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SEPTEMBER
Tirsdag den 1. kl. 14.00 Læsekreds i Den gamle Skole Kirke Saaby
Torsdag den 3. kl. 17.00 Godnathistorie Kirke Saaby kirke
Torsdag den 3. kl. 14.10 Hvalsø kirkes børnekor begynder
Fredag den 4. kl. 17.30 Juniorkonfirmandklubben begynder i Den gamle Skole, 
 Kirke Saaby
Fredag den 4. kl. 14.00 Eftermiddagsmøde i Hvalsø Sognegård om Nordisk Fjer
Mandag den 7. kl. 19.30 Læsekredsen begynder på vintersæsonen i Hvalsø Sognegård
Torsdag den 10. kl. 19.00 Sogneaften i Hvalsø Sognegård om Tove Udsholt
Søndag den 13. Høstgudstjenester i Hvalsø & Særløse kirker og frokost i 
 Hvalsø Sognegård
Tirsdag den 15. kl. 19.00 Filmklub Bergman i Kirke Sonnerup kirke
Onsdag den 16.  Mini-konfirmanderne begynder i Hvalsø Sognegård
Fredag den 18. kl. 14.00 Fredagscafé i Hvalsø Sognegård
Tirsdag den 22. kl. 19.30 Jazz i Kisserup kirke
Onsdag den 23. kl. 09.30 Morgenmøde i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Torsdag den 24. kl. 17.00 Spaghetti-gudstjeneste i Hvalsø kirke
Søndag den 27. kl. 10.30 Gospelgudstjeneste med Praise og konfirmanderne

OKTOBER
Torsdag den 1. „Såby-noderne“, Skole - og kirkekor i Kirke Saaby starter
 næste sæson
Torsdag den 1. kl. 17.00 Godnathistorie Kirke Saaby kirke
Torsdag den 1. kl. 19.00 Leonard Cohen gudstjeneste i Særløse kirke
Torsdag den 1. kl. 19.30 Sangaften i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Fredag den 2. kl. 14.00 Eftermiddagsmøde med Lisbeth Smedegaard Andersen
Søndag den 4. kl. 11.15 Fernisering Den gamle Skole, Kirke Saaby
Tirsdag den 6. kl. 14.00  Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Tirsdag den 6. kl. 19.00 Dødscafe i Kirke Saaby præstegård
Torsdag den 8. kl. 19.00  Sogneaften med Kirsten Schmidt, Orø
Onsdag den 14. kl. 18.30 Kirkespisning i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole

Kirkebladets tema er denne gang kød. Kristendommen er en religion, hvor 
kødet har stor betydning fordi Gud blev kød i Jesus Kristus.  Bladets illu-
strationer bærer derfor præg af dette tema. Forsidebilledet refererer til den 
grønne trinitatistid (Treenigheden) i kirken, hvor der i søndagens tekster ud-
folder sig mange fortællinger, der sætter fokus på, at Gud er ligeså optaget 
af vore kroppe, vort kød, som af vort sind. 

„For også vort påskelam er slagtet, Kristus“
(1. kor. 5.7.)
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OKTOBER
Fredag den 16. kl. 14.00 Fredagscafé i Hvalsø Sognegård
Onsdag den 21. kl. 19.30 Koncert i Kisserup kirke
Søndag den 25. kl. 14.00 BUSK gudstjeneste med Arendt og spejderne i Hvalsø kirke
Onsdag den 28. kl. 09.30 Morgenmøde i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 28. kl. 19.30 Koncert i Kisserup kirke

NOVEMBER
Søndag den 1. Allehelgensgudstjenester i de 4 kirker. De døde mindes.
Mandag den 2. kl. 19.30 Film i Hvalsø Biograf
Tirsdag den 3. kl. 14.00 Læsekreds i Den gamle Skole
Onsdag den 4. kl. 19.00 Sogneaften i Hvalsø Sognegård om Carl Nielsen
Torsdag den 5. kl. 17.00 Godnathistorie Kirke Saaby kirke
Fredag den 6. kl. 14.00 Eftermiddagsmøde om Eva Jørgensen i Hvalsø Sognegård
Onsdag den 11. kl. 19.30 Koncert i Kirke Saaby kirke
Fredag den 13. kl. 14.00 Fredagscafé i Hvalsø Sognegård
Onsdag den 18. kl. 18.30 Kirkespisning i Kirke Saaby og Den gamle Skole
Torsdag den 19. kl. 19.00  Sogneaften i Hvalsø Sognegård med pastor emeritus  

Steffen Egede Glahn
Fredag den 20. kl. 19.30  Menighedsmøde med biskop Peter Fischer-Møller i Kirke 

Saaby-Kisserup
Søndag den 22. kl. 11.00 Provstigudstjeneste i Kirke Hyllinge kirke
Tirsdag den 24. kl. 19.00 Filmklubben Bergman i Kirke Saaby kirke. Stumfilm
Onsdag den 25. kl. 09.30 Morgenmøde i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 25. kl. 17.00 Afslutningsgudstjeneste for mini-konfimanderne i Hvalsø kirke
Fredag den 27. kl. 14.00 Eftermiddagsmøde med Michael Böss i Hvalsø Sognegård
Søndag den 29. kl. 10.30 Adventsgudstjeneste med spejderne i Hvalsø kirke

DECEMBER
Tirsdag den 1. kl. 14.00 Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Torsdag den 3. kl. 17.00 Godnathistorie Kirke Saaby kirke
Fredag den 11. kl. 14.00 Fredagscafé i Hvalsø Sognegård
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Hvalsø 
Sognekor
søger i år flere herrer (især 
tenorer) og sopraner. (Alt - 
gruppen – den dybe kvin-
destemme er p.t. lukket 
for tilmelding, men nye 
alter kan komme på vente-
liste). Vi øver hver tirsdag 
aften i Hvalsø Sognegård 
og skal i efteråret synge 
”Spillemandsmessen”, en 
gudstjeneste iklædt medri-
vende og opløftende dansk 
folkemusik. I adventstiden 
står den på mere klassiske 
juletoner til de 9 læsninger 
den 13. december. Reper-
toiret er ellers blandet: sal-
mer, viser, danske sange, 
lettere klassiske værker og 
lidt gospel/spirituals.

Start: TIRSDAG den 
25. august  kl. 19.00 - 
21.20 i Hvalsø Sogne-
gård
Det er en fordel (men in-
gen betingelse), at du har 
sunget i kor før.
For yderligere info og 
tilmelding ring organist 
Linda Baarsgaard: tlf.nr.: 
35 26 24 30

Filmklubben Bergman 
præsenterer: Livets træ
Kirke Sonnerup Kirke 
Tirsdag den 15. september kl. 19.00

Vi indleder den nye sæson i filmklubben med at se Terrence 
Mallicks ”Tree of Life”- ” Livets træ”, som vandt Den Gyldne 
Palme ved filmfestivallen i Cannes i 2011.

Filmen følger Jack O`Brian gennem livet som den ældste søn 
i en splittet familie fra Texas. En fortælling, der får tilskueren 
til at tænke sig om – tænke tilbage – og tænke fremad. 

Filmen er på én gang både en udfordring og en opfordring 
til, at man læner sig tilbage og lader tankerne flyve som i en 
drøm, hvor forskellige oplevelser i livet bliver sat i relation til 
mennesker, vi selv møder, og får os til at tænke på begivenhe-
der, der bliver skelsættende for os. Den stiller spørgsmålet, om 
vi er på vej alene eller sammen med andre gennem livets dage 
– de gode såvel som de vanskelige. Og nåden og kærligheden 
oplever vi- måske-midt i alle vores livs fejltagelser.
  Instruktøren trækker bl.a. linjer tilbage både til Det gamle 
Testamentes fortælling om livets træ, til Job samt Jacob- og 
Esau-fortællingerne. Hovedrollerne spilles af Jessica Chastain, 
Brad Pitt og Sean Penn.
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Nordisk Fjer Sagen 
 
 

 
Fredag 
4. september 2015 
 
Kl. 14:00 – 16:00 
Hvalsø Kirke 
Sognegården 
Præstegårdsvej 2B 
4330 Hvalsø 
 
Kom i god tid. Der 
bliver rift om 
pladserne 
 
 

 
Der var engang…… Om fjeren der 
blev til mere end 5 høns….. 

Få et enestående og unikt indblik bag 
facaden i Nordisk Fjer Koncernen, og hør 
om de rystende og meget dramatiske 
begivenheder der førte til Nordisk Fjer 
koncernens sammenbrud i 1990 og 
bestyrelsesformandens selvmord. Hvad 
var det egentlig der skete bag facaden på 
de bonede gulve i den børsnoterede 
koncern Nordisk Fjer, i det der er blevet 
kaldt ”Danmarkshistoriens største og 
mest spektakulære erhvervsskandale”. 
Hvorfor gik det så galt som det gjorde, og 
hvordan kunne den arbejdende 
bestyrelsesformand Johannes Petersen 
igennem mere end 25 år lyve, svindle og 
bedrage uden at nogen reagerede. Hvad 
var det han kunne, hvor havde han lært 
det, og hvorfor lod alle sig i den grad 
føre bag lyset? Et foredrag med bid og 
nerve i, som får dig op af stolen. 

  

v/tidligere adm. direktør i Nordisk Fjer 
Koncernen, Anders Wejrup. 

  
 

Læsekredsen i Hvalsø Sognegård
Læsekredsen tager fat på vintersæsonen den 7. september kl. 19.30 i Hvalsø sognegård. Derefter 
mødes vi hver fjerde mandag indtil jul. Efter nytår mødes vi den 4. januar, 1. og 29. februar, 4. 
april og 2. maj. På møderne diskuterer vi den bog, vi alle har læst siden sidst. Bøgerne skaffer 
biblioteket, som regel i nok eksemplarer til at vi kan få en hver, ellers må vi deles om dem, der er. 
På det første møde snakker vi om de bøger, vi hver især har læst i sommerens løb, og den første 
bog bliver udleveret.
Vi er ganske mange, men der kan godt blive plads til enkelte nye. Ring til Inger de Cros Dich på 
46 42 00 01 og hør nærmere, hvis du er interesseret.

Sogneaften

Tove Udsholdt fortæl-
ler om sin dramatiske 
historie torsdag den 10. 
september kl. 19.00 i 
Sognegården

Jødepigen Tove blev gemt 
på et høloft i Gilleleje.
Tove Udsholt er en af de 
136 børn, som under 2. 
verdenskrig blev gemt hos 
plejefamilier eller på bør-
nehjem, da forældrene for-
søgte at flygte.
Tove var tre år, da hun 
sammen med sin mor og 
mange andre tilbragte fi re- 
fem nætter på et høloft i 
Gilleleje på flugt fra ty-
skerne i oktober 1943. Mo-
deren kom med en båd til 
Sverige, mens Tove blev 
hos en fiskerfamilie, hvor 
manden også var strand-
foged.



i Hvalsø Kirke kl. 17.00 

September: Oktober: November: 

Onsdag d. 2/9 Onsdag d. 7/10 Onsdag d. 11/11 

Torsdag d. 17/9 Torsdag d. 22/10 Torsdag d. 26/11 

Tirsdag d. 29/9 Tirsdag d. 27/10  

SEPTEMBER • OKTOBER • NOVEMBER

Høstguds-
tjenester
Søndag den 13. septem-
ber
Høstgudstjeneste og spille-
mandsmesse kl. 10.30 i Sær-
løse kirke
I år får høstgudstjenesten 
et ekstra løft med fejende 
spillemandstoner leveret 
af lokale folkemusikere.

”Spillemandsmessen” 
er en gudstjeneste iklædt 
dansk folkemusik, og den 
første af sin art på dansk. 
Teksten er skrevet af Hol-
ger Lissner og musikken er 
komponeret af Ivan Bjer-
re Damgård og Michael 
Sommer med udgangs-
punkt i dansk traditionel 
dansemusik. Den blev 
uropført ved Danske Kir-
kedage i Roskilde i 2004 
og er en fuld gudstjeneste 
med salmer, bøn, evange-
lielæsning, prædiken og 
altergang. Og musik, som 
stemmer sind og krop til 
livsglædens dans.

Medvirkende: Lone og 
Per Darger, violiner, Mor-
ten Nygaard Pedersen, 
harmonika, Andrea Ou-
gaard, sopransolist, samt 
Hvalsø sognekor.

Hvalsø kirke kl. 12.00
Høstfrokost i Hvalsø Sogne-
gård kl. 13.00
Tilmelding til høstfrokost 
senest den 6. september til 
Anne Spangsberg, tlf.nr.: 
46408055, e-mail:anne.
spangsberg@paradis.dk
Pris for frokost: kr. 60. 
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Morgenmøde i Den gamle 
Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 23. september kl. 9.30-11.00

Korshæren besøger Kirke Saaby-Kisserup pastorat
Mød informationsmedarbejder Vibeke Lind
Kirkens Korshær hjælper de mennesker, der i mange andre 
sammenhænge er blevet glemt, udstødt og opgivet. Kirkens 
Korshær er dermed en af de organisationer, der tager over, når 
det offentlige ikke magter opgaven. På trods af et relativt vel-
fungerende velfærdssystem har der altid levet mennesker i stor 
nød. Det har ikke ændret sig i de 100 år, Kirkens Korshær har 
eksisteret, og det ser ikke ud til at forandre sig i de kommende 
mange år.
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Hvalsø kirkes børnekor

JAZZ  DUO  i Kisserup kirke
Tirsdag den 22. september 
kl. 19.30
 
Jazzduo, der består af Peter 
Brenøe Lange, keyboard og 
Elo Luffe Lindhardsen, bas, 
med spændende nye versio-
ner af kendte nordiske sange 
og salmer. Dertil et par be-
mærkelsesværdige udgaver af 
standard jazznumre samt et 
par ørehængere inden for den 
klassiske boldgade. Nævnt 
i flæng „Nu titte til hinan-
den“, „Swing low sweet cha-
riot“, „Den første gang jeg så 
dig“, „Det dufter lysegrønt 
af græs“, „Air“, „Bardinerie“ 

m.fl. Kun fantasien sætter 
grænser for, hvad de to jazz-
musikere kunne tænke sig at 
ødelægge.

Koncerten er planlagt som 
rent instrumental, men da 
begge musikere også er ruti-
nerede croonere, og normalt 
ikke afholder sig fra at beri-
ge deres omverden med deres 
skønsang, vil aftenen sikkert 
byde på enkelte uforglemme-
lige vokale indslag. Undervejs 
vil Peter utvivlsomt fortælle 
lidt om musikken, og man 
kan ikke udelukke, at det ud 
over at være seriøst også bli-
ver det modsatte.

De to aktører har kendt 
hinanden hele livet - lige fra 
gymnasietiden - og er vel så 
sammenspillede, som man 
kan blive. Samme spillestil, 
samme smag, samme humør 
- dog ikke samme kone!

har igen plads til nye med-
lemmer. Koret er for børn 
fra 3. klasse og opefter. Vi 
synger alt fra gospel til sal-
mer krydret med sjove lege, 
fede rytmer og bevægelse/
dans. - Og så er det gratis!

Koret synger med til 
gudstjeneste ca. 2 - 3 gange 
i efteråret, og går Lucia i de-
cember.
Start:  TORSDAG den 3. 
september  i Hvalsø Sog-
ne gård

Forventet klokkeslæt: 
14.10 - 15.30. Invitation 
vil blive lagt ud på skolens 
intranet. Desuden sendes 
brev ud til 3. og. 4. årgang 
på Hvalsø skole i løbet af 
august.

Gospel med krop og sjæl 
- gospelgudstjeneste med konfirmanderne
Søndag den 27. september kl. 10.30 i Hvalsø kirke 
Dette er en gudstjeneste for alle, der har lyst til at 
mærke suset ved at lytte til gospel.

Inden denne gudstjeneste har konfirmanderne væ-
ret på gospelworkshop med sanger Anete Riis, pianist 
Thomas Hansen og Chris Pickering, ”cage fighter” og 
har her fået muligheden for at føle sig som en del af et 
professionelt gospelorkester.
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Er Gud den gamle mand 
på skyen? 
Eller er Gud kærlighed? Tænker du på Gud, når du mø-
der barsk natur?
Hvordan forestiller du dig Gud?

Spaghetti-gudstjeneste om Guds billeder - vores 
billeder af Gud
Torsdag den 24. september kl. 17.00 i Hvalsø kirke

For tilmelding og yderligere information kontakt: Anne 
Spangsberg, tlf: 46408055 eller e-mail: anne.spangsberg@pa-
radis.dk senest den 17. september.
En spaghettigudstjeneste er:
• En børnegudstjeneste for alle, særligt for familier.
• Hyggelig og afslappet – med noget for øjne, ører og mund.
• Bibelfortælling, sang og meget mere.
• Kort og nem – den tager ca. 30 min. Og bagefter spiser vi 

spaghetti og kødsovs  sammen i sognegården.
• Billig aftensmad: 30 kr. pr. voksen, gratis for børn. 50 kr. for 

en familie.

Mini-
konfirman-
der ved 
Hvalsø kirke
Så er det tid at invitere 
efterårets minikonfirman-
der. Denne gang er alle 
børn fra 3. a og b velkom-
ne. C-klassen vil blive in-
viteret i foråret.
Minikonfirmand-under-
visningen er en form for 
”indledende dåbsoplæ-
ring”, men i praksis er det 
en god blanding af fortæl-
linger fra biblen, leg, kre-
ative aktiviteter, oplevelser 
og ikke mindst hygge. Der 
vil hver gang bydes på lidt 
forfriskninger. Formålet 
med undervisningen er 
at gøre børnene fortrolige 
med kirken og de kristne 
grundværdier. 
Det er frivilligt og gratis - 
og det kræves ikke, at man 
er døbt. Vi sender breve 
ud til alle i 3. a og b.-  og 
beder om overbærenhed 
fra de hjem, der af den ene 
eller anden grund ikke øn-
sker at modtage dette til-
bud.
Undervisningen foregår i 
Hvalsø kirke og sognegård 
og vil ligge om onsdagen 
efter skoletid. Den for-
løber over 10 gange med 
start onsdag d. 16. sep-
tember. Underviserne er 
børne- og ungdomspræst 
Sven Ulrik Terp og orga-
nist Linda Baarsgaard

Bibelkreds i Den gamle 
skole, Kirke Saaby
Læs Mattæusevangeliet sammen med cand. theol. Birgit 
Melgaard

Datoer er den 16. sept. 7. okt. 4. nov. og 2. dec. kl. 14.

Alle er hjertelig velkomne.
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Leonard Cohen-gudstjeneste i Særløse kirke 
torsdag den 1. oktober kl. 19.00

Vi inviterer til Leonard Cohen-gudstjeneste 
i Særløse kirke. Præst Tommy og Ditte Cor-
fixen akkompagneret af pianist Kenneth Rei-
ner og Rikke Dyrberg Brandt på kor vil levere 
et brag af en fortolkning af Cohens sange og 
tekster, sat sammen med bibelske tekster på 
smukkeste vis.

Corfixen har en fortid i 80 ér bandet Defilm.
Gudstjenesten præsenterer en meget fø-

lelsesfuld stemning, der bringer det kristne 
budskab frem i Cohens sange, som vi så godt 
kender, men ikke altid lige forbinder med den 
forkyndelse, der ligger i dem.

Kunsten stjæler med arme og ben fra religi-
onen. Derfor er det en oplagt idé, at religionen 
stjæler fra kunsten og bruger den i gudstjene-
sten. Det nutidige og skæve fra kunsten kan 
give et overraskende frisk pust til de gamle 
hårdt prøvede tekster. 

Tommy Corfixen bruger Leonard Cohen 
og gør det godt. Der skal ellers meget til for 
at slippe godt fra at gengive Cohen. Det lyk-
kes for de færreste. Men Tommy kan. Han 
rammer den helt særlige sære tone og stem-
ning, der er i Cohens sange, så man på trods 
af det minimale udstyr hører den store musik 
bagved. Man skal ikke bare være musiker og 
teolog for at kunne det; man skal have gået i 
livets skole i mange lange år. Tommy knytter 
med kommentarer Bibelens og Cohens tekster 
sammen, så begge parter nyder godt af det. 
Det er bevægende og af høj kvalitet. Indtryk-
ket, der går igen ved gudstjenesten er glæden 
ved sangene, og oplevelsen af at få dem „ført 
ind i kirken“ og på den måde helliget, døbt el-
ler bare accepteret, som det, de er - en hyldest, 
et klagemål eller et glædesråb til Herren. Som 
ved andre markeringer i kirken er der en glæde 
at trække med ud i hverdagen, i livet.

Der serveres et glas vin. Gratis adgang.

Sogneaften med Kirsten Schmidt fra Orø 
Hvalsø Sognegård torsdag den 8. oktober  kl. 19.00 - 21.00
Sognepræst og forfatter Kirsten Schmidt fra Orø til aftenmøde i Sognegården. 

Kirsten Schmidt står bag roman-trilogien ”Adams æt”, der blandt hand-
ler om en præst, som indleder et forhold til kirkens graver.

Den kendte Orø-præst vil fortælle om sit liv, forfatterskab og om, hvordan 
det er at være præst på en ø.

Hun er født i 1958, er forfatter til 4 bøger og har siden 1988 været præst på Orø. 
I 2013 fejrede Kirsten Schmidt 25 års jubilæum med bl.a. en tur på  motorcykel rundt på 
Orø.
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Billedsprog i nye salmer 
med Lisbeth Smedegaard 
Andersen
Eftermiddagsmøde fredag den 2. oktober kl. 14.00 i 
Hvalsø Sognegård

Nye salmer udspringer af forholdet mellem tradition og forny-
else. Vores verden har forandret sig siden Kingos, Brorsons og 
Grundtvigs tid, samfundet er gået fra enevælde til demokrati, 
og hvor 80% af Danmarks befolkning dengang boede på landet 
og kun 20% i byerne, er forholdet i dag det omvendte. Derfor 
er det i dag mere aktuelt end nogensinde at overveje, hvad en 
salme er. Hvordan man kan forny en så gammel genre, og hvad 
inspirerer en salmedigter i dag?

Mennesker stiller stadig spørgsmål om troen og meningen 
med det hele, men vi har en anden baggrund, og ligesom en 
præst i sin prædiken igen og igen må forsøge at fortolke evan-
geliet, så det kaster lys ind over den verden, vi lever i, sådan 
må man også som salmedigter forsøge at finde det billedsprog, 
der kan give liv til en nutidig tolkning af evangeliet, så folk kan 
synge med på en salme og føle, at det er udtryk for deres tro, 
håb og bøn. Til det behøver man den inspiration, der kommer 
fra naturen, fra billedkunsten, fra litteraturen og fra den dag-
ligdag, man nu engang lever i.

Foredraget former sig som en salmesangsaften/eftermiddag, 
hvor vi synger nogle af mine salmer, mens jeg undervejs for-
tæller om de tanker, man gør sig som salmedigter, og om det 
billedsprog, en ændret omverden kalder på. 

Fernisering i 
Den gamle 
Skole, Kirke 
Saaby
Abstraktioner
Søndag den 4. oktober 
kl. 11.15

Billedkunstneren Char-
lotte Hjelholt udstiller 
ekspressive malede land-
skabsabstraktioner, figu-
rative botaniske komposi-
tioner samt malerier med 
lette skulpturelle former.  
Ved ferniseringen byder 
menighedsrådet på vin og 
chokolade og kunstneren 
præsenterer sin udstilling. 
Læs mere på www.char-
lottehjelholt.dk

JUNIORKLUB
- er for alle børn i 4.-6. klasse i Kirke Saaby skole og sogn, samt Kisserup sogn!

Klubben er for dem, der ikke fik helt nok kirke eller hygge som juniorkonfirmander. Eller for 
dem, der ærgrede sig over ikke at have tid eller lyst til det med juniorkonfirmand.

Hvornår: Vi ses ca. hver anden fredag lige efter skole til kl. 17.30
Hvor: Den Gamle Skole eller Konfirmandstuen
I Juniorklubben laver vi alle mulige ting, der er spændende eller sjove eller hyggelige. Det 

med kirke kommer ind i måden vi er sammen på eller gennem fortællinger og leg mm.
Du skal være tilmeldt klubben via dine forældre, der sender mig en mail på kateket.tinne-

leth@hotmail.com
Første gang: fredag den 4. september
Sidste gang: fredag den 18. december
Vi ses!
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”SÅBY-NODERNE”
Såby børnekor har fået logo og nyt navn:
”SÅBY-NODERNE”
SKOLE- OG KIRKEKOR
Vi har haft en rigtig fin sæson med sangglade og dygtige drenge og piger.

Det har været et travlt år med to julekoncerter/Luciaoptog sammen med Hvalsø bør-
nekor, gennem Børnekorforeningen har koret medvirket i workshop for de ældste og Bør-
nekorstævnet i Roskildehallerne under ledelse af Jakob Høgsbro, sunget til Valborgaften 
på Tadre Mølle og i Såby Kirke ved Børnegudstjeneste Palmesøndag samt været en del af 
underholdningen Grundlovsdag i præstegårdshaven.

Dette samarbejde mellem skole og kirke har bevirket, at begge har sponsoreret flotte 
T-shirts med logo til koret, som vil blive flittigt brugt.

SÅBY-NODERNE starter næste sæson
TORSDAG den 1. OKTOBER
Vi udvider aldersgruppen, så 6.klasserne kan fortsætte.
Først i august uddeles tilmeldingsfoldere til de aktuelle klassetrin.
På gensyn til koret og velkommen til de nye!



12

Kirkespisning i Kirke Saaby 
kirke og Den gamle skole
Onsdag den 14. oktober kl. 
18.30

Kirkespisning med Ib Lar-
sen, Hvalsø, medlem af de 
Berejstes Klub

Den betydning jagten på 
krydderier har haft for ver-
denskortet, som vi ser det 
idag, kan ikke overvurderes. 
De nationer, der historisk 
kontrollerede  krydderihand-
len fra Østen til Europa, blev 
tilført umådelige rigdomme. 
Priserne var astronomiske, 
men Europa havde brug for 
krydderierne til at konservere 
fødevarer og fjerne lugten fra 
dårlige og gamle fødevarer. 

Foredraget vil koncentrere sig 
om Nellikeøerne, to majestæ-
tiske vulkankegler. Historien 
om jagten på og kampen om 
disse små øer vil blive fortalt, 
og vi vil vandre rundt på øer-
ne og lede efter hvad der måt-
te være tilbage af historien. Vi 
vil hilse på sultanen og den 
spæde kronprins, vi vil nyde 
de smukke landskaber og be-
søge naboøer, der hørte under 
øernes herskere, ikke mindst 
Halamahera, der med sin 
specielle flora og fauna havde 
stor betydning for Wallacè s 
og dermed Darwins udvik-
ling af teorien om arternes 
oprindelse.

SEPTEMBER • OKTOBER • NOVEMBER

Sang-
aften med 
fokus på 
Carl 
Nielsen
Sawarabykoret og organist 
Anders Danman indbyder 
til den traditionelle halv-
årlige sangaften, som fin-
der sted 

Torsdag den 1. okto-
ber kl. 19.30 

Den Gamle Skole, Kir-
ke Saaby.

I anledning af Carl 
Nielsens 150 års fødsels-
dag i år vil der være en 
håndfuld af hans elskede 
sange på programmet.

Derudover synger vi 
sange og salmer efter del-
tagernes valg.

Der vil være kaffe/ te og 
hjemmebag i pausen.

Kom og ønsk en sang!

Dødscafé i Kirke Saaby
præstegård
Tirsdag den 6. oktober kl. 
19.00. Arveadvokat gæster 
cafeen
Dødscafeerne i Kirke Saaby 
præstegård er blevet yderst 
populære. Lokalet er fyldt til 
bristepunktet. Og det er der 
en god grund til. Døden må 
aldrig gøres lille, for så bli-
ver livet også lille. Vi sætter 

i dødscafeen fokus på de em-
ner, andre hvisker om, og som 
de fleste fortrænger. Nemlig 
døden. Denne gang får vi be-
søg af en arveadvokat, Karin 
Øhlenschlæger, der sætter fo-
kus på dødens jura.

Alle er hjertelig velkom-
men. Der lægges 20 kr. for 
friskbagt brød, ost og rødvin.

Onsdag den 21. oktober kl. 19.30 i Kisserup Kirke.

Cembalokoncert
med Anders Danman. Værker af bl. a. J.S. Bach.

Gratis adgang.
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Betty & Peter 
Arendt, 
spejderne, 
børnekor & 
mini - & 
konfirmander 
til BUSK
Søndag den 25. oktober 
kl. 14.00. Forøvning kl. 
13.00 - 13.34 i Hvalsø 
kirke
Musikerne Betty og Peter 
Arendt var de første til at 
hente begrebet verdenskir-
kemusik - folkemusik fra 
alverdens kirker - til Dan-
mark. Ved denne gudstje-
neste vil sognets unge blive 
inddraget, og vi vil sam-
men sørge for en spænden-
de og anderledes gudstje-
neste.

BUSK - Børn, Unge, 
Sogn & Kirke.

Sodavand/saftevand & 
kaffe efter gudstjenesten i 
Sognegården.

Kontakt 
evt.: 

Svend-Aage Petersen 
4640-8316 / 2183-2863 

Jørgen Søgaard  
2870-0366 

Anne Spangsberg     
4640-8055 

Efterår 2015 
Alle fredage er kl. 14 - 16 
med følgende aktiviteter 

18. sep. Apoteker Charlotte Wiberg vil fortælle om et moderne 
apotek. 

16. okt. 

Hans-Peter Tarms fortæller om sin og søskendes flugt 
fra Polen mod Sønderjylland under krigen, og hvordan 
de som børn overlevede og klarede strabadserne,  
adskilt fra forældrene. 

13. nov. Børne– og ungdomspræst Sven Ulrik Terp fortæller  
om vejen fra tømrer til teolog. 

27. nov. Eftermiddagsmøde   

11. dec. Arkivar Bente Trane fortæller om juletraditioner. 

www.hvalsoe-kirke.dk    &    facebook 

Man kan bare droppe ind og få en kop kaffe og en snak 

Morgenmøde i Den gamle Skole,
Kirke Saaby
Onsdag den 28. oktober kl. 9.30-11.00
Guld og grønne druer
Vinmager Anders Ørnberg Eriksen har rødder i Kirke Saaby. Sammen 
med barndomsvennen Niels Esbjerg Jensen har han grundlagt vingården 
Hvidelykkegaard i Odsherred. I et ambitiøst vinprojekt er det lykkedes vingårdsejerne 
at producere friske, elegante, hvide og mousserende kvalitetsvine.  
Hør nærmere om denne danske vinproduktion.
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En musikers fortælling om 
Carl Nielsen
Hvalsø sognegård, onsdag d. 4. november kl. 19.00

Henrik Goldschmidt, so-
lo-oboist og kgl. Kapel-
musicus fortæller denne 
aften om vores interna-
tionalt berømte kompo-
nist Carl Nielsen, som d. 
9. juni i år fyldte 150 år. 
Henrik Goldschmidt for-
tæller:

„Carl Nielsens forun-
derlige og overraskende 
livsbane har altid fascineret mig. Han voksede op langt ude på 
landet som hyrde dreng og spillemand og blev en verdensbe-
rømt komponist. Han skrev store symfonier og operaer, men 
mindst lige så vigtig er  – efter min mening – den utømmelige 
skat af folkelige sange, Carl Nielsen har beriget os med. Jeg har 
mødt gamle kolleger, der har kendt Carl Nielsen, og gennem 
deres beretninger har jeg dannet mig et mageløst og nuanceret 
indtryk af Carl Nielsen, som man ikke kan få gennem bøger. 
Min fortælling krydres af mange musikalske eksempler, spillet 
på min obo, på klaver og sunget – gerne som fællessange“.

SEPTEMBER • OKTOBER • NOVEMBER

Barok
kammer-
musik på 
tidstro 
instrumenter
Onsdag den 28. oktober 
kl. 19.30 i Kisserup Kir-
ke.

Cecilia Kjelldén blokfløj-
te, Samuel Lundström 
barokviolin og Anders 
Danman cembalo spiller 
sonater og triosonater af  
A. Corelli, F. Couperin, 
G. F. Händel og G. Ph. 
Telemann.

Gratis adgang.

Jesus og umami
Der findes fem grundsmage. Salt, surt, sødt, bitter. Den sidste hedder umami. Med den 
fornemmer vi smagen af kød. Men kødsmagen kan ikke begrænses til okser, lam, kyllinger, 
østers, muslinger, fisk og så videre. Da Jesus i Kana til et bryllup lavede 570 liter vand om til 
570 liter ekstraordinær god vin, må han have skabt en vin på højde med Vaona Amarone Pe-
grandi Riserva 2003. Denne amarone er et kødfuldt måltid, fuld af umami, en spiselig drik, 
poesi på flaske. En Gud, der er blevet kød, må elske umamismagen højere end salt, surt, sødt 
og bitter. Men Guds søn smagte dybere end de fem grundsmage. Når han spiste lammekød, 
som han gjorde i påsken, tyggede han på fortællingen om, hvordan døden gik forbi jødernes 
dør, da de, efter 400 års trældom i Egypten, kæmpede for at få deres frihed. Der var smurt 
lammeblod på dørstolperne til de israelske huse, så dødsenglen kunne vide, hvilke hjem den 
skulle springe over. Jesus må have tænkt, med lammekød i munden, at han med sit kød og 
blod skulle være det nye lam, frelsens umami, der skaffede menneskene en frihed fra døden, 
de aldrig før havde smagt. Og netop det er det fantastiske ved kød. Det handler ikke udeluk-
kende om garneringer, udskæringer, umami, tilberedninger, smag. Kød er mere end kød. 
Det er fortælling, billeder, bibelhistorie, erindring, ånd. Men også fællesskab, når det spises 
sammen med andre. 
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Vi ses i morgen – Sorrig 
og glæde. Om at være 
pårørende og komme
gennem sorgen

Eftermiddagsmøde med Eva Jør-
gensen - fredag den 6. november kl. 
14.00 i Hvalsø Sognegård

I 2007 udkom Eva Jørgensens bog ”Vi 
ses i morgen” , hvor hun skrev om det 
frygtelige år, hvor hendes mand fik den 
aggressivt fremadskridende sygdom 
ALS og døde.

Sorrig og glæde handler om alle de 
følelser, Eva gennemlever i månederne efter sin elskede mands død. 

Hvordan hun begraver sig i arbejde for ikke at mærke smerten. Hvordan hun føler sig alene i 
verden, fordi hendes omgivelser ikke forstår, hvad det er, hun går igennem. Og hvordan hun til 
sidst begynder at mærke livet igen og så småt genvinder troen på, at der stadig er masser af gode 
ting i vente for hende og hendes lille dreng.

”Vi ses i morgen” er en pårørendes beretning om at miste den, man elsker, uden at miste sig 
selv.

Om kaos og kærlighed. Og måske mest af alt om troen på livet. Skrevet af Eva Jørgensen, 
journalist og nyhedsvært gennem mange år på Danmarks radio.

Koncert med Anne Due Nørgård, 
sopran, og Anders Danman, orgel
Onsdag den 11. november kl. 19.30 i Kirke Saaby kirke

Værker af bl. a J. S. Bach, W. A. Mozart, N. W. Gade og Carl Nielsen.
Gratis adgang.
Anne er uddannet klassisk sanger og sangpædagog fra Det Kongelige 

Danske Musikkonservatorium hos docent Margrete Enevold med afslut-
tende eksamen i juni 2012. Efter konservatoriet har hun videreuddannet 
sig hos den danske internationalt anerkendte operasanger Eva Johansson. 
Som sanger spænder Anne bredt, og hun har beskæftiget sig professio-
nelt med musik lige fra den tidligste rennaissance til den helt nyskrevne 
musik.

Allehelgens 
søndag
Søndag den 1. novem-
ber i Hvalsø, Særløse, 
Kirke Saaby og Kisse-
rup kirker

I alle fire kirker bliver de, 
der er døde siden sidste 
Alle helgen søndag, min-
det.  Det er en vemodig, 
men også smuk dag i kir-
kerne. Bl.a. bliver navnene 
på de døde læst op.

SEPTEMBER • OKTOBER • NOVEMBER
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Kirkespisning 
i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
”Lær om demens - og bliv demensven”. Besøg af kendt 
demens-professor.
Onsdag den 18. november kl. 18.30

Menighedsrådet har valgt som tema for året at sætte fokus på 
demens. I den anledning er Danmarks ledende demensforsker 
Gunhild Waldemar inviteret til Kirke Saaby. Gunhild Walde-
mar har deltaget aktivt i debatten om demenssygdomme. 

Hun var således initiativtageren til etableringen af Hukom-
melsesklinikken på Rigshospitalet, som officielt åbnede i 1995. 
Gunhild Waldemar var desuden med til at stifte Alzheimer-
foreningen i 1991, har været næstformand og er nu formand 
for foreningens forskningsudvalg og medlem af bestyrelsen for 
den uafhængige Alzheimerforskningsfonden. Gunhild Wal-
demar er dr.med. og speciallæge i neurologi i 1996 og blev i 
2001 udnævnt til professor i et 5-årigt professorat i hukommel-
sesforstyrrelser og demens og i 2006 i et permanent ordinært 
professorat i neurologi ved Københavns Universitet. Samtidig 
blev hun i 2001 udnævnt til overlæge ved Rigshospitalets neu-
rologiske afdeling.

Faktaboks 
til kirke-
spisningerne
Kirkespisningerne koster 
65 kr. per person. Prisen 
er inklusiv en hovedret, 
kaffe med småkager og et 
glas vin/sodavand/øl. Til-
melding på e-mail eller te-
lefon til Helle Möbius tlf. 
22118117 eller helle@mo-
bius.by eller pjs@km.dk. 
Aftenen består af en kort 
andagt i kirken, middag 
og foredrag i Den gam-
le Skole. Kirkespisningen 
ind ledes i kirken kl. 18.30 
og er afsluttet kl. 21.00.

Kødets ekstreme ophøjelse i Det nye 
Testamente
Kødet blev i Det nye Testamente forfremmet. Gud, der har svaghed for kød, besluttede sig for at gå 
linen ud. Han, det ubegribelige, blev kød i Jesus Kristus. Ingen har udtrykt det klarere end evangeli-
sten Johannes: ”Og ordet blev kød og tog bolig iblandt os”.  Teologerne kalder det inkarnationen fra 
det latinske ord for kød. Det var en bosættelse, der aldrig blev fordømt af FN, og som løftede menne-
skekødet op til reflekser af det guddommelige. Gud Herren kunne ikke længere nøjes med den liflige 
duft af kød fra de ofre, der blev bragt ham af Noa, Elias og ypperstepræsterne på Morias bjerg, hvor 
det store tempel stod placeret som et digt i sten. 

Han ville selv være et kødoffer. Derfor sugede han, da han havde inkarneret sig som Jesus, al men-
neskehedens synd dybt ind i sit køds porer og lod sig ofre på et kors og … tre dage efter, påskemorgen, 
brød han med hud og hår ud af graven. På den måde banede han en vej for alle menneskers kødelige 
opstandelse fra de døde. Men ikke kun det. Han slog fast, at ånd og kød er lige værdige. Iklædt Jesu 
kød, og på en og samme tid sand Gud og sandt menneske, tog han sig ikke kun af menneskers følelser, 
tanker, længsler, drømme, søgen. Kød optog ham. 

Han helbredte kødsår, lammelser, blindhed, døvhed. Og stod han overfor rådnende kød, som den-
gang hans ven Lazarus lå død i en grav på Oliebjerget, eller som dengang han stødte på enkens døde 
søn i Nain, vækkede han kødet til nyt liv.  

SEPTEMBER • OKTOBER • NOVEMBER
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Fra Jægerkorps til 
prædikestol og hvad 
deraf fulgte
Sogneaftenen torsdag den 19. no-
vember kl. 19.00 i Hvalsø Sognegård

Stephen Egede Glahn havde været sol-
dat og officer i 24 år, før han blev sog-
nepræst gennem 26 år. Som officer var 
han bl.a. i Jægerkorpset som premier-
løjtnant og kaptajn, to gange i FN-tje-
neste og som major 7 år i Forsvarets 
Efterretningstjeneste.                                                                          

Sine 24 år i Forsvaret ville han ikke have været for-
uden, selv om han er dybt taknemmelig for derefter at være 
kommet til det, som er den egentlige mening med hans liv.                                                                           
Hvad ligger der bag en sådan livshistorie? Kom og hør en spæn-
dende og livsbekræftende historie, præget af alvor og humor, og 
få svar på det spørgsmål.

Provstigudstjeneste 
i Kirke Hyllinge kirke
Søndag den 22. november kl. 10.00 til Ad Hoc kor og kl. 
11.00 til gudstjeneste
Den årlige provstigudstjeneste holdes i Kirke Hyllinge kirke.

Det sidste år har vi haft et såkaldt Ad Hoc kor, som med stor 
succes og fornøjelse har sunget før nogle udvalgte gudstjene-
ster. Det er vores dygtige kirkesanger Miriam Jul Rasmussen, 
der vælger, hvad der skal synges, og leder koret sammen med 
vores organist Dan Hemmer.

Til provstigudstjenesten vil vi derfor indbyde alle menighe-
der i Lejre Provsti til at komme en time før gudstjenesten og 
varme stemmerne op i et stort Ad Hoc kor. Man er også vel-
kommen til bare at komme og lytte.

Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på mad og drik-
ke.

Så her er en oplagt mulighed for at komme og se den nyre-
noverede kirke med Lars Rasmussens nye billeder på prædike-
stolen samt at få brugt sin stemme både før og under gudstje-
nesten. En mulighed for at afslutte kirkeåret på en anderledes 
og hyggelig måde.

Gud og 
grønne 
skove
Menighedsmøde fredag 
den 20. november kl. 
19.30. Den gamle Skole, 
Kirke Saaby

Klimatopmødet i Paris, 
COP 21, nærmer sig. Vor 
biskop, Roskilde bispen 
Peter Fischer-Møller, har 
gennem mange år været 
optaget af de klima- og 
miljøudfordringer som 
(verdens)samfundet står 
overfor, og de perspekti-
ver kristendommen kan 
bidrage med. Som optakt 
til menighedsmødet, hvor 
menighedsrådet vil præ-
sentere menighedsrådets 
arbejde og visioner, vil Pe-
ter Fischer-Møller stå for 
indledningen.

Festguds-
tjenester 
Søndag den 29. novem-
ber i Kisserup kirke kl. 
9.00 og Kirke Saaby kir-
ke kl. 10.30

Med bl. a. Anders Dan-
mans introitus Ad te levavi 
for kor, trompet og orgel.   



18

SEPTEMBER • OKTOBER • NOVEMBER

Det 
demente og 
historieløse 
samfund 
med Michael Böss

Eftermiddagsmøde fre-
dag den 27. november 
kl. 14.00 i Hvalsø Sog-
negård

Lektor Michael Böss har 
skrevet bogen ”Det de-
mente samfund”, hvor 
han siger, at vi lever i en 
nutidskultur, hvor vi kun 
fokuserer på øjeblikket, 
mens vi glemmer fortiden 
og bekymrer os over frem-
tiden.

Vi er ved at udhule vo-
res historiske bevidsthed. 
Tilbage står et dement 
samfund uden rødder og 
retning.

Der er en fare for, at vi 
ikke ved, hvad vi kommer 
af, og hvor vi skal hen. 
Det gælder for det enkelte 
menneske, og det gælder 
for samfundet. Fortiden 
kan aldrig blive uinteres-
sant.

Filmklubben Bergman 
præsenterer:
Stumfilm i Kirke Saaby Kirke
Tirsdag den 24. november kl. 19.00

Før talefilmen brød igennem sad der i biograferne en pianist 
og spillede til de forskellige film.  Filmklubben Bergman gen-
opliver den gamle stumfilms-genre. I Kirke Saaby kirke vil 
to organister på et orgel akkompagnere den franske stumfilm 
”The Artist”. Filmen er blevet nomineret til adskillige priser 
og er fortsat den mest præmierede franske film. Deltag i denne 
usædvanlige premiere på stumfilmgenren med organist Anders 
Danman og Yuzuru Hiranaka ved orglet og oplev stemninger 
fra filmens barndom. 

Gratis entre.

Faktaboks til
morgenmøderne
Morgenmøderne har en pris på 30 kr. for morgenmad og fore-
drag og ”en lille en til ganen”. Ingen tilmelding. Morgenmøderne 
begynder 9.30 og afsluttes kl. 11.00.

Systematik
Biskoppen havde fået ny kontordame. Efter nogen tid 
indløb der klager over hende.
Hvordan i alverden er det dog, at De arkiverer alle 
vores breve! Det er jo ikke til at finde hoved eller hale i.
- De er sat ind efter det bibelske system.
Bibelsk system?
- Ja. Søg og du skal finde!
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Morgenmøde i Den gamle 
Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 25. november kl. 9.30-11.00. Mikkel Friis-
Holm, bl.a. 3 x verdensmester i chokolade
Mikkel Friis-Holm har fornyligt åbnet dansk håndværks-
produktion af chokolade fra bønne til bar i Hvalsø. Fabrik-
ken ventes at være klar med de første plader af Friis-Holms 
innovative chokolader til marts. Friis-holm er en lille fami-
lievirksomhed der producerer og importerer gourmetpro-
dukter af allerhøjeste kvalitet, og i særdeleshed chokolade. 
Hvad angår Mikkel Friis-Holm er han kokkeuddannet, har 
arbejdet for eller med nogle af de dygtigste kokke i Dan-
mark og San Francisco. Friis-Holm startede som virksom-
hed med agenturet på Scharffenbergerchokoladen fra San 
Francisco, og har i løbet af de sidste 8 år tilføjet Blend the 
fra Milano, olivenolie fra Marina Colonna, økologiske mar-
melader og syltetøj fra Tea Together i Nordfrankrig. Der-
udover producerer han hyldeblomstdrik efter oldemors op-
skrift, og sidst, men ikke mindst sin egen chokolade, hvor 
han selv sourcer bønner fra Nicaragua og Honduras.

Afslutnings-
gudstjeneste 
for mini-kon-
firmanderne
Onsdag den 25. novem-
ber kl. 17.00 i Hvalsø 
kirke

Duften af kød i Det gamle Testamente
I det gamle Testamente elskede Gud Herren duften af kød. Da Salomons tempel i Jerusa-
lem blev indviet, ofrede jøderne 120.000 får og 22.000 okser. Det var et gigantisk kødoffer 
som aldrig nogensinde er blevet overgået. Kødduften svævede over Jerusalem i dagevis, som 
skyer af duftende engle. De gamle jøder vidste, at Gud kunne lide kød. Da Noa engang efter 
syndfloden havde antændt nogle dyr og fugle som et brændoffer, havde Herren indåndet den 
liflige duft og sagt til sig selv: ”Jeg vil aldrig mere forbande jorden på grund af menneskene.” 
Der er åbenbart intet, som kan formilde en guds hjerte, som duften af kød.  

Det var ikke kun, når der var kød på alteret at Gud slog til. Ofte slog han også til, når der var kød på 
bordet. Den erfaring havde det gamle ægtepar, Sara og Abraham. Ved skabelsen havde Gud befalet, at 
mand og kvinde skulle blive et kød. Det var en ordre til sex ad libitum. Abraham og Sara var blevet et 
kød så mange gange, at Sara syntes, at de havde elsket flere gange end der er stjerner på himlen. Men 
hun var aldrig blevet gravid. En aften fik de besøg af tre mænd, der dukkede op fra ørkenen. De satte sig 
til bords og Abraham slagtede en kalv og lod den grille. Måske var det kalvekæbernes møre kød. Måske 
var det garneringen af kødet med frisk salvie og timian. Der skete i alt fald noget med gæsterne. Det var 
som om Gud gik ind under huden på dem. De afslørede, at Sara skulle blive gravid. Hun stod bag en 
dør og lyttede til mændenes samtale. Da hun hørte, hvad der ville ske med hende, lo hun med en latter, 
som hun ikke syntes var hendes egen. Den aften lagde Abraham sig hos hende med trevler af kalvekød 
mellem tænderne, og de blev igen et kød. Ni måneder efter fødte Sara Isak, der betyder ”Gud ler”. Hun 
opkaldte sin søn efter den fremmede latter, hun havde haft i sig, da hun hørte fra tre kødspisende mænd, 
at hun, efter årtier uden menstruation, skulle være i stand til at undfange et barn. 
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Advents- & 
familieguds-
tjeneste 
i Hvalsø kirke 1. søndag 
i advent med spejderne 
søndag den 29. november

Julebingo i sognegården 
efter gudstjenesten.

SEPTEMBER • OKTOBER • NOVEMBER

Godnat-
historie
Hyggelig familieaften på bør-
nenes præmisser

Dejligt fælleskab. De voksne 
snakker sammen. Børnene leger 
rundt om benene på os, og der er 
bare dén der stemning af: hér kan 
alle være og hér er godt at være…!

Kort fortælling, leg og sang 
hver den første torsdag i måne-
den på fortælletæppet i Kirke 
Saaby kirke kl. 17.00.

Bagefter er der fællesspisning 
i Den Gamle Kirke for 20 kr. pr. 
næse fra 15 år og opefter. 

Børnene spiser gratis.
Godnathistorie er for de mind-

ste børn fra 2-8 (men alle børn er 
velkomne) sammen med deres 
familier.

Tilmelding til kateket.tinne-
leth@hotmail.com senest tirsda-
gen før.

Vi mødes:
Torsdag den 3. september
Torsdag den 1. oktober
Torsdag den 5. november
Torsdag den 3. december

Babysalmesang 
for babyer i alderen 0-12 mdr. i Hvalsø Sognegård.
Der kræves ingen særlige forudsætninger. Det er derfor 
ikke vigtigt, om man ”kan synge”. I babysalmesang fo-
kuseres der på kontakten til børnene via rim og remser. 
Musikken bliver forbundet med bevægelse og rytmik. 
Der bliver danset, sunget og vugget til både nye og gam-
le salmer og sange… 

”At synge er en naturlig del af børns liv. Sang kan 
mere end noget andet beskrive en stemningsverden og 
forløse følelser. Den musik, som barnet hører i de første 
år, bliver ikke glemt. Det betyder, at de melodier, der så 
at sige synges ind med modermælken, vil ligge godt gemt 
i barnets erindring som noget trygt og godt.” 

Start onsdag den 26. august kl. 9.30, og slutter 
den 11. november, ferie i uge 42.

Efter vi har sunget er der kaffe/the og brød.
Pris 300 kr. 
Tilmelding på mail til: line@skovhaug.dk eller tlf.nr. 

21246393.
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Læsekredsen i Kirke Saaby har plads til flere
En god bog provokerer, forar-
ger, rusker op i vante forestil-
linger, sætter tanker i gang og 
vækker måske genkendelsens 
glæde. Man kan ofte sidde 
med en lidt tom fornemmelse 
efter at have vendt sidste side.

Når man har været igen-
nem hovedpersonens op - og 
nedture, kvaler og glæder, op-
levet de samme konflikter og 
følt de samme følelser, er det 
befriende at dele sine læseop-
levelser med andre. 

Læsekredsen i Kirke Saaby 
blev oprettet i januar, og i den 
forløbne forårssæson har vi 
læst Kongens Fald (Johs. V. 
Jensen), Løgneren (Martin 
A. Hansen), Hundehoved 
(Morten Ramsland) og Jeg 
nægter (Per Petterson).

Vi har det til fælles, at vi 
sætter pris på at læse gode 

bøger og diskutere dem med 
hinanden. Vi er som regel 6-8 
deltagere, og vi har plads til 
flere.

 Iveren for at komme til or-
de er sædvanligvis stor; der-
for har vi valgt en ordstyrer, 
der sørger for at alle bordet 
rundt får lejlighed til at give 
deres umiddelbare indtryk af 
bogen. På den måde får alle 
i læsekredsen sagt noget fra 
begyndelsen. Efterfølgende 
diskuterer vi de emner og te-
maer, som interesserer os, gør 
os nysgerrige eller undrer os.

I efteråret lægger vi ud 
med Herbjørg Wassmo: Disse 
øjeblikke. Nogle af os har stif-
tet bekendtskab med den på 
forhånd – og det er i det hele 
taget blevet måden, vi vælger 
bøger på: Hvilke romaner står 
frisk i erindringen eller har 

vakt vores nysgerrighed? Det 
kan være såvel ældre som ny-
ere litteratur.

I løbet af sæsonen udarbej-
der vi en ønskeliste med titler 
på bøger, som vi har lyst til 
at læse, og i samarbejde med 
biblioteket sørger vores kon-
taktperson Helle Lundø for 
den kommende måneds bog, 
som vi med spænding pakker 
ud. 

Vi mødes den første tirs-
dag i måneden, første gang 
tirsdag den 1. september kl. 
14 i Den gamle Skole, og vi er 
sammen et par timer.  

Har du lyst til at være med, 
bare enkelte gange eller må-
ske hver gang, giver du blot 
besked til Helle Lundø Jen-
sen: hellelundoe99@gmail.
com eller tlf.: 20 81 30 44

Kalvemørbrad.
Abraham og Sara får besøg af 
tre mænd (Treenigheden) og de 
indbydes til at spise kalvekød. 
Den fortabte søn vender hjem og 
fedekalven bliver serveret som 
velkomstmåltid.
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BABYSALMESANG – syng dig glad med 
din baby – syng sanserne vågne!

Alle babyer på 2-9 mdr. invi-
teres til babysalmesang i Kir-
ke Saaby kirke sammen med 
forælder eller bedsteforælder.

Hver tirsdag kl. 10-10.45 
åbner kirke- og kulturmed-
arbejder Tinne Leth kirkedø-
ren til en opvarmet kirke – og 
til en stille, glad og hyggelig 
stund med salmer, dans og 
bobler.

Alle kan være med. For-

løbet bygger på gentagelser 
med korte salmebidder, sange 
eller remser. Børnene vugges, 
og der danses med dem i favn 
på meget enkle trin, der hur-
tigt sidder i fødderne.

Der er ingen tilmelding, 
det er gratis og man kan hop-
pe på og stige af, som det 
nu passer i kalenderen. Der 
kræves dog et fremmøde af 
mindst 2-3 børn pr. gang.

Skulle der være behov for 
bleskift eller mad, rummer 
kirken det hjertens gerne!

Første gang: tirsdag den 
11. august
Sidste gang: tirsdag den 
24. november

NB: Ingen babysalmesang 
tirsdag den 8. september og 
den 13. oktober!
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RYTMIK i Hvalsø Sognegård

Vi skal synge, danse, lege og spille så alle sanser bliver stimuleret, derudover får du mulighed for 
at forny bekendtskabet med vores rige sang & salmeskat sammen med dit barn.

Første gang fredag den 28. august til 13. november klokken  9.30 – 11.00.
Efter vi har sunget er der kaffe/the og brød.
Pris 300 kr.
Tilmelding på mail til: line@skovhaug.dk eller tlf.nr. 21246393

Gud vil have menneskekød og kødhjerter
Gud forlangte også at få menneskekød. Ikke ret meget. Kun en lille stump fra mændenes 
forhud. For ham var denne stump mere end kød. Det var et tegn på en pagt med det folk, 
han havde udvalgt. Derfor ofrede jøderne ikke kun kødet fra lydefri kalve, duer, får og 
okser til Herren. Mændene tog kød fra det, de havde allermest kær på deres krop. I nær-
heden af Gilgal i Israel ligger Forhudshøjen. Da afskæring af forhud under israelitternes 
ørkenvandring havde været suspenderet i 40 år, indledte man en masseomskærelse, inden 
det hellige land skulle erobres.

Guder havde fra tidernes begyndelse aldrig interesseret sig for moral. De krævede kun 
en ting. Anerkendelse og tilbedelse. Men Gud Herren var ikke som afguderne. Han ville 
have mere end anerkendelse og tilbedelse. Han ville have, at menneskene skulle sætte kød 
på hans ord. Det betød alt for ham, at hans usynlige ord, tågerne fra hans mund, kunne 
blive kød. Han kunne ikke acceptere stenhjerter, som hans ord prellede af på. Han kræve-
de kødhjerter, der omsatte hans 613 forbud og påbud til handling. ”Hør Israel, de love og 
retsregler, som jeg kundgør for jer, lær dem, og følg dem omhyggeligt”.  Sådan som han 
havde sat kød på dyrenes ben på skabelsens femte dag, og sådan som han havde lukket 
hullet i Adam med kød efter at have taget et af hans ribben, for at skabe kvinden, sådan 
ville han have sat kød på sine ord. 
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Mennesker bliver spist
- vinder af den kirkelige filmpris Gabriel
Hvalsø Biograf mandag den 2. november kl. 19.30
Gratis entre. Filmen er sponsoreret af Hvalsø, Særløse, 
Kisserup og Kirke Saaby menigheder

Erik Clausen får Gabriel-prisen 2015 for sit smukke og nuancerede fami-
liedrama „Mennesker bliver spist“. En film som både trækker på den dan-
ske tradition for den humoristiske folkekomedie og for den analyserende 
hverdagsskildring, som går ind under samfundets overflade og afslører de 
skæbner, der gemmer sig der. Som Erik Clausen selv malende har udtrykt 
det: »Hvis du dykker ned i telefonbogen, er der et drama!« 

Men der skal nu en kunstner til at få dramaet til at udfolde sig for 
os, røre os, og gøre det vedkommende. Det gør Erik Clausen både som 
filmens instruktør og i sin rolle som mekanikeren Herluf, som får det sværere og sværere med 
sine omgivelser i sin tiltagende demens – en mand hvis liv og familie dog længe har været i al-
vorlig krise. Vi kommer hurtigt fra en typisk dansk parcelhustilværelse ned i de eksistentielle lag 
og centrale livsforhold: Forholdet mellem generationerne, mellem kønnene, mellem søskende, 
mellem ægtefæller, mellem forældre og børn, ansat og arbejdsgiver, alt det, der er centralt for 
livet og som så ofte går galt. Det er også ved at gå gruelig galt i denne film, hvis slutning her ikke 
skal røbes. 

Typisk for Clausen ligger fornuften mest hos børnene, sent hos de voksne. På sin egen finur-
lige måde bliver filmen en illustration af, hvorledes små konflikter kan vokse sig store og spærre 
for menneskers mulighed for at nå hinanden. Der er mange småepisoder i filmen som i få ord 
fanger absurditeten i situationer, de fleste af os nok har oplevet. Der er megen omhu i replikskif-
terne, billedopbygningen og klipningen – her viser Clausens store erfaring sig i denne hans 14. 
og måske handlingsmæssigt og kunstnerisk mest helstøbte film. 

Den stærke sociale dimension mangler ikke i denne Clausen-film, herunder de skæve ek-
sistensers, indvandrernes og 
gæstearbejdernes kår. Men vi 
møder også Clausens varme 
og lune ironi i denne under-
holdende, men samtidig dybt 
alvorlige hverdagssatire, som 
bæres af et fint ensemblespil 
mellem velvalgte karakterer, 
ikke mindst Bodil Jørgensen 
som hustruen. Skal man op-
summere filmen Mennesker 
bliver spist‘s overliggende 
budskab i et enkelt bibelcitat, 
må det være med Paulus‘ op-
timistiske ord fra hans første 
brev til Korinterne: „Kærlig-
heden hører aldrig op. Den 
tåler alt, tror alt, håber alt, 
udholder alt!“ 
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Flæskesteg er i islam og jødedommen forbudt mad. I kristendommen er det tilladt at spise alt. Jesus erklæ-
rer al slags mad for ren. (Mark 7.19)

Pral
Tre håndværkere sidder på en bar og praler. En murer, en 
tømrer og en elektriker.

„Ja, murerarbejdet er jo det ældste!“ sagde mureren, „for 
vi byggede Babelstårnet!“

„Nej!“ siger tømreren, „det er vores erhverv, for vi bygge-
de Noahs Ark!“

„Ja, ja!“ siger elektrikeren, „på skabelsens dag, sagde Gud: 
„Der skal være lys!“

Og der blev lys, for da havde vi allerede lagt alle kabler 
ud!“
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Gudstjenesteliste Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

Søndag den 13. september
15. søndag efter trinitatis

12.00
AS
Høstguds-
tjeneste

10.30
AS
Høstguds. 
m. spille-
mandsmesse

9.00
PJS

10.30
PJS

Onsdag den 2/9, torsdag den 
17/9, tirsdag den 29/9, onsdag 
den 7/10, torsdag den 22/10, 
tirsdag den 27/10, onsdag den 
11/11, torsdag den 26/11

17.00
AS
Pitstop for 
sjælen

- - -

Søndag den 20. september
16. s. e. trin.

10.30
SEJ

- 10.30
PJS

-

Torsdag den 24. september 17.00
AS
Spaghetti-guds.

- - -

Søndag den 27. september
17. s. e. trin.

10.30
AS
Gospelgudst. 
m. konfirman-
der

- - 12.00
AS

Torsdag den 1. oktober - 19.00
Leonard 
Cohen-guds. 
m. Tommy 
Corfixen

- -

Søndag den 4. oktober
18. s. e. trin.

10.30
AS
12.00
AS
Dåbsguds.*

9.00
AS

10.30
B. Melgaard

-

Søndag den 11. oktober
19. s. e. trin.

10.30
SEJ

- 9.00
PJS

10.30
PJS

Onsdag den 14. oktober - - 18.30
PJS
Kirkespisning

-

Søndag den 18. oktober
20. s. e. trin.

- 9.00
PJS

10.30
PJS

-
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* Dåbsgudstjenesterne bliver kun gennemført, hvis nogen er tilmeldt.

Gudstjenester på 
Ældrecenter kl. 10.30
Tirsdag den 8. september: AS
Tirsdag den 13. oktober: PJS
Tirsdag den 10. november: SEJ

PJS: Poul Joachim Stender
SVT: Svend Ulrik Terp
SEJ: Søren E. Jensen
MBH: Maria Brink Hesel
AS: Anne Spangsberg

Gudstjenesteliste Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

Søndag den 25. oktober
21. s. e. trin.

14.00
AS
BUSK guds. 
m. Betty & 
Peter Arendt & 
spejderne

- - 10.30
AS

Søndag den 1. november
Alle helgens dag

10.30
AS
De døde 
mindes

14.00
AS
De døde 
mindes

10.30
PJS
De døde 
mindes

9.00
PJS
De døde
mindes

Søndag den 8. november
23. s. e. trin.

10.30
SEJ

- 10.30
PJS

-

Søndag den 15. november
24. s. e. trin.

10.30
AS
12.00
Dåbsguds.*

- 9.00
AS

-

Onsdag den 18. november - - 18.30
PJS
Kirkespisning

-

Søndag den 22. november
Sidste søndag i kirkeåret

11.00
Provstiguds.
Kr. Hyllinge

11.00
Provstiguds.
Kr. Hyllinge

11.00
Provstiguds.
Kr. Hyllinge

11.00
Provstiguds.
Kr. Hyllinge

Onsdag den 25. november Kl.17.00
SVT
Afsl. mini-konf

- - -

Søndag den 29. november
1. søndag i advent

10.30
MBH
Advents - & 
familieguds. m. 
spejderne

- 10.30
PJS
Festguds.

9.00
PJS
Festguds.

 



Kirkebil:
Ring efter Carstens Taxa, 
tlf. 4649 2700.

www.facebook.com/hvalsoesaerlosekirker

Sognepræst  Anne Spangsberg
Præstegårdsvej 2A
4330 Hvalsø. Tlf 46 40 80 55
E-mail:anne.spangsberg@paradis.dk
www.hvalsoe-kirke.dk
Træffes bedst tirsdag og onsdag kl. 10-11, torsdag kl. 
16-17 el. efter aftale. Træffes ikke mandag.

Hjælpepræst Søren E. Jensen 
Tlf. nr.: 40 45 22 16 · E-mail:seje@km.dk
Fri om mandagen.

Børne- og ungdomspræst
Indtil den 1. november Sven Ulrik Terp
Fuglevænget 12, 4700 Næstved
Tlf.: 2330 2282. E-mail: svut@km.dk
Fra den 1. november Maria Brink Hesel
Tlf.: 3137 4602. E-mail: mbh@km.dk

Præstesekretær Marianne Herss
Træffes på kirkekontoret mandag og fredag kl. 10-14. 
Tlf. 4640 9665. E-mail: mher@km.dk

Organist Linda Baarsgaard
Hallebyorevej 64, Hallebyore, 4450 Jyderup. 
Tlf: 3526 2430
E-mail: linda@hvalsoe-kirke.dk. 
Fridag om mandagen

Kirkegårdsleder i Hvalsø og Særløse
Søren Christensen
Præstegårdsvej 2C, 4330 Hvalsø. Tlf. 4640 9501
E-mail: sc@hvalsoe-kirke.dk
Hvalsø kirkegårdskontor
Kontortid hverdage ml. 10-12

Kirkesanger i Hvalsø og Særløse
Christian Brage, Uddeholmsgatan 36, 21450 Malmö
Fridag om mandagen.

Formand for Hvalsø-Særløse fælles
menighedsråd: 
Peter Witthøft-Rasmussen,
Kløvermarken 6,
4330 Hvalsø. 
Telefon 46 40 78 03. E-mail: pwr@dsb.dk

www.facebook.com/saabykisserup

Sognepræst Poul Joachim Stender
Kirke Saaby Præstegård, Bogøvej 1,
4060 Kirke Saaby, tlf. 4649 2117
Træffes ikke mandag
E-mail: pjs@km.dk
Hjemmeside: www.saabykisserup.dk

Præstesekretær Helle Möbius
Træffes på kirkekontoret tirsdag kl. 8.00-16.00
Tlf. 4649 2117 / 2211 8117. E-mail: hemb@km.dk

Organist Anders Danman
Fredericiagade 94, 2., 1310 København K
Tlf. 2168 5189, telefax 3393 9230
E-mail: anders@danman.dk · www.danman.dk

Graver i Kirke Saaby og Kisserup
Mark Tim Kjær
Tlf.: 27 51 20 55
E-mail: saabykirkegaard@gmail.com
Arbejds- og postadresse
Graverkontoret, Bogøvej 8A, 4060 Kirke Saaby
Kontortid 10-12

Korformand Kirke Saaby-Kisserup
Thyra Johannesen, Enebærhaven 3,
4330 Hvalsø, tlf. 4640 9721 
E-mail: thsj@mail.tele.dk  

Formand for menighedsrådet
i Kirke Saaby og Kisserup:
Henry Petersen, Fanøvej 2, 
4060 Kirke Saaby, tlf. 4649 2451
henry.petersen@privat.dk

Kirke- og kulturmedarbejder for børne- og 
ungdomsarbejdet 
Tinne Leth, Ulstrup Sønderstrand 4, 
4400 Kalundborg, tlf. 8111 4006
E-mail: kateket.tinneleth@hotmail.com

Anne B. Spangsberg Søren E. Jensen Poul Joachim StenderSven Ulrik Terp

KIRKE HVALSØ OG SÆRLØSE KIRKE SAABY OG KISSERUP


