet end blot at samle os i
glæde og i sorg. For de kan danne
rammen om et fællesskab, både
mellem mennesker og mellem mennesker og Gud – et fællesskab uden
krav, forventninger og konkurrence. Et

komme, som du er og gå, som du
gerne vil være. Der sker nemlig noget
med os, når vi bliver elsket, som vi er,
uden krav og forventninger, når vi får
lov at være, som vi er og ikke behøver
at forstille os. Så får vi ro i krop og sjæl
og plads til at være mennesker på godt
og ondt. Og det får vi lov til i kirken –
så bare gå derind. Døren er åben, og
du er velkommen.
Husk at:

fællesskab, hvor man ikke hele tiden
skal kvalificere sig og blive bedre. Et
fællesskab, hvor vi bærer med på hinandens tro og hjælpes ad med at
holde den i live, når man selv har
svært ved det. Et fællesskab, hvor alle
er lige, om man er dronning eller
hjemløs, ung eller gammel, hvor alle
har lige meget ret til at være, og hvor
man sidder på den samme bænk og
knæler om det samme bord, uanset
hvad man kommer af eller fra.
Tænk, at et sådant sted stadig findes!
Et sted, hvor du er noget værd, uanset
hvad du selv eller andre mener, og
hvor det ikke kræver noget af dig at
være med i fællesskabet. Hvor du kan

”Du er mere end summen af dine fejltagelser.
Du er mere end dit ophav.
Du er mere end din tankeløse ungdom.
Du er mere end alle dine vildskud tilsammen.
Du er mere end dine kuldsejlede relationer.
Du er mere end din tvivlsomme indsats.
Du er mere end dine gode hensigter.
Du er mere end dine tab.
Mere end dengang du var fej.
Mere end hvad nogen mener om dig.
Mere end hvad nogen engang har sagt om dig.
Du er væsentlig mere
end din helt egen hjerteløse kalkule
over alle de ting,
du vil bebrejde dig selv
nu
og i al evighed.

Helle S. Søstrup.
(Fra digtsamlingen Kyshånd)
Line Krogsgaard
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Sang og rytmik for babyer

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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Strikkecafé
Det er rigtigt hyggeligt at mødes og strikke over
en kop kaffe, og der er fuld gang i pindene, når
vi strikker bl.a. lommevenner og varmehjerter
i strikkecaféen. Vi mødes i Nr. Jernløse
Præstegård ca. én gang om måneden, og i
efteråret er det følgende torsdage kl. 9.30 –
11.30: 29. september, 3. november og 1. december. Kunne det være noget for dig? Så kontakt Gitte på mobil 23 70 18 86 eller mail
gitte.k.nielsen@outlook.dk

Jernløsekoret
– hjertelig velkommen til alle!
Så er vi atter parat til
en ny sæson, hvor lattermilde sangstemmer
kan folde sig frit ud og
synge af hjertens lyst.
Hvorfor synge alene i
brusebadet, når det er
meget sjovere at synge i kor sammen med
andre? Vi synger hver torsdag aften fra kl.
18.30 til kl. 21.00, og første gang vi mødes
efter sommerpausen er torsdag d. 1. september. Så kom frisk og vær med, prøv det gratis
de første 2 gange. Vil du vide mere om denne
aktivitet, er du velkommen til at kontakte dirigent og korleder Annelies van der Meer på
mobil 61 60 93 38.

Vil du have en hyggelig
stund med nærvær og musik
med dit lille barn? Så er
”Sang og rytmik for babyer”
måske noget for dig. ”Sang
og rytmik for babyer” er for
forældre med babyer fra 012 måneder. Både mor og
far er velkomne, sammen eller hver for sig.
Vi mødes i Præstegården hver onsdag kl.
10.00. Første gang er 21. september. Her synger vi en blanding af salmer og børnesange.
Der bruges også små instrumenter, farvede
tørklæder og sæbebobler undervejs. Vi synger
og leger i ca. 45 min., hvor efter der er kaffe/te
og frugt. Tilmelding hos kirke- og kulturmedarbejder Gitte K. Nielsen på mobil 23 70 18 86
eller mail gitte.k.nielsen@outlook.dk

Velkommen til de
nye konfirmander
Efterår er lig med nye konfirmander, som vi byder hjertelig velkommen i
vore kirker til gudstjenester. Skønt med et friskt
pust fra hjertevarme unge mennesker, der kigger forbi deres lokale kirke. Vi glæder os til at
se jer!

Menighedsrådsmøder
(Møderne er offentlige)

Nr. Jernløse sogn
Onsdag d. 5. oktober kl. 19.00
i Nr. Jernløse Præstegård
Onsdag d. 23. november kl. 19.00
i Nr. Jernløse Præstegård

Kvanløse sogn
Tirsdag d. 25. oktober kl. 19.00
i Kirkestalden v. Kvanløse Kirke

www.nj-k.dk

NR. JERNLØSE/KVANLØSE SOGNE

Har du brug for kørelejlighed
til gudstjenester
eller arrangementer?

Høstgudstjenester

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!

En af de gamle traditioner som
er værd at holde i hævd, er
årets høstgudstjenester. Vi
takker Gud for årets afgrøder
og pynter derfor kirkerne efter
alle kunstens regler med blomster, korn og andre afgrøder – et
utroligt smukt syn – kom selv og se!
• Nr. Jernløse Kirke søndag den 28. august kl. 10.30.
Efter gudstjenesten bydes på kirkefrokost i Præstegården.
Ingen tilmelding og gratis adgang.

Alle Helgens dag den 6. november
Denne søndag går vore tanker
særligt til vore kære, som ikke
længere er i live i denne verden. Også i år vil de blive mindet med navneoplæsning og
lystænding i vore kirker, og
efter gudstjenesterne vil det
være muligt at sætte lys på
kirkegårdenes grave.
Velkommen til en bevægende og håbsgivende gudstjeneste.
Orgel: Jesper Aggeboe – Sopran: Gitte K. Nielsen –
Liturg: Samuel Leth-Larsen

Bibelstudiegruppe i Nr. Jernløse Præstegård
Har du lyst til at læse i Bibelen sammen med andre, er du
velkommen i sognenes bibelstudiegruppe. Et månedligt fællesskab i Nr. Jernløse Præstegård med
bibellæsning, diskussion, bøn og ikke
mindst socialt samvær. I efteråret samles
vi den 7. september, 5. oktober og 9. november, onsdag formiddage fra 09.30 11.30. Vi læser forsat i Paulus’ Brev til
Romerne, og er nu nået til kapitel 15 og
16. Mere information om denne aktivitet
fås hos Samuel på mobil 29 72 94 83.

• Lundegården, Butterupvej 98, 4420 Regstrup
fredag den 2. september 17.00
Familie og børnehøstgudstjeneste i et autentisk miljø, hvor
alle aldre er velkomne! Vi håber at se børn og voksne, familier og enlige til en fælles børnehøstgudstjeneste for vore fire
sogne. Også i år er der mulighed at boltre sig i høet. Endvidere vil børn og voksne denne dag få mulighed for at se
dyr, sidde i en traktor, få lidt godt at spise, og, ikke mindst;
deltage i en kort og børnevenlig gudstjeneste m. Line, Gitte
og Samuel. Velkommen indenfor i den gamle lade – så er der
heller ingen undskyldning for at blive hjemme i tilfælde af
regnvejr!
• Kvanløse Kirke søndag den 11. september kl. 10.30
m. efterfølgende kirkekaffe.

”Du gav os de marker så bølgende brede,
vor kornakset modnes og gyldnes af sol,
hvor kløveren dufter af sommer og hede
så sundt som vort brød og så sødt som viol,
hvor lærken ved morgen går op fra sin rede
og melder til skyen, at gårdhanen gol.”
Helge Rode 1921

Mød os på facebook
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Formiddagscaféen åbner igen
i Nr. Jernløse Præstegård!
23. september kl. 09.30:
”Mit livs soundtrack”
v. organist Elsebeth Dilling-Hansen
(født og opvokset i Sdr. Jernløse sogn)
Elsebeth fortæller: ”Min yngste søn,
Christian, har i flere år opfordret mig til
at skrive en bog om musikken i mit liv.
Hans idé gik ud på, at jeg skulle viderebringe nogle af de tiltag jeg i årenes løb
som organist og korleder har stået for. Lidt efter rodfæstede
ideen sig. En spændende tanke at samle lidt op på, hvad et
langt organistliv har budt på. Måske kunne det inspirere andre
og mig selv. Fra jeg som 13-årig for første gang sad på en orgelbænk og til i dag, næsten 50 år senere, mangler der ikke stof.
Da jeg i 2018 fik bevilget et skriveophold i San Cataldo-klostret
på Amalfikysten fangede bordet. Jeg skrev og jeg skrev, jeg slettede og rettede, forlængede og forkortede, skrev om igen – og
til sidst blev det til en bog”
Denne formiddag vil Elsebeth give os et indblik i hendes
livshistorie, og indimellem vil vi naturligvis synge sammen.
Elsebeths bog kan varmt anbefales og kan denne formiddag
købes for kr. 120,- Velkommen til!

Husk at sætte X
i kalenderen
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1. søndag i advent den 27. 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 markeres adventstidens komme med festgudstjeneste, juletræstænding, banko og muntert samvær
i samarbejde med Kvanløse Beboerforening. Mere herom
i næste kirkeblad.

29. oktober: Løvfaldstur
(NB – lørdag eftermiddag & forhåndstilmelding)
Også i år falder løvfaldsturen sent, fordi sensommer og efterår
i de senere år ”har trukket ud”. Traditionen tro tager vi os god
tid til at nyde det smukke landskab, og undervejs gør vi holdt
for at nyde lagkage og kaffe. 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.

11. november kl. 09.30: ”Mig og Slesvig
- et mentalt og kulturelt sporskifte”
v. Marianne og Torben Olsen
Velkommen til en billedfortælling om ”københavnerens” møde
med dansk/tysk historie, kultur og ikke mindst natur, både nord
og syd for grænsen. At skippe sin virksomhed og sælge sit nybyggede hus i København, for
sammen med familien at starte en
ny tilværelse i grænselandet,
kræver både mod og beslutsomhed. Tidligere inspektør på
Teknisk Skole i Holbæk, Torben
Olsen, fortæller både personlige
beretninger og historiske fakta om
området omkring den dansktyske grænse i Sønderjylland. Undervejs vil der være musikalske
indslag og fællessang relateret til
foredraget, v. Torbens datter, Marianne Olsen, der til daglig er
kirke- og kulturmedarbejder i
Tveje Merløse sogn.
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Orgelkoncert i Kvanløse Kirke
Søndag den 28. august kl. 14.00 v. komponist og
organist Frederik Magle, Skt. Pauls Kirke i København
Frederik Magle´s musik har samlet nogle af Danmarks vigtigste
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 sidestykke 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 emotionelt 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 kongelige 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 Konservatoriet efter halvandet år,
taknemmelig, men rastløs og ivrig efter at komme i gang som
både komponist og organist.
Velkommen, gratis adgang, og efter koncerten vil der blive budt
på lidt at drikke.

Koncert med Kristian Lilholt
Søndag d. 23. oktober kl. 15.00 i Nr. Jernløse Kirke
Kristian Lilholts varme og vedkommende 'menneskemusik' er
noget af det mest iørefaldende og meningsfulde Danmark kan
byde på i øjeblikket. 12 album i eget navn er det blevet til siden
debuten i 1984 - samt det store, tværkunstneriske værk LAND.
De fleste ved også godt, at Kristian har skrevet musikken til
mange af broderen Lars Lilholts største hits. Vi kommer rundt i
hele Kristian Lilholts musikalske palet ved denne koncert - også
den instrumentale musik, som er kendt langt ud over Danmarks
grænser. I den genre matcher Kristian Lilholt internationale
navne som Enya og Mark Knopfler. Der er gratis adgang til koncerten, først til mølle! Efter koncerten bydes på lidt at drikke.

Filmklubben slår igen dørene op til gode
filmoplevelser i Nr. Jernløse Præstegård
26. oktober kl. 19.00: ”Rose” (2022).
Instrueret af Niels Arden Oplev
Rose er en stærk og hjertevarm fortælling om
familie, kærlighed og om, at intet er, som man

tror ved første øjekast. Året er 1997. Inger, hendes søster Ellen og svoger Vagn er på bustur
mod Paris. Bussen har knap nået motorvejen
før Inger delagtiggør resten af selskabet i sin
sindslidelse – og turen til byernes by bliver en
uge de aldrig vil glemme. Filmen er baseret på
virkelige hændelser.
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Gudstjenesteoversigt
Nr. Jernløse

Kvanløse

Sdr. Jernløse

10.30*

14.00*

09.00*

----

------10.30TG
-------

10.30LK*
09.00 SLL
---19.00LK
----

28. august

11. s. e. trinitatis

2. september
4. september
11. september
18. september
22. september
25. september
30. september

Børnehøst for alle aldre på Lundegården, Butterupvej 98 kl. 17.00*
12. s. e. trinitatis
---09.00 LK
13. s. e. trinitatis
19.00 SLL
10.30 SLL*
14. s. e. trinitatis
------Torsdag
------15. s. e. trinitatis
10.30 SLL
09.00 SLL
Åvang kl. 10.00 LK

2. oktober
9. oktober
13. oktober
16. oktober
23. oktober
28. oktober
30. oktober

16. s. e. trinitatis
17. s. e. trinitatis
Torsdag
18. s. e. trinitatis
19. s. e. trinitatis
Åvang kl. 10.00 SLL
20. s. e. trinitatis

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

---10.30 SLL♥
------09.00 SLL

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

---09.00 SLL
------10.30 SLL♥

09.00 LK

----

10.30 LK

----

6. november
13. november
20. november
25. november
27. november

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

15.30 SLL*
10.30 SLL
09.00 LK

14.00 SLL*
19.00 SLL♥
----

17.00 LK*
---10.30 LK

15.00 LK*
09.00 SLL
----

10.30 SLL*

13.30 SLL*

15.00 LK*

10.30 LK*

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

Kirkekaffe
- Ind imellem vil der blive serveret kirkekaffe efter
højmessen i vore kirker og dette markeres med et ♥
i gudstjenestelisten.
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Søstrup

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
Bellisvej 13, 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: 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

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 11A, 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.

SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE

Høstgudstjenester

Konfirmandindskrivning

Søstrup søndag den 4. september kl. 10.30 og
Sdr. Jernløse søndag den 2. oktober kl. 10.30
Høsten er kommet i hus og det skal fejres! Det gør vi, traditionen tro, med høstgudstjeneste i vores smukt pyntede kirker,
hvor vi skal synge vores smukke høstsalmer og sange. Efter
gudstjenesten i Søstrup inviterer menighedsrådet på frokost i
Ellens hus. I Sdr. Jernløse kombineres høstgudstjenesten med
vores årlige høstmarked, hvor der også bliver serveret lidt
spiseligt. Vi håber at se mange af jer.
På gensyn – Søstrup og Sdr. Jernløse Menighedsråd.

Nu varer det ikke længe, før årets konfirmander skal begynde
til ”præst” og derfor afholdes der konfirmandindskrivning torsdag den 22. september med start kl. 19.00 i Søstrup kirke. Her
holder vi en almindelig aftengudstjeneste sammen, inden vi går
over i ”Ellens hus”, vores sognegård i Søstrup, hvor jeg vil informerer om undervisningen og de unge indskrives til konfirmandundervisningen – over en kop kaffe og en sodavand.
Er I forhindrede i at komme, er I velkomne til at kontakte mig
på 24 45 54 02 /lkp@km.dk. Jeg glæder mig til at hilse på jer
unge og jeres forældre.
L.K.

Høstgudstjeneste og fernisering
Efter høstgudstjenesten søndag den 4. september kl. 10.30 i
Søstrup Kirke er der frokost i Ellens Hus. Under frokosten vil
Strit Schødts fortælle lidt om sit liv og sine malerier. Kl. 13.00
- 15.00 er der fernisering og alle er også her velkommne til at
kigge ind i Ellens hus, Sasserupvej 21, 4300 Holbæk, hvor der
serveres et lille glas.
Strit Schødts fortæller: Jeg er fra 1938
og haft et rigt og spændende liv. Havde
gartneri i nogle år, derefter planteskole
sammen med min mand. I 2006, begyndte jeg at male. Grunden var, at jeg
boede lige uden for Lumsås, med den
skønneste udsigt til Sejrøbugten.
En solnedgang så smuk, og ærgrede mig over at jeg hverken
kunne tegne eller male. Min mand sagde, jeg bare kunne gå i
gang. Til jul fik jeg alt, hvad jeg havde brug for at komme i gang.
Startede med at male blomsterbilleder, landskaber, hulemalerier, collager, lidt abstrakt og til sidst mine skæve huse og de
skøre fugle. Vi er jo alle lidt skøre og skæve, men der skal være
plads til os alle.

Høstmarked
Sdr. Jernløse den 2. oktober kl. 11.30-14.30.
Søndag den 2. oktober holder vi, igen i år, høstmarked i laden
ved præstegården, hvor alle er velkomne til at komme og sælge
deres høst i form af grøntsager, syltesager, frugt og hvad naturen
ellers har skænket i løbet af sommeren. Har du lyst til at lave en
lille loppebod, er dette også muligt. Det koster en 50’er (gratis
for børn der sælger legetøj), som går til menighedsplejen i Sdr.
Jernløse. Der vil også være forskellige lokale, der kommer og
sælger deres håndværk m.m. Vi glæder os meget til at se jer til
dette hyggelige marked.
Sdr. Jernløse Menighedsråd.

MENIGHEDSRÅDSMØDER
(Møderne er offentlige)

Søstrup:
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Møderne holdes i “Ellens Hus” ved Søstrup kirke:
Onsdag d. 28. september kl. 19.00
Onsdag d. 9. november 2022 kl. 19.00

SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE

Allehelgen
Søndag den 6. november
Allehelgensdag er dagen, hvor vi mindes vores døde og i kirken
sker det ved, at vi læser navnene op, på de mennesker vi har
mistet i årets løb og tænder et lys for dem. Gudstjenesterne er
naturligvis for alle, for sorgen har ingen alder!
I Søstrup er der gudstjeneste kl. 15.00 og i Sdr. Jernløse kl.
17.00 og begge steder inviteres alle til sammenkomst i sognegården/Ellens Hus efterfølgende.
Menighedsrådene.

Koncertforedrag

Tirsdag den 1. november kl. 19.00 får vi besøg af præsten og
salmedigteren Holger Lissner, der vil komme og fortælle om sit
arbejde med sine salmer – ikke mindst dem, vi så gerne synger i kirken.
Holger Lissner har bl.a. skrevet ”Nu går solen sin vej”, ”Den
mægtige finder vi ikke” og ”Guds fred er glæden i dit sind”,
som alle står i vores salmebog og som man vil kende fra gudstjenesterne.
Lissner er også forfatter til vores kollektbog, den bog vi bruger,
når vi beder bønner i kirken, så det er et alsidigt og meget
dygtigt menneske, vi får besøg af.
Undervejs i foredraget vil vi synge nogle af salmerne, akkompagneret af vores organist og kirkesanger.

Organistens Klumme:
En af de nyere salmer har snart 50 år på
bagen.
"TÆNK, AT LIVET KOSTER LIVET."
I 1986 var der ikke mange lyrikere, der skrev
digte med noget så gammeldags som enderim. Og endnu færre skrev salmer. Men Jørgen Gustav Brandt turde.
"Tænk at livet koster livet" er en lovsang til livet og til glæden.
"Blodet bruser, løvet suser", "Fuglen i mit eget bryst, må slå med
lyst." Og i str. 5..." må vi sanse, må vi danse, glædens ord i
spring og hop." Man kan ikke lade være med at tænke på Martin Luthers " Nu fryde sig hver kristen mand og springe højt af
glæde."
I str. 6 og 7 kan "væksten" forstås som livets træ, altså træet i Paradis. "Tørstende når roden ned i evighed", (man kan sagtens
læse det som Trøstende), altså korsets træ, hvor Jesus betalte
livet med livet, og derfor kan livet fortsætte i al evighed fuld af
glæde.
Ole Smidts melodi er den kendte, men som organist vil jeg
gerne lære menigheden en nyere melodi, skrevet af Bent
Fabricius Bjerre.
Næste gang at præsten vælger nr. 14 i DDS , kan vi jo synge
den to gange på de to melodier.
Jørgen Gustava Brandt har skabt de to linjer, der nærmest har
ordsprogsagtig karakter:
TÆNK AT LIVET KOSTER LIVET
Arnth Ravn

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.

9

SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE
Det er idéen at Ellens Hus skal kunne bruges af lokale og lokale
foreninger. Et af de nye tiltag er et foredrag arrangeret af
Lokalhistorisk Forening Jernløse

En betlerkvindes død
Tirsdag den 4. oktober 2022 i Ellens Hus, Sasserupvej 21,
Søstrup, 4300 Holbæk kl. 19.30
Foredragsholder: Sten Skovgaard Larsen
Ofte blev hjemløse og tiggere betragtet som snyltere og tyvagtige. l 1758 blev en gammel betlerkvinde beskyldt for tyveri
fra en husmand i Nyrup ved Ugerløse. Hun blev skubbet i
gadekæret og jaget ud af byen. Efterfølgende døde hun hos en
gårdmand i Ugerløse.

Kom og skær dit eget græskar
Lørdag den 29. oktober kl. 10.00 i Søstrup
Efteråret byder på store og flotte græskar, der kan skabes
om til lysende lygter i mørket. Sidste år fandt mange op til
Ellens Hus for at skære deres eget græskarhoved. Også i år
sørger vi 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.
Der vil være en grillet pølse, lidt kage og varmt at drikke.
Græskarlygterne kan I tage med hjem og tænde på Halloweenaften, den 31. oktober.
Menighedsrådet

Første søndag i advent
Som altid skyder vi julen i gang med
gudstjenester og julehygge på den
første søndag i advent. I Søstrup er
der gudstjeneste kl. 10.30 og
bagefter inviterer menighedsrådet
på gløgg m.m. i Ellens Hus og i
Sdr. Jernløse starter vi kl. 15.00
i kirken og går efterfølgende i
konfirmandstuen til gløgg, kaffe,
te og æbleskiver – og ikke mindst BANKO.
Vi håber at se mange til denne traditionsrige søndag.

L.K.

Juledekorationsdag
Søstrup søndag den 20. november kl. 10.00
Kom med fade, kranse og materialer til dine juledekorationer. Bente Bryde Nielsen vil hjælpe os med
inspiration til adventskrans og dekorationer. Der vil
være gran, ler, pyntegrønt og andre pyntematerialer,
så du står aldrig på bar bund. Vær med til en hyggedag og stå klar når juletiden kommer.
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
i Ellens Hus, Sasserupvej 21, Søstrup, 4300 Holbæk.
Menighedsrådet

10

NR. JERNLØSE/KVANLØSE/SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE

Efterårsmøder

Fælles for Nr. Jernløse / Kvanløse sogne og Sdr. Jernløse / Søstrup sogne

Foto: Johs. P.K. Pedersen, udlånt af Jernløse Lokalarkiv.

”På tur i Søstrup”
Onsdag den 12. oktober 2022 kl. 19.00 får vi besøg
af Jette Hansen som er opvokset i Søstrup.
Hun vil føre os tilbage i tiden til 50’erne, hvor hun var barn i
Søstrup. Det var dengang, da der var kornmarker på Kirkebakken og Mejeribakken. Solen skinnede altid, det regnede om
natten, og om vinteren var der altid sne.
Der var aktivitet i Søstrup dengang, brugsforening, købmand,
smed, mejeri, skole med glade børn i skolegården og meget
mere, og skulle man til Holbæk, var det i det fine tøj og med
rutebilen.
Vi starter med en gåtur. Vi skal ud og se, hvor det lige var skomageren med sit røgeri boede, og alle de andre erhverv? Forsamlingshuset, hvor man dansede folkedans og havde de skønneste juletræsfester.
Det var dengang, man havde mulighed for at få besøg af Posten
hver dag og ud over post få andre gode nyheder.

Jette fortæller: Jeg er datter fra Søstrup Central og haft hele min
barndom og ungdom i Søstrup.

Min mor var centralbestyrer, min far vognmand, måleraflæser
for NVE, sygekassekasserer.
Jeg er vokset op med centralen, hvor vi skulle være ekstra opmærksomme i tordenvejr, for det var os, der skulle alarmere
brandvæsenet, hvis der var ildebrand. Vi havde lokale unge
piger ansat, gerne 2 af gangen, lige kommet ud af 7. klasse.
Jeg glæder mig meget, til at snakke ”Søstrup” med jer som
kommer.
Jette Hansen

Udlånt af Jernløse Lokalarkiv.
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Efterårsmøder

Fælles for Nr. Jernløse / Kvanløse sogne og Sdr. Jernløse / Søstrup sogne

Koncertforedrag
Nr. Jernløse Præstegård 2. november kl. 19.30 v. Christian Stejskal, Norge
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. Dette har
jeg sat sammen med korte indslag af
selvkomponeret musik, som jeg spiller på
violin.
Multimediakonceptet
med

www.nj-k.dk

fortællinger, fotografier og violin er et relativt sjældent kunstnerisk udtryk, men de
tre medier kan give en stærk biografagtig
oplevelse."
Dette foredrag blev aflyst i foråret pga.
corona – nu prøver vi igen – velkommen!

