
FIRKLØVERET - et samarbejde mellem

Nr. Jernløse, Kvanløse,
Sdr. Jernløse og Søstrup sogne
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Landet der flyder med 
mælk og honning

Det land havde de fleste af os læst om,
men de færreste af os besøgt, og der-
for havde vi den store glæde og fornø-
jelse at rejse til Israel med Holbæk
provsti i den anden uge af januar og
dermed se det hele med egne øjne.
Det blev til en fantastisk tur, fyldt med
oplevel ser og se-værdigheder, kyndigt
guidet af journalist og rejseleder Ras-
mus Birkerod. 

Turen startede tidligt mandag morgen,
mens det endnu var mørkt og regn-
fuldt, og vi mødtes søvnige og
spændte kl. 04.00 i Kastrup Lufthavn.
24 præster og en enkelt provsti sek re -
tær stod klar som en børnehaveklasse
på tur. Vi mellemlandede i Wien, hvor
det jødiske islæt viste sig allerede ved
afgangsgaten til Israel; en ultraorto -
doks jøde sad og bad iført kalot (kip -
pa), bedesjal (tzitzit), sla n gekrøller
(peyot) og bedeboks på panden (tefil -
lin), og vi iagttog ham nysgerrigt i
smug. Vi troede nok, at det var ekso-
tisk, men da vi ankom til Tel Aviv
lufthavn, var det tydeligt, at synet af
ultra-ortodokse jøder er en del af hver -
dagsbilledet. 

Fortsættes på bagsiden..... Sejltur på Genesaret sø.
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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 2023. 
Meddelelser til kirkebladet for 
september-november 2023 indgives
til sognepræsten senest 
den 20. april 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

Strikkecafé
Har du lyst til at mødes med andre strikkein-
teresserede? Vi mødes i strikkecaféen ca. én
gang om måneden, og strikker i øjeblikket
 dåbs klude, små hjerter og lommevenner – eller
hvad vi nu har lyst til. Det er rigtigt hyggeligt!
Vi nørkler i Nr. Jernløse Præstegård, Hoved -
gaden 7, 4420 Regstrup, og i foråret er det føl-
gende torsdage kl. 9.30 – 11.30: 16. marts, 20.
april, 25. maj. Har du lyst til at være med? Så
kontakt Gitte på 23 70 18 86 eller mail
gitte.k.nielsen@outlook.dk

Menighedsrådsmøder
(Møderne er offentlige) 

Nr. Jernløse sogn: 
Onsdag d. 8. marts kl. 19.00
i Nr. Jernløse Præstegård. 
Onsdag d. 26. april kl. 19.00
i Nr. Jernløse Præstegård. 

Kvanløse sogn:
Tirsdag d. 14. marts kl. 19.00 
i Nr. Jernløse Præstegård.
Tirsdag d. 10. maj kl. 17.00: Kirkesyn i
kirke og på kirkegård m. efterfølgende
menighedsrådsmøde (kl. 19.00) i
Kirkestalden v. Kvanløse Kirke

Jernløsekoret 
som dirigeres og ledes
af Annelies van der
Meer og øver i Nr. Jern-
løse Præstegård på tors-
dage aftener, vil synge
for os til to gudstjenester i foråret:
• Nr. Jernløse Kirke 

søndag d. 26. marts kl. 10.30
• Kvanløse Kirke 

søndag d. 30. april kl. 19.00
Vi ser frem til at byde foråret velkommen med
glade korsange. Efter gudstjenesten bydes på
kirkekaffe. 
Har du lyst til at synge med er du hjertelig
velkommen til at blive en del af koret – ring til
korets dirigent på mobil 61 60 93 38.  

Sang og rytmik for babyer 
Forårets hold med ”Sang og rytmik for babyer”
er i fuld gang, men er du på barsel, og har du
lyst til at være med sammen med din baby, så
kontakt Gitte på tlf. 23 70 18 86 eller mail
gitte.k.nielsen@outlook.dk  
Der er stadig plads på holdet. Vi mødes hver
onsdag kl. 10.00-ca. 11.30 i Nr. Jernløse Præ -
stegård, Hovedgaden 7, 4420 Regstrup.
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Skærtorsdag d. 6. april kl. 19.00 i Nr. Jernløse Kirke med efter-
følgende oste- og pølsebord i Nr. Jernløse Præstegård 
Gode traditioner lever ofte i bedste velgående, hvilket uden
tvivl er gældende for sognenes traditionsrige skærtorsdagsfej -
ring. Også i år vil nadverliturgien blive messet af sognepræsten
ved den højtidelige aftensgudstjeneste i Nr. Jernløse Kirke, og
efterfølgende bydes der velkommen til hyggeligt samvær m.
oste- og pølsebord og lidt godt at drikke til i Nr. Jernløse
Præstegård. Alle er velkommen og traktementet i præstegården
er gratis.  

Formiddagscafé
– hyggeligt fredagssamvær for alle der har tid og lyst! 

24. marts kl. 09.30: ”Fra Seattle
til Alaska til Vancouver”
v. Åse Hansen, Igelsø
Åse Hansen var i sensommeren
2022 på en spændende og be-
givenhedsrig rejse på det Nord -
amerikanske kontinent. Denne
formiddag vil hun give os et indblik fra turen i ord og billeder.
Kom og oplev smukke og fascinerende motiver fra den
storslåede canadiske natur.    

21. april kl. 9.30: ”Mit liv som skuespiller”
v. Martin Svaneborg, Regstrup
Martin Svaneborg ser tilbage på en næsten
20-årig teaterkarriere, der startede med ho-
 ved rollen i Cabaret på Fredericia Teater, og
sluttede side om side med Peter Mygind i TV-
serien Sommerdahl. Han fortæller nogle
gribende historier fra sin karriere, som fx.: hvordan takler man
et nervøst sammenbrud seks timer før en premiere? Han åbner
op for nogle af de ting bag scenen, som publikum aldrig ser. Et
fascinerende indblik i et fascinerende liv.

Filmklubaften
i Nr. Jernløse Præstegård onsdag d. 19. april kl. 19.00 
”Før Frosten” – instrueret af Mihael Noer (2018) 
Der hersker trange kår på landet i det 19.
århundrede og med endnu en hård vinter
forude, står bonden Jens overfor et ubærligt
valg. Hvis familien skal overleve vinteren,
tvinges han til at indgå en pagt med stor-
bonden på den nærliggende gård og gifte
sin datter Signe bort, og det kaster familien
ud i splittelse, hemmeligheder og mord.
Spørgsmålet er hvor meget Jens vil ofre for at redde sine
børn? Efter filmen serveres der lidt godt til gane og hals som
vanligt – velkommen, også til nye ansigter! 

Søndag d. 12. marts, i forlængelse af gud-
stjenesten kl. 09.30 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.

Dagen indledes med en kort gudstjeneste
i Nr. Jernløse Kirke og herefter bydes på
morgenbrød og kaffe i præstegården. Efter-
følgende vil indsamlere få tildelt en
passende lokal indsamlingsrute efter for-
mående. 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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Vil du gerne prøve at prædike?
I vore kirker vil vi det næste års tid på forsøgsbasis åbne
prædikestolen for gæsteprædikanter 2-3 gange til aftensguds -
tjenester, da det uden tvivl kan være givende, afvekslende og
fornyende at høre andre tale fra prædikestolen end de sædvan-
lige sognepræster. Første gæsteprædikant bliver tidligere skue-
spiller og teologistuderende Martin Svaneborg, som vil prædike
til aftensgudstjenesten søndag d. 21. maj kl. 19.00 i Nr. Jernløse
kirke. 

Hvis du kunne tænke dig at tage livtag med de bibelske tekster
og dele tanker om liv og tro med afsæt i en kristen livstydning,
evt. tilsat kulturelle el. politiske overvejelser, så er du hjertelig
velkommen til at rette henvendelse til sognepræst Samuel Leth-
Larsen for at høre nærmere om dette nye tiltag og evt. træffe af-
tale om at gæsteprædike. 

Der kræves ingen særlige forudsætninger eller alder for at
gæsteprædike, kun at du med udgangspunkt i en selvvalgt
bibeltekst er parat til at dele dine tanker og overvejelser over
teksten med tilhørerne i kirken. Kort og godt, at du har noget på
hjerte, som du gerne vil fortælle om fra prædikestolen. Kunne
det være noget for dig? I så fald er du hjertelig velkommen!

NR. JERNLØSE/KVANLØSE SOGNE

Forårskoncert
Nr. Jernløse Kirke søndag d. 19. marts kl. 15.00
Bistrup Kirkes Unge Sangere

Denne eftermiddag vil vi glæde os til at lytte til ”Bistrup
Kirkes Unge Sangere” der er et kor bestående af 16 unge
piger i alderen 13 – 16 år. 

Alle piger har tidligere sunget i kirkens børnekor, men er
blevet for gamle til det, og derfor synger de nu i ungdoms -
kor. Repertoiret spænder fra kendte sange og salmer med
foråret som fortegn til små klassiske stykker og et par sange
fra musical-verdenen. 

Koret ledes af sanger Julia Ojansivu og organist Elsebeth
Dilling-Hansen. Efter koncerten vil der blive budt på lidt at
drikke. Velkommen til en fornøjelig og livsbekræftende
koncert! Gratis adgang.
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Årets konfirmander
2023
Også i år er der næsten fuld tilslutning blandt sognets unge til
at lade sig konfirmere! Vi glæder os over, at 46 unge mennesker
i Nr. Jernløse & Kvanløse sogne har gået til konfirmationsfor-
beredelse i præstegården og nu er klar til at blive konfirmeret
og fejret af familie og venner. I ønskes alle tillykke på den store
dag og Guds velsignelse over jeres fremtid. 

Konfirmander i Nørre Jernløse kirke  
Store Bededag d. 5. maj  
Kl. 10.00
Anna Falk Brandt 
David Alexander Kodjebach Salkvist 
Frederik Rolsted 
Lærke Mensing
Magnus Christian Larsen
Malte Jensen
Silje Plauborg Eggertsen
Sofie Lund Rasmussen
Theodor Telling Petersen

Kl. 12.00
Asbjørn Melgaard
Emilia Edelweis Helmbo
Frederik Esbern Kaae
Josefine Moll Ravn
Julie Beltoft 
Maya Dam
Mille Belinda Overgaard Mortensen
Sebastian Leonhardt Bangsgaard
Sofie Marie Vestergaard

NR. JERNLØSE/KVANLØSE SOGNE

Vi mødes i præstegården på onsdage formiddage
kl. 09.30-11.30 flg. datoer: 15. marts og 26, april.
Vi nyder først kaffe og brød inden vi læser dagens
afsnit, som dette forår er fra Jesu Bjergprædiken i
Matthæusevangeliet kapitel 5-7. Herefter taler vi

sammen om tekstafsnittets indhold og betydning.
Samtalen og formiddagen rundes af med bøn. Alle
er velkomne! Uddybende information fås hos
Samuel på tlf. 29 72 94 83. 

Sognenes bibelstudiegruppe

Konfirmander i Nørre Jernløse kirke lørdag d. 6. maj
Kl. 10.00
Cecilie Jul Roed
Gustav Frydensberg Larsen
Joachim Alexander Holst Jensen
Josefine Kærrberg Elmkjær
Laura Jasmin Refsgaard Rasmussen
Mathias Albæk
Mickey Theo Andersen Cipikoff
Nicolas Thers Gaunfeldt
Nikolaj Christian Hansen
Sofus Sønderbo Kjær Rasmussen
Zaraphina Cilia Vang Dyring

Kl. 12.00
Ann-Sofie Groth Jakobsen
Asta Margrethe Lund Jensen
Celine Høj
David Klüwer Christiansen
David Hedengran Nielsen
Isabella Jasmin de Fries
Jack Leo Bennett
Johanne Kristine Skjold Jensen
Nikoline Lynge Bendorff
Silje Nicoline Lund Arnfelt
Vitus Bjørn Baldeh Nielsen
William Lolk Mowitz

Konfirmander i Kvanløse kirke søndag d. 7. maj 
Kl. 10.30
Anton Emil Nilsson
Ida Sofie Lindeblad
Karlo Johann Faurholm
Waldemar Rendby Hansen
Xander Mathias Morey Sørensen



Nr. Jernløse Kvanløse Sdr. Jernløse Søstrup

5. marts 2. s. i fasten 09.00 LK - - - - 10.30 LK - - - -
9. marts Torsdag - - - - - - - - 19.00 LK
12. marts 3. s. i fasten 09.30 SLL*♥ 19.00 SLL♥ - - - - - - - -
19. marts Midfaste 15.00* 09.00 LK 10.30 LK ♥
26. marts Mariæ bebudelse 10.30 SLL*♥ - - - - 09.00 SLL - - - -
29. marts Påske for skolen - - - - - - - - 10.00 LK - - - - 
31. marts Åvang kl. 10.00 SLL♥

2. april Palmesøndag 09.00 SLL 10.30 SLL 14.00 LK* - - - -        
6. april Skærtorsdag 19.00 SLL* - - - - 17.00 LK* 10.30 LK
7. april Langfredag 10.30 SLL - - - - - - - 19.00 LK*
9. april Påskedag 10.30 SLL 09.00 SLL 09.00 LK 10.30 LK
10. april 2. påskedag - - - - 10.30 SLL - - - - 09.00 SLL
13. april Torsdag - - - - - - - - 19.00 LK - - - - 
16. april 1. s. e. påske 10.30 SLL - - - - 09.00 SLL - - - -
23. april 2. s. e. påske - - - - 09.00 LK 10.30 LK - - - -
28. april Åvang kl. 10.00 SLL ♥
30. april 3. s. e. påske 10.30 SLL 19.00 SLL*♥ - - - - 09.00 SLL

5. maj Bededag Konfirmation - - - - 10.30 Konfirmation
6. maj Lørdag Konfirmation - - - - - - - - - - - -
7. maj 4. s. e. påske - - - - 10.30 Konfirmation 10.30 Konfirmation
14. maj 5. s. e. påske 09.00 LK - - - - - - - - 10.30 LK
18. maj Kristi himmelfart - - - - 09.00 LK 10.30 LK* 11.30 LK*
21. maj 6. s. e. påske 19.00 SLL*♥ - - - - - - - - 10.30 LK ♥
26. maj Åvang kl. 10.00 LK ♥
28. maj Pinsedag 09.00 SLL 10.30 SLL 10.30 LK 09.00 LK
29. maj 2. pinsedag                           Fælles friluftsgudstjeneste for Holbæk Provsti kl. 11.00 v. Tølløse Slots Efterskole *

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

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



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.
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Søstrup: 
Møderne holdes i “Ellens Hus” ved Søstrup kirke:
Onsdag d. 8. marts 2023 kl. 19.00
Onsdag d. 29. marts 2023 kl. 19.00
Tirsdag d. 25. april 2023 kl. 19.00
Onsdag d. 24. maj 2023 kl. 19.00

Sdr. Jernløse
1. marts, 28. marts, 26. april, 31. maj 
– alle møder afholdes i Konfirmandstuen 
og begynder kl. 19.00.

MENIGHEDSRÅDSMØDER 
(Møderne er offentlige)

Konfirmander:
Store Bededag i Sdr. Jernløse kl. 10.30:
Wilma Krogsgaard Clausen
My Hitzner Jørgensen Thoby
Sarah Johanne Herskind Andersen
Lærke Binne Larsen
Selina Pamo Lundholm

Søndag den 7. maj i Søstrup kl. 10.30:
Gustav Ivar Østerby Vorregaard
Amalie Rosenqvist

Familiegudstjeneste Palmesøndag
Palmesøndag tager vi fat på påskeugen med en familieguds -
tjeneste i Sdr. Jernløse kirke, en gudstjeneste for alle, men med
særligt fokus på børn og unge og deres familier. Efter gudstjene-
sten er der saft og kage i konfirmandstuen. Årets konfirmander
medvirker ved gudstjenesten, der starter kl. 14.00 i kirken. 
På gensyn, Line

Skærtorsdag 
– aftengudstjeneste og spisning i Sdr. Jernløse
Traditionen tro spiser vi sammen Skærtorsdag aften efter gud-
stjenesten. Vi mødes kl. 17.00 i kirken, hvor vi fejrer gudstjene -
ste 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, primært,
af lam, brød og vin – dog supplerer vi med smør og sodavand!
Alle er velkomne.                                          Menighedsrådet

Langfredag 
– Filmaften i Søstrup kirke
Langfredag, kl. 19.00 holder vi
igen i år filmaften i Ellens hus, hvor
vi, denne gang, skal se en moderne
påskefilm og dermed få et andet
blik på Langfredag og Jesu skæbne,
præsenteret.

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”.

L.K.

Et udpluk af konfirmanderne. Der mangler to.

SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE
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Fernisering
Lørdag den 4. marts kl.14.00 markeres skift af kunstner i Ellens
Hus, Sasserupvej 21, Søstrup, med en fernisering, hvor alle er
velkomne til at kigge ind og hilse på kunstneren og få et glas.

Birthe Sørensen fortæller om sig selv:
Jeg har gået til maling gennem de sidste 15-20 år. Ind i mellem
har jeg holdt lange pauser, for at være kreativ på andre fronter.
Jeg har bla. lavet en del i beton, men vender altid tilbage til
maling og lærred. Jeg lader mig inspirere af vores smukke natur
og af andre kunstnere.

Sangaften i Søstrup
Tirsdag den 21. marts kl. 19 er der dømt sangaften, i Ellens
Hus, Sasserupvej 11, Søstrup. Søstrup Kirke har indkøbt den
nyeste udgave af Højskolesangbogen. Det er den 19. udgave
fyldt med de gode traditionelle klassikere og nye spændende
sange, udvalgt af blandt andre Mathias Hammer og Dy Plam-
beck.
Vores organist og kirkesanger vil på vanlig munter vis lede os
igennem en dejlig sangaften, hvor vi også skal lære nogle nye
salmer fra KIRKESANG-
BOGEN at kende. Natur-
ligvis vil der også blive
sørget for væske til at
smøre stemmebåndene.
Forår og påske vil være
temaet, men Kærlighed,
Folkeviser og ballader vil
også være på repertoiret. 

Velkommen til ny gravermedhjælper
på kirkegården i Sdr. Jernløse
Den 3. oktober 2022 startede vores nye gravermedhjælper på
kirkegården i Sdr. Jernløse. Hun hedder Astrid Engholm, og vi
er meget glade for at kunne byde hende velkommen.
Astrid er på kirkegården fast mandag og fredag og én vari-
erende dag i ugens løb.

Syng-foråret-ind i Sdr. Jernløse
Tirsdag den 25. april synger vi foråret ind i konfirmandstuen i
Sdr. Jernløse sammen med vores organist Arnth Ravn, kirke-
sanger Helene Buch og vores sangeruddannede gravermed-
hjælper Astrid Engholm. Vi starter kl. 19.00 og vil synge fra
Højskolesangbogen, hvor vi har alle de smukke forårssange
stående. Der vil blive serveret lidt spiseligt og vin, øl eller vand
undervejs. Vi glæder os til at fejre forårets komme med jer.

Helene, Astrid, Arnth og Line.

Kristi Himmelfart – Vandregudstjeneste
I år vandrer vi mellem Sdr. Jernløse kirke og Søstrup kirke. Vi
starter i Sdr. Jernløse kl. 10.30 og efter en kort andagt går vi til
Søstrup, hvor der venter os først en kort nadvergudstjeneste i
kirken og derefter en let frokost i Ellens hus. Vi tilbyder kørsel
mellem kirkerne, hvis turen er eller bliver for lang og ønsker
du ikke at gå, men vil blot til gudstjeneste, starter denne i
Søstrup kirke kl. 11.30.
Tag gode sko på og nyd forårssolens stråler i fællesskab med
andre. 

L.K
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Sømileruten
- en historisk vandretur gennem Holbæk Havn
Onsdag 10. maj, kl. 19.00 mødes vi på Gl. Havn yderst på
Midtermolen.
Holbæk Havn har en spændende og dramatisk historie, som
gennem århundreder har sat sit præg på Holbæk by og opland. 
Havnen er ikke længere en aktiv erhvervshavn, men stadig en
vigtig del af Holbæks dna. Med de flotte gamle træskibe og de
mange aktiviteter fra havnens foreninger, er den maritime kul-
turarv stadig i højsædet. 
Vi har lavet en aftale med Sømilerutens to ophavsmænd, Finn
og Søren, som vil føre os igennem alle hjørner af havnen og
med historiske beretninger og anekdoter, vil de fortælle om
havnens historie fra middelalder til moderne kulturhavn. 
En tur på 1 sømil eller 1852 m. og varer ca. halvanden time. 
På grund af max. antal deltagere udbedes tilmelding til Jan Mo-
gensen, tlf. 59 47 17 63 eller mail jan@japi-form.dk

Strikkecafé
Successen med strikkeaften med Sophia og Annette fra Strik-
bixen tages op onsdag den 19. april kl. 19.00.
Vi snakker om strik oppefra og ned, raglanudtagninger, nem
italiensk aflukning, strik med rester, restestrik, og hvordan vi
binder garnet sammen.

Tag dit eget strikketøj med
• Vi tager forskellige rester med, som kan købes
• Vi viser hvordan du binder garnet sammen
• Vi har både pinde og garn med, så der kan laves prøver
•Vi deler os op i flere grupper, så og hvis I har emner, så tager
vi det gerne op.

Efter sidste strikkeaften er der dannet grupper der gerne vil
strikke sammen i Ellens Hus. Er du interesseret kontaktes Jan
Mogensen, tlf. 59 47 17 63 eller mail jan@japi-form.dk
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Forårskoncert med Bel Canto Koret i Søstrup kirke
Onsdag den 26. april kl.
19.30 i Søstrup kirke sætter vi
foråret i focus, med et brag af
en koncert.

Bel Canto er et alsidigt kor fra
Slagelse bestående af trofaste
og engagerede sangere, hvor
fællesskabet har en høj prior-
itet, og hvor der altid er plads
til en god og sund latter.

Koret har eksisteret siden
1991, og består for tiden af
31 sangere.

De synger fra 4-7 stemmige
satser afhængig af repertoiret,
der spænder fra jazz, swing,
danske sange til klassiske og
kirkelige satser.

I spidsen for det hele står kor -
leder Stig Junge og pianist

Kristian Marcussen, der med
stor virtuositet og musikalitet
får det hele til at gå op i en

højere enhed, med særligt
fokus på at skabe en smuk og
samhørig klang.

Efter koncerten er der serve -
ring i våbenhuset. Der er gratis
adgang og alle er vel komne.

Provstiets fælles 
2. pinsedagsgudstjeneste
Mandag 29. maj kl. 11.00 ved 
Tølløse Slots Efterskole

2. pinsedag vil Tølløse Slots Efterskole danne
rammen for en fællesgudstjeneste, der holdes
under åben himmel for hele Holbæk Provsti.
Vi lader blomster og fuglesang blande sig med
danske salmer.
Arrangør er: Folkekirken i Holbæk provsti,
Babtistkirken i Holbæk og Tølløse, Holbæk
Frikirke og Den Katolske Kirke.
Alle er velkomne!
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BAGSIDEN

.... fortsat fra forsiden

Første stop efter ankomsten var Arad,
hvor vi ankom mandag aften ved spisetid
og indlogerede os. Arad er en by på stør-
relse med Holbæk og ligger på grænsen
til Negevørkenen, som vi besøgte tidligt
den næste morgen. Inden solen stod op,
kørte vi mod Masada, en fæstning,
bygget af Kong Herodes på toppen af en
klippe, som har dannet ramme om eet af
de mest kendte og blodige oprør mod
den romerske besættelsesmagt i årene
efter Jesu fødsel. Mens solen stod op,
sang vi morgensalmer med udsigt over
ørkenen til den ene side og Det Døde
Hav til den anden. Herefter kørte vi mod
Det Døde Hav, hvor vi badede og
oplevede ”Det synkefrie hav”, inden
turen gik mod Jordanfloden og Jesu  dåbs -
sted. 

Dagen sluttede af ved bredden af Gene-
saret sø og pilgrimshotellet Casa Nova i
Tiberias. Tidligt næste morgen stod den
på sejltur på den sø, hvor Jesus gik på
vandet, og da vi kom i land, vandrede vi
på ”Saligprisningernes bjerg”, hvor Jesus
holdt Bjergprædikenen, og vi holdt
andagt, inden vi sluttede eftermiddagen
i Kapernaum. 

Så kørte bussen mod Jerusalem, hvor de
sidste dage skulle tilbringes i den gamle
bydel, hvor vi boede tæt på Jaffa-porten
og udgangen til det moderne Jerusalem.
Vi besøgte Gravkirken, Grædemuren fre -
dag da sabbatten begyndte ved solned -
gang, og de ortodokse og ultraortodokse
jøder valfartede til den gamle mur, stedet
for den sidste nadver, Olie -bjerget, Be -

thes das damme, Gethsemane have og de
totusinde år gamle oliventræer. Vi van-
drede ad Via Dolorosa, vi var i Betlehem
og besøgte Fødselskirken og Hyrdernes
mark, hvor vi naturligvis læste juleevan-
geliet højt. 

I Mea Shearim, det ultraortodokse kvarter
i Jerusalem, så vi hverdagen som ultra-
ortodoks jøde, både som mand og kvinde
og barn – men blot et hurtigt blik igen-

nem gaderne, da ikke-ortodokse ikke er
velkomne her – et liv baseret på Torah-
studier for mændenes vedkommende og
utallige børnefødsler for kvinderne.

Efter 6 begivenhedsrige og helt vidun-
derlige dage i dette smukke, komplekse
og spændende land vendte vi hjem sent
lørdag aften, fyldt op af indtryk og
oplevelser og skønt kollegialt samvær, vi
alle kan næres af i lange tider.

L.K. 

Jerusalem.

Fødselskirken i Betlehem. Be thes das damme.


