
FIRKLØVERET - et samarbejde mellem

Nr. Jernløse, Kvanløse,
Sdr. Jernløse og Søstrup sogne
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Klokken slår, tiden går, evigheden os forestår 
November måned har meldt sin
ankomst, og i skrivende stund trænger
mørket sig for alvor på. Vinden suser
mens træerne smider deres sidste
farvepragt, snart er grene og trætoppe
nøgne. Havemøblerne er sat i skuret,
trampolinen pakket sammen og grillen
renset for spor af sommer.  Det er
efterår. 

Om få uger kysser nattefrosten bilens
forrude, måske saltes stier og fortov
tidligt i år, så kirkebladet kan finde
sikker vej til sognenes postkasser? Og
ellers kan det jo læses digitalt.
Hvornår er der julegudstjenester?
Hvem optræder til den traditionsrige
nytårskoncert? Fastelavn for børne-
familier? Selvom det er vinter, og det
er en kold tid vi lever i, så står kirkerne
der endnu som fredfyldte samlings -
steder i landskabet og faste holde -
punkter i en omskiftelig tilværelse. 

Men pludselig, inden vi får set os
omkring, smelter sneen, og vinter -
gækkernes hvide klokkeblomster for -
trænges af et lyslilla krokustæppe og
solgule erantis, der bebuder forårets
komme. Lyset vender tilbage, og solen
varmer vores kinder, alt imens
anemonerne har travlt med at springe
ud i skovbunden. Et nyt kirkeblad,
som erstatter det nummer du sidder
med nu, er også en sikker forårsbe-
buder.    

Årstidernes skiften minder os om livets
foranderlighed. Fødsel og barndom
har træk til fælles med forårets spiren
og spæde vækst. Ungdom og voksen-
tilværelse vækker genklang i som-
merens kraftfulde modnings- og
høst  tid. 50-års alderens taknemme-
lighed og vemod minder os om sen-
sommerens farverige frugter; lige til at
plukke, hvis vi når det! 60-års alderen
trækker paralleller til efterårets smuk -
ke gyldne farver, men kun på lånt tid.
For snart sætter vinteren ind, om den
bliver kort eller lang, må tiden vise.
Men ”der er ingenting i verden, der
kan mildne som sne” - og smuk kan
den sidste del af livet også være!  

”Alting har en tid, for alt, hvad der
sker under himlen, er der et tidspunkt.
En tid til at fødes, en tid til at dø”,
skriver forfatteren til Prædikerens Bog
i Det Gamle Testamente. Kirkens dø -
be font og kirkegårdens gravsteder
taler sit eget tydelige sprog om livets
gang. 

Snart er det advent og kirkeårets
gyldne ring begynder igen. Julen står
for døren, den højtid på året hvor vi
 fej rer den vigtigste fødsel i verdenshi -
storien, nemlig Jesusbarnets komme til
verden. Men barnet Jesus blev også
voksen og levede en omskiftelig
tilværelse frem til sin død på korset.
Herefter blev han lagt i en grav, sådan
som vi også skal lægges i graven en-
gang. Men påsken blev først højtid for
alvor, da Jesus besejrede døden og op-
stod påskedag. Det samme gælder
også for os. En gravsten på Kvanløse
Kirkegård minder os herom med or-
dene: ”Hvil i fred til opstandelsens
morgen”. Dåbens løfte om evigt liv og
den enkle tro herpå betyder nemlig, at
vores grav ved tidernes ende også
bliver tom, for som Jesus opstod, skal
også vi opstå til evigt liv med ham. 

Tiden går hurtigt, men endnu beriges
vi med årstider og højtider. Livet er
smukt men også grimt, for i denne ver-
den har alting en tid, ”en tid til at
græde, en tid til at le, en tid til at elske,
en tid til at hade, en tid til krig, en tid
til fred”. Men Gud ske lov følger og
hjælper Gud os i det alt sammen! Og
så engang, når vort liv er er nået til vejs
ende, da vil tid blive til evighed sam-
men med Gud, og alt vil være godt.
Glædelig jul – helt frem til påske! 

Samuel Leth-Larsen
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NR. JERNLØSE/KVANLØSE SOGNE
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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 8 2023. Meddelelser til
kirkebladet for marts-maj 2023 
indgives til sognepræsten senest 
den 20. januar 2023.

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

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

Minikonfirmand 2023
Lær din lokale kirke at kende gennem leg, små
historier musik og kreative aktiviteter. En masse
hygge og sjov – men også lidt alvor. Minikon-
firmand er for børn, der går i 3. klasse på Nr.
Jernløse Skole. Invitation til minikonfirmand
uddeles på skolen i løbet af januar. 
Læs mere om minikonfirmand-forløbet på
www.nj-k.dk/minikonfirmander   

Menighedsrådsmøder
(Møderne er offentlige) 

Nr. Jernløse sogn: 
Onsdag d. 18. januar kl. 19.00 
i Nr. Jernløse Præstegård

Kvanløse sogn: 
Tirsdag d. 24. januar kl. 19.00
i Kirkestalden v. Kvanløse Kirke

Kom til ”Sang og rytmik
for babyer”
Vil du have en hyggelig stund med nærvær og
musik sammen 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 0-12 måneder. Både mor og far
er velkomne, sammen eller hver for sig. Vi
mødes i Præstegården hver onsdag kl. 10.00.
Første gang er 25. januar 2023. 

Her synger vi en blanding af salmer og børne-
sange. Der bruges også små instrumenter,
farvede tørklæder og sæbebobler undervejs. Vi
synger og leger i ca. 45 min., hvorefter der er
kaffe/te og frugt. 

Tilmelding hos kirke- og kulturmedarbejder
Gitte K. Nielsen på tlf. 23  70 18 86 eller mail
gitte.k.nielsen@outlook.dk  

Sognenes Bibelstudiegruppe
Mødes i Nr. Jernløse Præstegård onsdag d. 18.
januar og onsdag d. 8. februar, begge dage fra
kl. 09.30-11.30. Vi læser fra Jesu Bjerg-
prædiken i Matthæusevangeliet og drøfter ind -
hold og betydning. Inden læsning og samtale
begynder vi med en kop kaffe el. te med brød.
Tilmelding til denne aktivitet hos Samuel på
mobil 29 72 94 83. Hjertelig velkommen til
alle!
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NR. JERNLØSE/KVANLØSE SOGNE

Mød os på facebook 3

Jernløsekoret 
– kom og syng med!
På torsdage ml. 18.30 og 20.30 synges der af hjertens lyst i
Nr. Jernløse Præstegård, når Jernløsekoret holder øveaften. 
Velkommen til et fornøjeligt og hjertevarmt fællesskab!
Oplysninger om denne aktivitet kan fås hos dirigent og ko-
rleder Annelies van der Meer på mobil 61 60 93 38. 

Formiddagscaféen
Hyggeligt fredagssamvær for alle i Nr. Jernløse Præstegård

Den 9. dec. kl. 09.30: 
”Julehygge i den 
gamle præstegård”
Så står julen atter for
døren – og i lyset af julen
også en masse traditioner,
der holdes i hævd. Det
gælder også for Formiddagscaféen, der i anledning af højtiden
bliver til en Julecafé. Den gamle Præstegård vil emme af
julestemning, sang og hygge. Traditionen tro vil der også være
lidt juleunderholdning ved præst, organist og kirkesanger!
Velkommen til årets Julecafé!

Den 27. jan. kl. 09.30:
”Bag portieren”
v. forfatter Joan Dansberg,
Holbæk
Joan vil læse op af sin seneste
roman og vise nogle af de
fotos, hun har fundet i
forbindelse med researchen på
historien om ”Lille Irma”. Irma blev født ind i cirkusmiljøet i
1894, og allerede som 6-årig stod hun på de skrå brædder. Bed-
stemoderen lærte hende op i sang og dans. Moderen bidrog
med oplæring i sang- og varieténumre, og faderen underviste
hende i mange forskellige musikinstrumenter. Irma fik dertil en
allround-uddannelse inden for cirkus: på hest, akrobatik, ba -
lance, klovnenumre og pantomimer.

Irma var positiv og aktiv til det sidste. Hun var aldrig i tvivl om,
at hun var sat i verden for at more sig – og for at more andre.
Rollen som mor til 12 børn betragtede hun som et privilegium,
og hun var stolt, da hun selv, ægtemanden og 5 af børnene fik
engagement som musikere hos Benneweis.

Romanen har fået megen ros af cirkushistorikere, især fordi den
er autentisk og velfortalt.
Det er muligt at købe bogen til 200 kr. denne formiddag. Vejl.
pris er 300 kr.                

Strikkecafé
Det er rigtigt hyggeligt at
mødes og strikke over en
kop kaffe, og der er fuld
gang i pindene, når vi bl.a.
strikker lommevenner og
varmehjer ter i strikkecaféen. 
Vi mødes i Nr. Jernløse
Præstegård ca. én gang om
måneden, og i vinter er det
følgende torsdage kl. 9.30 – 11.30: 
1. december, 26. januar og 23. februar.
Kunne det være noget for dig? Så kontakt Gitte på
23701886 eller gitte.k.nielsen@outlook.dk 

Den 24. feb. kl. 09.30: ”Kom og syng med”  
v. kirkesanger Gitte 
K. Nielsen og organist 
Jesper Aggeboe
Denne formiddag vil or-
ganist og kirkesanger by -
de indenfor til fællessang
og lidt fortælling, med
små nedslag i Højskole-
sangbogen og Kirkesang-
bogen. Vi kigger nærm re
på nogle toneangivne komponister, og slår tonen an til nogle –
kendte, såvel som mindre kendte – årstidssange. Der vil blive
lagt op til fællessang, så forvent at få stemmebåndet smurt! 
Kig forbi til en hyggelig formiddag i musikkens og fællessan-
gens tegn.

Firkløveret DEC2022_FEB2023:Layout 4  10/11/22  5:08  Side 3



4

Julekoncert 3. s. i advent
11. december kl. 15.00 i Kvanløse Kirke

Denne eftermiddag vil Jernløsekoret, Tølløsekoret og Vin-
dingekoret synge julen ind med og for os alle sammen. Korene
dirigeres af henholdsvis Annelies van der Meer og Birgitte Bøge
Pedersen, som har udvalgt koncertens julerepertoire, bl.a. Luk
julefreden ind og Juletræet med sin pynt (nye arrangementer af
Michael Bojesen). 

Udover korsang vil der også være fællessang, og med garanti
kommer alle i julestemning, når korsang og sangglæde fylder
kirkerummets hvælvinger og finder vej til menneskehjerter.
Velkommen til!  Efter koncerten vil der traditionen tro blive budt
på gløgg og småkager. Gratis adgang. 

NR. JERNLØSE/KVANLØSE SOGNE

1. søndag i advent i Nr. Jernløse Kirke
Også i år vil Jernløse Hornorkester bakke salmesangen op, når
vi byder det nye kirkeår velkommen. Kom til en festlig guds -
tjeneste og se sognets smukkeste og største adventskrans.  

1. søndag i advent i Kvanløse Kirke og Sogn 
Så tager vi atter hul på et nyt kirkeår.
Traditionen tro afholdes en stemnings-
fuld adventsgudstjeneste i Kvanløse
Kirke kl. 13.30, hvor Jernløse
Hornorkester også i år vil berige os
med deres blæseinstrumenter. Efter
gudstjenesten tændes lysene på
sognets stolte juletræ på parker-
ingspladsen overfor kirken, inden vi
efterfølgende mødes på ConCura
Skolen, 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.
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Filmklubaften i Nr. Jernløse Præstegård
Onsdag d. 1. februar kl. 19.00
”Bamse” dansk film baseret på en
virkelig historie.
Instrueret af Henrik Ruben Genz.
Det biografiske drama 'Bamse'
 hand ler om en af Danmarks største
musik ikoner, Flemming 'Bamse' Jør-
gensen. Filmen hylder den folkekære
musiker, der med en musikportefølje
bestående af hits som "Vimmersvej"
og "I en lille båd der gynger" har
sunget sig ind i danskernes hjerter.
Men bag det store smil gemmer sig
en dyb og rørende historie om en
mands søgen efter kærlighed og anerkendelse. 

Efter filmen vil vi som sædvanlig hygge os med lidt godt at spise
og drikke. Udgift til mad og drikke; kr. 20,- per person. 

Kirkerne i Holbæk og omegn har en god tradition for at mødes
på tværs af de forskellige kirker og nyde fællesskabet med hin -
anden. Selvom kirkerne har forskellig gudstjenesteliturgi og
forskellige måder at gøre tingene på, så står kirkerne sammen
om den kristne tro. Alle er velkomne til de 3 bedegudstjenester.
Til bedegudstjenesterne vil der være mulighed for at stifte be -
kendtskab med forskellige former for bøn, som man også får
mulighed for at deltage i. Alle bedegudstjenesterne afrundes
med et kaffebord mv., hvor der bliver god tid til fællesskab.

Program for bedegudstjenesterne:
Tirsdag d. 17. januar kl. 19.00: 
Bøn og fællesskab i Katolsk kirke i Holbæk. 
Arrangeret af Nr. Jernløse og Kvanløse kirker, Katolsk kirke og
Holbæk Frikirke.

Onsdag d. 18. januar kl. 19.00: 
Bøn og fællesskab i Baptistkirken i Holbæk. 
Arrangeret af Tveje Merløse kirke og Baptistkirken i Holbæk. 

Søndag d. 22.  januar kl. 19.00: 
Bøn og fællesskab i Skt. Nikolai kirke. 
Arrangeret af Baptistkirken i Tølløse og Skt. Nikolai kirke.

Fastelavn for børn i Nr. Jernløse Kirke
(fælles for begge sogne)
Fredag d. 24. februar kl. 17.00 
Fastelavn er mit navn! Kom - gerne udklædt - til en festlig  guds -
tjeneste i Nr. Jernløse Kirke. Efter en kort familievenlig guds -
tjeneste i kirken, er der tøndeslagning, pølser og fa ste- 
lavnsboller ved Præstegården. Arrangementet slutter ca. 18.30,
og der er ingen tilmelding – mød bare op. Og da det er
fastelavn, er der selvfølgelig masser af slik i tønderne!

NR. JERNLØSE/KVANLØSE SOGNE

Nytårsdag
Efter gudstjenesterne i
Nr. Jernløse og Kvan-
løse Kirke vil vi traditio-
nen tro ønske hinanden
godt nytår med bobler i
glasset og den dertil-
hørende obligatoriske
kranse kage. 
Velkommen!   

Evangelisk 
Alliances
bedeuge 2023
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Nr. Jernløse Kvanløse Sdr. Jernløse Søstrup

27. november 1. s. i advent 10.30 SLL* 13.30 SLL* 15.30 LK* 10.30 LK*

4. december 2. s. i advent 09.00 LK - - - - 10.30 LK - - - -
6. december Jul for 1 til 3-årige 10.00 SLL
8. december Jul for 3 til 6-årige 10.00 SLL 17.00 LK* 
11. december 3. s. i advent 10.30 SLL 15.00 SLL* - - - - 09.00 SLL
13. december Luciadag - - - - - - - - 19.00 LK* - - - - 
16. december Åvang kl. 10.00 SLL
18. december 4. s. i advent - - - - 19.00 SLL+LK* ♥
21. december Jul for skolen 08.20+09.15+10.10+11.05 SLL - - - - - - - -
22. december Jul for skolen - - - - - - - - 10.00 LK - - - -  
23. december Lillejuleaften - - - - - - - - 16.00 LK* - - - -
24. december Juleaften 13.00+16.00 SLL 14.30 SLL 14.30+16.00 LK 13.00 LK
25. december 1. juledag 10.45 SLL 09.30 SLL 09.30 LK 10.45 LK
26. december 2. juledag 10.30 SLL - - - - - - - - 09.00 SLL
31. december Nytårsaften - - - - - - - - 15.30 LK* 14.00 LK*

1. januar Nytårsdag 14.00 SLL* 16.00 SLL* - - - - - - - -
8. januar 1. s. e. h. 3 konger 15.00* - - - - 10.30 SLL - - - -
15. januar 2. s. e. h. 3 konger Fælles provstigudstjeneste i Skt. Nikolai Kirke, Holbæk, kl. 14.00*
22. januar 3. s. e. h. 3 konger 10.30 SLL - - - - 09.00 SLL - - - -
27. januar Åvang 10.00 LK
29. januar Sidste s. e. h. 3 konger 10.30 LK - - - - - - - - 09.00 LK

5. februar Septuagesima - - - - 14.00 SLL♥ - - - - 10.30 SLL
9. februar Torsdag - - - - - - - - 19.00 LK - - - -
12. februar Seksagesima 10.30 SLL 09.00 SLL - - - - - - - -
16. februar Torsdag - - - - - - - - - - - - 19.00 LK
19. februar Fastelavn - - - - - - - - 14.00 LK* 10.30 LK ♥
24. februar Åvang 10.00 SLL 17.00 SLL* Fastelavn
26. februar 1. s. e. fasten 14.00 SLL♥ 10.30 SLL - - - - 09.00 SLL

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

Gudstjenesteoversigt

6
KIRKEKAFFE - Ind imellem vil der bliver serveret kirkekaffe efter 
højmessen i vore kirker og dette markeres med et ♥ i gudstjenestelisten.
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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
Bellisvej 13, 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 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.

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.

Firkløveret DEC2022_FEB2023:Layout 4  10/11/22  5:08  Side 7



8

SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE

Søstrup: 
Møderne holdes i “Ellens Hus” ved Søstrup kirke:
Onsdag d. 18. januar 2023 kl. 19.00
Onsdag d. 8. marts 2023 kl. 19.00

Sdr. Jernløse
Alle møder afholdes i menighedssalen
Onsdag d. 4. januar 2023 19.00
Onsdag d. 8. februar 2023 19.00

MENIGHEDSRÅDSMØDER 
(Møderne er offentlige)

Syng julen ind med Søstrup og Sdr. Jernløse 
Onsdag den 14. december har vi lagt vores ”Syng-julen-ind”-
arrangement, som et fælles arrangement i Ellens Hus;
Sasserupvej 21, Søstrup, hvor vores engagerede organist Arnth
Ravn og kirkesanger Helene Buch vil synge julen ind sammen
med os. Vi starter kl. 19.00 i kirken, og der er garanteret
julestemning!

Menighedsrådene

Digitalt kirkeblad i Sdr. Jernløse sogn
For at imødekomme kravene om en mere bæredygtig og grøn
kirke, har menighedsrådet i Sdr. Jernløse forsøgsvis besluttet at
begrænse trykning af kirkeblade og åbner derfor for mulighe-
den for at tilmelde sig bladet digitalt. Ønsker man at fortsætte
med at modtage bladet i papirform, er dette også fortsat en mu-
lighed. Uanset hvad man vælger, skal man henvende sig til
sognepræst Line Krogsgaard, som vil stå for registreringen
(lkp@km.dk/24455402). Der vil fortsat ligge blade i våbenhuset
i Sdr. Jernløse kirke, som man er velkommen til at tage. I
Søstrup omdeles bladet stadig til alle husstande.

Menighedsrådet i Sdr. Jernløse

Første søndag i advent
Som altid skyder vi julen i gang 
med gudstjenester og julehygge 
den første søndag i advent. 
I Søstrup er der gudstjeneste 
den 27. november kl. 10.30
og bagefter inviterer 
menigheds rådet 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 
æble skiver – og ikke 
mindst BANKO. 
Vi håber at se mange til denne traditionsrige søndag.

LK

Luciagudstjeneste i Sdr. Jernløse 
Tirsdag den 13. december 
er det Luciadag og det fejrer vi 
med en Luciagudstjeneste i 
Sdr. Jernløse kirke, hvor vores 
minikonfirmander fra 3. og
4. klasse går Luciaoptog, 
og vi sammen fejrer lyset i 
den mørke tid. Gudstjenesten 
starter kl. 19.00 og afsluttes 
med lidt julehygge i 
våbenhuset, så kom 
endelig forbi og hør 
børnene, se lysene og 
hør historien om den 
unge Lucia, der endte 
sit liv så brutalt, men 
senere blev helgenkåret 
og lagde navn til denne 
fine dag.
LK
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De ni læsninger 4. søndag i advent 
i Kvanløse kirke – fælles for de fire sogne
Igen i år samles vi om De ni læsninger og denne gang vil denne
traditionsrige og musikalske gudstjeneste blive afholdt i Kvan-
løse kirke, hvor kirkegængere fra vores fire sogne vil læse højt
fra Det Gamle- og Det Nye Testamente, tekster, der alle peger
hen mod Jesu fødsel julenat. Mellem læsningerne synger vi ju-
lens salmer og efterfølgende inviteres der på kirkekaffe.

SLL og LK

Julens gudstjenester 
i Sdr. Jernløse og Søstrup:
Lillejuleaften kl. 16.00 i Sdr. Jernløse kirke.
Juleaften kl. 13.00 i Søstrup og kl. 14.30 + 16.00 i Sdr. Jernløse
Juledag kl. 9.30 i Sdr. Jernløse og 10.45 i Søstrup.
Anden Juledag kl. 9.00 i Søstrup

Børnegudstjeneste i Søstrup
Torsdag den 8. december
Denne eftermiddag står i børnenes tegn, 
når vi mødes i Søstrup kirke og 
fejrer, at julen er på vej. 
Vi starter kl. 17.00 i kirken, 
hvor vi skal høre julens 
glædelige budskab og synge 
et par julesalmer. Bagefter 
inviterer vi på risengrød i 
Ellens hus.Vi glæder os til at se 
jer og julehygge med jer.

LK

Nytårsaften
Nytårsaften kl. 14.00 i Søstrup 
og kl. 15.30 i Sdr. Jernløse
– her inviterer menighedsrådene
på et glas bobler efter gudstjene -
sten, så vi kan ønske hinanden 
et glædeligt nytår.

Julekoncert med jule-popduoen 
Joannes Holm og Marianne Olsen
Kom til en hyggelig julekoncert med dejlige julesange i den pop -
pede genre onsdag den 7. december kl. 19.30 i Søstrup Kirke.
Joannes Holm, som til dagligt underviser konfirmander i Hol-
bæk Provsti, tager guitaren med, og Marianne Olsen, som til
dagligt er ansat som Kirke- og kulturmedarbejder i Tveje Mer-
løse Kirke, står for sangen.
De to har optrådt sammen flere gange med popmusik fra
80'erne, men denne gang er repertoiret udskiftet, så det hele
står i julens tegn.
I vil både komme til at høre sange på dansk og engelsk, salmer
fra salmebogen og sange fra julekalendere, noget nyt og noget
gammelt - og så er der selvfølgelig også mulighed for selv at
synge med på flere numre.
Efter koncerten byder menighedsrådet på gløgg/kaffe/the og
æbleskiver. Gratis adgang.
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Fællesgudstjeneste i Sankt Nikolaj
Søndag den 15. januar kl. 14.00
Stor fællesgudstjeneste i Sankt Nikolai Kirke i Holbæk, for
bl.a. vores fire sogne. Grunden er, at provstiets præster er
på studietur til Israel i hele uge 2 og lander sent den 14.
januar. 
Har man behov for transport kontaktes Line Krogsgaard
eller Samuel Leth Larsen, som arrangerer kørsel.

Menighedsrådene

Bjarne Stubager maler abstrakte og halvabstrakte malerier, hvor
det er fantasien, der ser og fortolker indholdet. Maleriet skal
være en farverig udsmykning, hvor det er farvernes samspil og
kompositionen i maleriet, der taler. 
Bjarne Stubager har altid været fascineret, når han er stødt på
malerier, der har talt til og påvirket ham, og sådanne malerier
har gennem tiden givet ham inspiration til sine egne værker. 
Gennem mange år har han haft fornøjelsen af at blive undervist
af en professionel og højt uddannet kunstmaler, som netop har
samme tilgang til maleriernes indhold. 
Fra kl. 11.30 er Bjarne Stubager i huset, og der vil bliver serveret
gløgg/kaffe/the og æbleskiver. 

Menighedsrådet

Fastelavn 
i Sdr. Jernløse
Som altid fejrer vi fastelavn 
med en festlig børneguds-
tjeneste i Sdr. Jernløse, og 
dagen falder i år på 
søndag den 19. februar, 
hvor trolde, superhelte, 
engle, prinsesser, drager 
og alt mulig andet er 
inviteret til en festlig dag 
i denne stolte traditions navn. Efter gudstjenesten, som starter
kl. 14.00, er der tøndeslagning og varm kakao og fastelavns-
boller i Laden og Konfirmandstuen. Vi glæder os til at se jer.

LK

Første søndag i advent og fernisering 
med ny kunstner i Søstrup
I Søstrup er der gudstjeneste den 27. november kl. 10.30 og
efterfølgende fernisering med Bjarne Stubager, Korsør, som
viser sine malerier frem i Ellens Hus, Sasserupvej 21, Søstrup.
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SANG/FOREDRAGSAFTEN I SØSTRUP
”Fra fynsk bondedreng 
til københavnsk boheme”
v/ Sigrid Diness, Holbæk
Torsdag den 9. februar kl. 19.30 holdes en aften i selskab med
Sigfred Pedersen og hans sange i Ellens Hus, Sasserupvej 21,
4300 Holbæk. Sigrid Diness vil styre aftenen med historier fra
hans liv og viser os historien bag. Sigfred Pedersen blev født
den 10. marts 1903 i Harndrup på Fyn. Så det er 120 år siden,
og dette markerer vi med denne aften.
”Nu lokker atter de lange veje”, også kaldt ”Skærslipperens
forårsvise” er en af Sigfred Pedersens mest sungne viser. Sam-
men skal vi synge dén og en håndfuld andre af hans elskede
viser, mens vi ind imellem hører om hans brogede liv fra barn-
dommen på en vestfynsk gård til livet som boheme, forfatter og
værtshusholder i det indre København. Sigfred fandt altid sine
egne veje – altid med et mildt blik i øjet og et smil på læben.

Strikkecafé
Onsdag den 1. februar kl. 19.00
kommer Malene fra Garnbutik ken
Woolmind, som ligger i Reg strup,
op i Ellens Hus, Sasserupvej 21,
4300 Holbæk.
Det bliver en aften, hvor vi skal
kigge på forskellige designs, mærke
på garn og strikke en masse. 
Så pak strikketøjet, tag en veninde
med og kom til en hyggelig aften.
Malene, der er autodidakt strikke -
designer, brugte som barn det meste af sin
tid på hendes mormor og morfars gård. Her
fik hun lov til at være med til at klippe
fårene, karte, spinde og farve ulden. 
Allerede som barn elskede hun at være  ska -
bende og arbejde med de forskellige pro -
cesser i design.
Denne aften kan blive starten på en mere
permanent strikkecafé, hvor man kan sam-
les og inspirere hinanden, måske med kyn-
dig vejledning udefra.

Er du frisk på at
lære kortspil eller
introducere disse
for andre?
Vi vil gerne prøve at samle in-
teresserede i at mødes og
spille forskellige kortspil. 
Hvis du f.eks. kan spille
Canasta, Bridge eller Whist
eller kunne tænke dig at lære
det, vil vi gerne lægge hus til
at samle grupper i dag- eller
aftentimerne i Ellens Hus, Sø -
strup. Kontakt Jan Mogensen
på 20 49 83 91 eller mail
jan@japi-form.dk og vær med
til at samle interesserede.
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I samarbejde med Lions Club Jernløse byder vi i år på en 

Champagnekoncert:
Lad champagnen og musikken flyde sammen til en festlig koncert der hylder sanselighed, skønhed og elegance! Vi indbyder jer
til en flot og stemningsfuld koncert med skønne, velkendte og mindre kendte sange og klaverstykker der alle har den boblende
champagne-glade stemning i centrum. Små anekdoter og kommentarer vil kæde denne musikalske oplevelse sammen og skabe
en festlig stund, som vil bringe glæden frem og med hjem. Og selvfølgelig skal der nydes champagne til!

Velkommen til årets Nytårskoncert
Søndag den 8. januar kl. 15.00 i Nr. Jernløse Kirke

NR. JERNLØSE/KVANLØSE

Rie Forsell er mezzosopran, og uddannet fra Det Kgl. Danske
Musikkonservatorium, med efteruddannelse hos Barbara Bonney i
Salzburg. Hendes musikerskab spænder vidt. Hun synger klassiske
koncerter dels som solist og i kammer en sembler. Ved siden af den
klassiske sang, dirigerer hun kor og laver underholdningsshow for
børn. 

Olga Nikulina er uddannet soloviolinist fra USSR og har i mange
spillet i orkestre som Ukraines Filharmoniske Orkester, Det Kongelige
Kapel, Radiounderholdningsorkestret og Sjællands Symfoniorkester
og bl.a. spillet med Randi Laubek, i “Smokie", "Hotel Hunger”… Har
sideløbende undervist i musik i violin, klaver, sammenspil og solosang
på alle niveauer. Har desuden skrevet en bog for de yngste violinister. 

Anders Magelund har studeret klassisk klaver og komposition på Det
Kgl. Danske Musikkonservatorium. Han optræder jævnligt som kam-
mermusiker og akkompagnatør, og har vundet adskillige priser i di-
verse konkurrencer. 

Martin Bo Wille Cholewa er hornist i Den kgl Livgardes Musikkorps
og i Den Kgl. Livgardes Messingensemble , der spiller til tafler for Hen-
des Majestæt Dronningen i ind og udland. Han dyrker tenorsangen
side om side med hornspillet og laver kirkekoncerter og plejehjem
koncerter lige fra Aksel Schiøtz program til Bent Fabricius Bjerre
numre. Martin Cholewa er en alsidig herre og har komponeret
marchen Hyldest til Prinsgemalen og Danmarks Veteraners March,
som begge er på Livgardens repertoire.

DE MEDVIRKENDE:
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