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Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse
Søndag den 29. kl. 13.00: Gammeldags gudstjenest i Sagnlandet/Krikkebjerghusene
 v/Stender.
Søndag den 29. kl. 10.30: Luciaoptog i Kirke Saaby Kirke
Søndag den 29. kl. 10.30:  Adventsgudstjeneste med spejderne i Hvalsø kirke

Tirsdag den 1. kl. 14.00: Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 2. kl. 19.30:  Julekoncert med „Trio til Tiden“ i Hvalsø kirke
Torsdag den 3. kl. 17.00:  Godnathistorie i Kirke Saaby kirke
Onsdag den 9. kl. 9.30:  Dagplejejul i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Onsdag den 10. kl. 9.30:  Børnehavejul i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Torsdag den 10. kl. 19.00: Julekoncert i Kirke Saaby Kirke
Fredag den 11. kl. 14.00:  Fredagscafé med arkivar Bente Trane i Hvalsø Sognegård
Søndag den 13. kl. 15:  Julekoncert i Kisserup Kirke
Søndag den 13. kl. 19.00:  De ni læsninger i Hvalsø kirke
Tirsdag den 15. kl. 9.30:  Dagplejejul i Hvalsø kirke og Sognegården
Tirsdag den 15. kl. 19.30:  Julekoncert med Tolstrupkoret i Særløse kirke
Onsdag den 16. kl. 10.00:  Børnehavejul i Hvalsø kirke
Fredag den 18. kl. 08.15:  Skolejul i Kirke Saaby Kirke og Hvalsø kirke
Torsdag den 24.:  Jesu fødsel fejres med masser af gudstjenester hele julen
Torsdag den 24.:  Juleaften i Hvalsø Sognegård
Torsdag den 31.:  Champagnegudstjeneste i Kirke Saaby Kirke, Særløse og 
 Hvalsø kirker

Tirsdag den 5. kl. 14.00:  Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 6. kl. 9.30:  Morgenmøde i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 6. kl. 9.30:  Babysalmesang begynder i Hvalsø Sognegård
Torsdag den 7. kl. 17.00:  Godnathistorie i Kirke Saaby kirke
Fredag den 8. kl. 9.30:  Rytmik begynder i Hvalsø Sognegård
Tirsdag den 12. kl. 17.00: Hvalsø Sognekor starter ny sæson
Onsdag den 13. kl. 18.30:  Kirkespisning i Kirke Saaby kirke og Den gamle skole
Tirsdag den 19 kl. 10.00:  Babysalmesang i Kirke Saaby kirke fortsætter efter julen
Onsdag den 20. kl. 14.00:  Bibelstudiekreds i Den gamle skole, Kirke Saaby
Onsdag den 20. kl. 17.00:  Pitstop for sjælen i Hvalsø

Tirsdag den 2. kl. 14.00:  Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Tirsdag den 2. kl. 17.00: Juniorkonfirmanderne i Kirke Saaby begynder
Tirsdag den 2. kl. 19.00:  Filmklubben Bergman: Spy i Kirke Sonnerup Kirke
Onsdag den 3. kl. 14.00:  Forårets mini-konfirmander starter op i Hvalsø Sognegård
Onsdag den 3. kl. 19.30:  Kyndelmissekoncert i Kisserup Kirke
Torsdag den 4. kl. 17.00:  Godnathistorie i Kirke Saaby kirke
Fredag den 5. kl. 14.00:  Eftermiddagsmøde med Charlotte Rørth
Søndag den 7. kl. 13.00:  Fastelavnsgudstjeneste i Hvalsø kirke
Onsdag den 10. kl. 18.30:  Kirkespisning i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Onsdag den 17. kl. 14.00:  Bibelstudiekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 24. kl. 9.30:  Morgenmøde i Den gamle Skole, Kirke Saaby

Torsdag den 3. kl. 17.00:  Godnathistorie i Kirke Saaby kirke
Søndag den 6. kl. 10.30: Wienfield Church Band i Kirke Saaby Kirke
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Fotokonkurrence
I sensommeren blev der udskrevet en fo-
tokonkurrence under titlen ”Bibelske/kir-
kelige/kristne motiver” og præmien var at 
det bedste billede kom på forsiden af det 
næste kirkeblad. Vinderen er nu fundet. 
Billedet på forsiden er taget af Birthe Helle 
Milandt og indeholder flere kirkelige mo-
tiver. Billedets farvevalg har ligeledes haft 
betydning for juryens udvælgelse. Stort 
tillykke til Birthe Helle Milandt og stor 
tak til alle jer andre, der har deltaget med 
mange flotte og kreative motiver. Da vi har 
modtaget så mange gode og flotte bidrag 
til fotokonkurrencen har vi valgt at bringe 
en del af billederne på de kommende sider. 
Billedteksterne er forfattet af 
Poul Joachim Stender.
Mon ikke der afholdes en ny 
fotokonkurrence til næste år?

Husk du kan altid holde dig opdateret 
om konkurrencer mv. på Hvalsø og Særlø-
se samt Kirke Saaby og Kisserups 
hjemmesider og Facebook sider.

Vi ses i kirken.

Jesu død på korset gav os adgang til himlen
(Fra fotokonkurrencen)
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Fra juleaften i kirken kender 
alle juleevangeliet, der indle-
des med ordene: ”Og det ske-
te i de dage, at der udgik en 
befaling fra Kejser Augustus 
om at holde folketælling i he-
le verdenen”… Men der er et 
andet juleevangelium, som 

i år kan høres i vore kirker 
1. juledag. Det er skrevet af 
evangelisten Johannes og kan 
findes i Johannesevangeliet 
kap. 1.1-14. Det handler om 
nøjagtig det samme som det 
kendte juleevangelium. Nem-
lig om -  hvor Gud, julenat for 

2000 år siden, blev menneske 
i Jesus Kristus.

Med dette juleevangelium 
vil menighedsrådene og præ-
sterne ønske alle kirkebladets 
læsere en glædelig jul og et vel-
signet 2016.

„I begyndelsen var Ordet, 
og Ordet var hos Gud, og 
Ordet var Gud. Han var i be-
gyndelsen hos Gud. Alt blev 
til ved ham, og uden ham 
blev intet til af det, som er. I 
ham var liv, og livet var men-
neskers lys. Og lyset skinner 
i mørket, og mørket greb det 
ikke.

Der kom et menneske, ud-
sendt af Gud, hans navn var 
Johannes. Han kom for at af-
lægge vidnesbyrd, han skul-
le vidne om lyset, for at alle 
skulle komme til tro ved ham. 
Selv var han ikke lyset, men 
han skulle vidne om lyset.

Lyset, det sande lys, som 
oplyser ethvert menneske, 
var ved at komme til verden.  
Han var i verden, og verden 
var blevet til ved ham, og ver-
den kendte ham ikke.  Han 
kom til sit eget, og hans egne 
tog ikke imod ham.  Men alle 
dem, der tog imod ham, gav 
han ret til at blive Guds børn, 
dem, der tror på hans navn; 
de er ikke født af blod, ikke af 
køds vilje, ikke af mands vilje, 
men af Gud.

Og Ordet blev kød og tog 
bolig iblandt os, og vi så hans 
herlighed, en herlighed, som 
den Enbårne har den fra Fa-
deren, fuld af nåde og sand-
hed.“

Det oversete juleevangelium

En af englene julenat på Hyrdernes mark? 

(Fra fotokonkurrencen)
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Farvel og på gensyn
I det kommende halve - må-
ske hele - år bliver idylliske 
Hvalsø og Særløse for mit 
vedkommende udskiftet med 
endnu mere idylliske Vonge 
ved Hærvejen i Jylland, hvor 
jeg skal varetage et barselsvi-
kariat.

   Årsagen er en blanding 
af private og økonomiske år-
sager; lad os nøjes med at 
sammenfatte dem med, at 
jeg for en tid søger nye udfor-
dringer. Lad mig dog nævne, 

at det ikke har noget at gøre 
med mit embede som hjæl-
pepræst i Hvalsø og Særløse, 
hvor jeg hele tiden har været - 
og stadig er - glad for at være. 
Derfor advarer jeg også alle-
rede nu om, at jeg vender til-
bage, når vikariatet ophører.

 Det er altså ikke et farvel, 
men et på gensyn.

De venligste hilsener
Søren E. Jensen

Vil du være med i menighedsrådet?
Tænk over det de næste 9 måneder
Af Judith Nielsen, næstformand i 
Kirke Saaby-Kisserup menighedsråd

Med det nye kirkeårs begyndelse er menig-
hedsrådene samtidig nået til det sidste år i 
deres 4-årige funktionsperiode.

Men hvad er det egentlig, der sker i de 
menighedsråd? Mange er nok af den opfat-
telse, at det er noget virkelighedsfjernt, og at 
meget handler om tørre tal og kedelige pa-
ragraffer. Der er også noget at holde styr på, 
men det er på ingen måde kedeligt.

I menighedsrådene forsøger vi at danne 
modvægt mod tidens strømninger, der viser 
sig i individualisme og væren sig selv nok. 
Samhørigheden med vores medmennesker 
har vores store opmærksomhed, og derfor 
arbejder vi for at skabe de bedste mulige 
rammer for fællesskabet i vore sogne.

At have en levende kirke er vores ambi-
tion, og i menighedsrådene har vi stor ind-

flydelse på det kirkelige liv. Det gælder alt 
fra gudstjenesteformer til foredrag, musik 
og koncerter, arrangementer og aktivite-
ter for børn, unge og gamle. Vores ansatte 
skal have ordentlige vilkår. Vi skal tage va-
re på kulturarven i form af kirkebygninger, 
præstegårde og vores smukke kirkegårde: 
alt det der samler os og danner ramme om 
vores lokale fællesskaber. Vi har ansvar for, 
at budgetterne hænger sammen, men vi  vil 
gerne forvalte kirkeskatten med både hjerte 
og hjerne. 

I det nye år skal vi vælge menighedsråd 
igen. At være med i et menighedsråd er et 
vedkommende og udfordrende arbejde - det 
kan anbefales, for det er spændende at være 
med til at præge livet i det sogn, man hører 
til i.

Følg med i de kommende numre af kir-
kebladet, hvor vi løfter sløret for nogle af de 
interessante opgaver, der venter. 
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NOVEMBER • DECEMBER • JANUAR • FEBRUAR

Udstilling i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Passion for fugle
Jette og John Kristensen har en passion. De 
fotograferer fugle i Danmark og rundt om-
kring i verdenen. De forsøger at fange situatio-
ner, hvor dyrene er i bevægelse, hvilket kræver 
at være på rette sted og rette tid. Ikke mindst 

når lys og baggrund skal være perfekt. Se de 
smukke fotografier og smag samtidig en god, 
hjemmelavet gløgg. Ferniseringen åbner efter 
adventsgudstjenesten, der markerer det nye 
kirkeårs begyndelse.

I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden

(Fra fotokonkurrencen)
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NOVEMBER • DECEMBER • JANUAR • FEBRUAR NOVEMBER • DECEMBER • JANUAR • FEBRUAR

Advents- & familie-
gudstjeneste med spejderne 
i Hvalsø kirke
1. søndag i advent den 29. november kl. 10.30
Julebingo i Sognegården efter gudstjenesten.

Luciaoptog med 16 
Såbynoder
Nyd børnekoret når de går Luciaoptog i Kirke Saaby kirke 
kl. 10.30, første søndag i advent.. 

Dagpleje-
jul i Kirke 
Saaby kirke
Onsdag den 9. decem-
ber kl. 9.30 til 11.30
Alle dagplejebørn og 
hjemmegående børn invi-
teres til jul i Kirke Saaby 
kirke. Efter kirken danser 
vi om juletræet i Den gam-
le Skole. Masser af sunde 
julegodter til børnene

Kontakt 
evt.: 

Svend-Aage Petersen 
4640-8316 / 2183-2863 

Jørgen Søgaard  
2870-0366 

Anne Spangsberg     
4640-8055 

Fredag d. 11. december 2015 
kl. 14 - 16 

kommer arkivar Bente Trane  
og fortæller om juletraditioner. 

www.hvalsoe-kirke.dk    &    facebook 

Man kan bare droppe ind 
og få en kop kaffe  

og en snak 

Julen er normalt en festlig 
tid, men for nogle er julen 
mindre festlig. Igen i år 
samler Hvalsø og Særløse 
Kirker ind til julehjælpen 
i Hvalsø og Særløse Sogn.

Julehjælpen går til fa-
milier, der har det svært 
og som har brug for ekstra 
hjælp i julen. Julehjælpen 
består af enten mindre 
pakker til at holde jul for 
eller kontanter til familier 
med ekstra meget behov 
for hjælp. 

Igennem hele december 
måned samler Hvalsø og 
Særløse Kirker ind til ju-
lehjælpen.

Du kan støtte via kir-
kebøsserne i de to kirker 
- eller som noget nyt via 
Swipp eller Mobilepay. 
Overførsel via Swipp eller 
Mobilepay kan ske til tele-
fonnummer 20342405.

Sidste år fik mere end 
10 familier hjælp - takket 
være jeres bidrag. Vi siger 
på vegne af disse familier 
TAK for alle bidragene

Gammeldags julegudstjeneste
i Sagnlandet, Krikkebjerghusene
Søndag den 29. november kl. 13 v/Stender



NOVEMBER • DECEMBER • JANUAR • FEBRUAR

Børnehave-
jul i Kirke 
Saaby kirke
Onsdag den 10. decem-
ber kl. 9.30 til 11.30

Alle børnehavebørn og 
hjemmegående børn invi-
teres til jul i Kirke Saaby 
kirke. Efter kirken danser 
vi om juletræet i Den gam-
le Skole. Masser af sunde 
julegodter til børnene.

Syng julen 
ind 
Kisserup kirke søndag 
den 13. december kl. 
15.00.

Julemusik og fællessang 
med kirkernes kor og or-
ganist, brunkager og hvid 
gløgg.

Skolejul i 
Kirke Saaby 
Kirke
Fredag den 18. decem-
ber kl. 8.20 til 11.00

Juleferie indledning for al-
le klasserne i Kirke Saaby 
skole. Forældre og familie 
velkomne.
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Julekoncert i Kirke Saaby 
kirke 
Torsdag den 10. december kl. 19.00.

Gå ikke glip af den traditionsrige julekoncert i år med Sankt Jo-
hannes Kantori og Børnekor, København, Sawarabykoret og Så-
by Børnekor „Såby-noderne“ under ledelse af Yuzuru Hiranaka, 
Anders Danman og Marie Villadsen.

Dansk og svensk julemusik, Halleluja-koret og arier fra Hän-
dels Messias, samt to korte julekantater af Diderik Buxtehude: 
„Das neugebor´ne Kindelein“ og In Dulci Jubilo“ med solister 
fra Sankt Johannes Kantori. 

Gratis adgang.
Koncerten kan også høres torsdag den 17. december kl. 19.30 

i Sankt Johannes Kirke, København.

Sawarabykoret stopper 
som kirkesanger
Efter 18 år som kirkesanger i Såby og Kisserup Kirker 
har Sawarabykoret besluttet at stoppe – efter alt at døm-
me med udgangen af januar 2016.

Det har været et udviklende og givende job for koret.
Vi vil savne især søndagens tjenester og den nære kon-

takt, vi her føler at have haft til menigheden, men efter 
de mange år, er det tid til forandring.

Sawarabykoret fortsætter uændret som kirkekor og vil 
stadig synge i kirken ved specielle og festlige lejligheder 
og medvirke ved koncerter.

Vi vil fortsat arrangere de efterhånden traditionsrige 
sangaftener to gange årligt på Den Gamle Skole.

Vi siger menigheden tak for årene og den megen posi-
tive respons, det aldrig har skortet på.
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Juleaften og nytårsaften i Kirke Saaby 
kirke og Kisserup Kirke
Juleaften er der altid tryk på musikken i 
kirken med Erik Rasmusen, trompet og 
Sawarabykoret og vor dygtige organist An-
ders Danman.

Vi samler hele julen, også juleaften, ind 
til de syriske flygtninge for at kunne hjælpe 
dem i nærområdet med mad, medicin, tøj 
og telte. Men også med at kunne skaffe de 
kristne blandt syrerne en bibel. Indsamlin-
gen foregår gennem Det danske Bibelsel-
skab.

Nytårsaften i Kirke 
Saaby kirke vil den 
kendte norske sopran 
Bente Vist synge ved 
gudstjenesten, hvor der 
bydes på kølig cham-
pagne og kransekage. 
Denne gudstjeneste er 
blevet ligeså populær som juleaftenguds-
tjenesten og kirkegængere opfordres til at 
komme i god tid.

Julekoncert med Tolstrupkoret
Særløse kirke tirsdag den 15. december 
kl. 19.30
Tolstrupkoret glæder sig som vanligt til at 
synge i Særløse – det er jo hjemmebasen.

Dette års julekoncert synges overvejende 
med danske tekster, skønt melodierne er af 
både dansk og udenlandsk oprindelse. Der 
synges om betydningen af de fire lys på ad-
ventskransen, ”Basancon ś budskab” fra det 
17. årh., og i den moderne ende Anne Linnets 
”Lille Messias”.

Den norske ”En stjerne skinner i natt” syn-
ges også på dansk. Fra engelsk tradition syn-
ges Douglas E. Wagner: ”Run to Bethlehem” 
og ukendt: ”I saw three ships”.

I programmet er der som vanligt også fæl-
lessange, så alle tunger kan røres.

Champagnegudstjenester
i Særløse kirke kl.13.30 og Hvalsø kirke kl. 15.00.

Kransekage og champagne efter gudstjenesterne.
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JULEAFSLUTNING 
for børnehavebørn 

og andre interesserede 
i Hvalsø Kirke 

Onsdag den 16. december 2015 
kl. 10.00 

Kom og se julekrybben  
og de flotte juletræer 

og adventskransen i Kirken. 

JULEAFSLUTNING 
for børnehavebørn 

og andre interesserede 
i Hvalsø Kirke 

Onsdag den 16. december 2015 
kl. 10.00 

Kom og se julekrybben  
og de flotte juletræer 

og adventskransen i Kirken. 
„Ja, jeg tror på korsets gåde“
Fra salmen Hil dig Frelser og forsoner

Jesus vaskede disciplenes fødder skærtors-
dag 

”Når du ser et 
stjerneskud….” 
Julekoncert med ”Trio  til  Tiden”, Hvalsø kir-
ke onsdag den 2. december kl. 19.30.

Julen er en kær gæst, vi byder velkommen år efter 
år, -  hele livet!

I julen er vi sammen om glæderne: familien, 
vennerne, stjernen, lys, gaver, musik…og pludselig 
kan det ske: vi stopper op, ser måske et stjerneskud 
og kommer til at mindes….sangene, salmerne, vi-
serne, hymnerne…. julens musik er den dejligste 
julegave! ”Fra alle os til alle jer”.

”Trio til Tiden” er: Tine Hagedorn-Olsen: mez-
zosopran, Lars Frederiksen: tværfløjte og Nina 
Frederiksen: klaver

Vi vil spille et blandet juleprogram med julesan-
ge/-musik fra nær og fjern, dansk og udenlandsk, 
klassisk og rytmisk – de kendte og elskede salmer er 
også med! Vi glæder os til at spille julen ind sam-
men med jer!

NOVEMBER • DECEMBER • JANUAR • FEBRUAR

(Fra fotokonkurrencen)

(Fra fotokonkurrencen)
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JULEGUDSTJENESTE  
for vuggestuebørn 
og dagplejebørn 

i Hvalsø Kirke 
tirsdag den 15. december 2015 

kl. 9.30 

Bagefter i Sognegården vil der være  
frugt, saftevand og kaffe til børn og voksne. 

Alle er naturligvis velkomne 

JULEGUDSTJENESTE  
for vuggestuebørn 
og dagplejebørn 

i Hvalsø Kirke 
tirsdag den 15. december 2015 

kl. 9.30 

Bagefter i Sognegården vil der være  
frugt, saftevand og kaffe til børn og voksne. 

Alle er naturligvis velkomne Vi er i Guds hænder

De 9 læsninger
Hvalsø kirke søndag den 13. de-
cember kl. 19.00

I adventstiden står traditionerne i kø, 
og en af dem er De 9 læsninger. En 
oprindelig engelsk tradition med bi-
belske læsninger, der fortæller om syn-
defaldet, Guds udvælgelse og Kristus 
der fødes midt i mørket som menne-
skers frelser. Ind i mellem læsninger-
ne er der salmer og musikindslag ved 
Hvalsø sognekor. En stemningsfuld 
gudstjeneste, der spreder lys i vinter-
mørket. Liturg er sognepræst Anne 
Spangsberg og medlemmer fra menig-
hed og kor læser op.

NOVEMBER • DECEMBER • JANUAR • FEBRUAR

Hvalsø Sognekor
starter ny sæson tirsdag den 12. januar  kl. 19.00

Har du lyst til at synge i et kor med hyggelig, en-
gageret stemning og et alsidigt repertoire? I år sø-
ger vi specielt sopraner og et par herrer mere. (P.T. 
er der lukket for alter – den dybe kvindestemme 
- men man kan komme på venteliste) Koret er i år  
på 18 medlemmer og medvirker 4-6 gange årligt 
ved gudstjenester,  sangaftener og/eller koncerter. 

Repertoiret er salmer, danske og udenlandske 
sange samt lettere klassiske satser.

Koret er åbent for alle, men det er dog en for-
del, at du har sunget i kor før, eller har spillet et 
instrument. Vi øver hver tirsdag aften i Hvalsø sog-
negård kl. 19-21.20 og holder 1-2 øvelørdage om 
året. Stemmerne indspilles på lydfiler, så man kan 
øve på dem hjemme.

Nærmere oplysninger og tilmelding: organist 
Linda Baarsgaard, tlf.:  35 26 24 30

(Fra fotokonkurrencen)
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NOVEMBER • DECEMBER • JANUAR • FEBRUAR

Se julekrybben
i Hvalsø kirke
Kan ses ved gudstjenesterne og når kirken er 
åben.

Vil du have en fremvisning, er du velkom-
men til at kontakte Anne Spangsberg

Juleafslutning for 
Hvalsø skole
Fredag den 18. december kl. 8.15.

Et mysterium – at Jesu død giver os evigt liv. 
Jesus sprang ved korsfæstelsen dødens bånd

Hvalsø Kirke holder 
Juleaften i Sognegården 

kl. 17.30 - 21.30 

Spisebillet 70 kr. købes på Kirkekontoret  
mandage eller fredage kl. 10-14 

SENEST fredag d. 18. december 2015 
(tlf. 46 40 96 65) 

Alle er velkomne - men 
der er begrænset antal pladser 

(Fra fotokonkurrencen)
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NOVEMBER • DECEMBER • JANUAR • FEBRUAR

Morgenmødet i Den gamle Skole
Onsdag den 6. januar kl. 9.30-11.00

Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen
Carl Nielsens dejlige musik spilles over det 

ganske land. Men hvem kender hustruen An-

ne Marie Carl-Nielsen som også var en ildsjæl 
på sit felt?

Foredrag ved skuespiller/sygeplejerske Lise 
Schrøder.

Babysalmesang 
for babyer i alderen 0-12 mdr. i 
Hvalsø Sognegård.
Der kræves ingen særlige forudsæt-
ninger. Det er derfor ikke vigtigt, om 
man ”kan synge”. I babysalmesang 
fokuseres der på kontakten til børne-
ne via rim og remser. Musikken bliver 
forbundet med bevægelse og rytmik. 
Der bliver danset, sunget og vugget til 
både nye og gamle 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 bar-
net 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 6. januar kl. 9.30, og slutter den 16. marts, ferie i uge 8.
Efter vi har sunget er der kaffe/the og brød.
Pris: 300 kr. 
Tilmelding på mail til: line@skovhaug.dk eller tlf.nr. 21246393

Kirkespisning i Kirke Saaby kirke og 
Den gamle Skole
Onsdag den 13. januar kl. 18.30

Præsten, journalisten og den landskend-
te debattør Sørine Gotfredsen gæster Kirke 
Saaby-Kisserup sogne. Hun er højaktuel med 
en bog om det narcissistiske menneske.
Det er så nemt for mennesket at komme til at 
vende blikket for meget indad, og livet i den 
moderne verden opfordrer til det. Det præger 

vores selvopfattelse, vores forhold til det reli-
giøse og vores evne til at ære hinanden. Nar-
cissismen driver os rundt ved vore følelser, og 
det er nemt at miste fodfæste. Med hjælp fra 
Grundtvig, Kierkegaard og Luther samt den 
store litteratur forsøger Sørine Gotfredsen 
med udgangspunkt i sin nye bog at hjælpe os 
tilbage til det.  
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NOVEMBER • DECEMBER • JANUAR • FEBRUAR

i Hvalsø Kirke  
onsdage kl. 17.00 

den 20/1 - 3/2 - 17/2 - 2016 

Mindfulness betyder  
”bevidst nærvær” 
”Christfulness” er  

en kristen tilgang til mindfulness,  
eller en anden måde,  

hvorpå man arbejder med  
kristen meditation. 

 Oplev ”Godly Play” til marts 

Vi er i fastetiden  
og vil arbejde med  
lys, stilhed og ”Christfulness” 

Rytmik i Hvalsø sognegård
Vi skal synge, danse, lege og spille så alle sanser bliver stimuleret, derud over for du mulig-
hed for at forny bekendtskabet med vo-
res rige sang & salmeskat sammen med 
dit barn.

Første gang fredag den 8. januar 
til 18. marts, ferie i uge 8

Klokken 9.30 – 11.00

Efter vi har sunget er der kaffe/the 
og brød.

Pris 300 kr.
Tilmelding på mail til: line@skov-

haug.dk eller 21246393

En kvinde bliver grebet i hor og en flok 
mænd vil stene hende. Jesus siger: „Den 
af jer, der er uden synd, skal kaste den 
første sten på hende”. Da mændene hørte 
det, slap de deres sten.
Johannesevangeliet kap. 8

(Fra fotokonkurrencen)
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NOVEMBER • DECEMBER • JANUAR • FEBRUAR

„Jeg mødte Jesus. 
Bekendelser fra en modvilligt 
troende“
- forfatter og journalist 
Charlotte Rørth
Eftermiddagsmøde - fre-
dag den 5. februar kl. 14.00 
i Hvalsø Sognegård

Det er ikke alle, der har mødt 
Jesus. Men det har journa-
listen Charlotte Rørth. I sin 
personlige bog fortæller hun 
om, hvordan hun en dag i 
Spanien så Jesus - og om, 
hvordan hun af frygt for at 
blive til grin kun fortalte det 
til sine allernærmeste. Char-
lotte Rørth skriver godt og 
overbevisende, og bogen har med god grund toppet landets 
bestsellerlister. 

Det skyldes også, at det er en modig bog. I Danmark er det 
tabu at blotlægge sin tro, som hun gør det her.

Men troen har hun, og med den flytter hun ikke bare bjerge, 
men også hele synet på, hvordan man kan praktisere sin tro.

Minikonfirmander 
i Hvalsø kirke
Forårets minikonfirmander starter op onsdag den 
3. februar. 

Denne gang indbydes alle børnene fra 3.c, og de vil 
modtage en invitation med posten først i det nye år.

Minikonfirmand-undervisningen er en form for ”ind-
ledende dåbsoplæring”, men i praksis er det en god blan-
ding af fortællinger fra biblen, leg, sang, kreative aktivi-
teter, oplevelser og ikke mindst hygge. Undervisningen 
foregår i Hvalsø kirke og sognegård onsdage efter sko-
letid. Børne- og ungdomspræst Maria Brink Hesel og 
organist Linda Baarsgaard står for forløbet.

Fastelavns-
gudstjeneste 
i Hvalsø 
kirke
Søndag den 7. februar 
kl. 13.00.

Kom udklædt eller ej. 
Kom barn, kom voksen. 
Traditionen tro fejrer vi 
fastelavn med en kort og 
børnevenlig gudstjeneste 
i kirken. Efter gudstjene-
sten fortsætter vi dagen i 
Hvalsø Hallen med tøn-
deslagning, og hvad der 
dertil hører. Et arrange-
ment i fællesskab med So-
cialdemokraterne.

Har dyr et evigt liv?

(Fra fotokonkurrencen)
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Filmklubben Bergman præsenterer: SPY

Tirsdag den 2. februar kl. 19. Kirke Son-
nerup kirke

Nu også stedet, hvor man kan få sig en sund 
latter!

Vi tror, I kender det: Når vi griner, letter det 
hele lidt. Og undersøgelser viser da også, at folk 
med humor generelt undgår en masse sygdom-
me; de har et bedre immunforsvar, de har min-
dre stress og alt i alt lever de længere.

Derfor har vi denne gang valgt en film, hvor 
vi med garanti vil komme til at grine!

Det drejer sig om den amerikanske film 
”Spy”, som blev vist i biograferne tidligere i år. 
Den er instrueret af Paul Feig med Melissa Mc-
Carthy i den bærende hovedrolle.

Få erhverv har gennem tiden været så ud-
præget et mandeanliggende som komikerfaget.

Listen over kvinder, der har skabt en karriere 
ved at være sjove, er forbavsende kort.  Whoo-
pi Goldberg, Madeline Kahn og Goldie Hawn 
i amerikanske film og Paprika Steen og Sidse 
Babett Knudsen kender vi fra vores danske 

filmunivers, men ellers er sjove kvinder meget 
sjældne.

Men i filmen ’Spy’ er Melissa McCarthy for 
alvor sjov. Her spiller hun top CIA-analytike-
ren Susan Cooper, der er en stille kontormus 
med et lavt selvværd takket være en mor, der 
bl.a. gemte noter i hendes madpakke med be-
skeder som: ”Lad være med at drømme”. Men 
hun er dygtig, hurtigt-tænkende og loyal over 
for sit idol superagenten Bradley Fine (Jude 
Law) som hun hjælper med alt lige fra at være 
hans øjne via satellit til at hente hans rensetøj.

Da han bliver slået ihjel af Reyna (Rose Byr-
ne), som kender alle CIA’s undercover agenter, 
er der brug for en, der kan være usynlig.

Derfor er det nu op til Susan at gå under-
cover og observere på afstand, men hun ender 
selvfølgelig med at blive personligt involveret 
med Reyna. Og udover at skulle opretholde 
hendes cover, så skal Susan også tage sig af den 
selvglade agent Ford (Jason Statham), der be-
stemt ikke mener, at hun passer til missionen og 
som derfor kører sit helt eget macho løb.

NOVEMBER • DECEMBER • JANUAR • FEBRUAR

Kyndelmissemusik i Kisserup kirke
Onsdag den 3. februar kl. 19.30

Cor Cantus betyder ”Hjertets sang”. Og fra hjertet synges der. Cor Cantus består af 11 
sangere og ledes af Stine Reffelt, som med entusiasme og dygtighed guider kor og tilhø-
rerne igennem et program, der består af fine satser og skønne melodier af Th. Laub, Niels 
la Cour, J. Hartman, Carl Nielsen, Alfvén, J. Brahms m.fl. 
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Kirkespisning i Kirke Saaby kirke og 
Den gamle Skole
Onsdag den 10. februar kl. 18.30: Den fly-
vende nødhjælp- MAF- - Flyver for livet 

Hvert tredje minut døgnet rundt starter eller 
lander et MAF-fly et eller andet sted i verden 
for at bringe medicin, nødhjælp, hjælpearbej-
dere, læger, sygeplejersker, patienter, præster, 
missionærer og evangelister frem til deres be-
stemmelsessted. 

Flyene passerer over ørken, jungle, floder, 
bjerge eller sumpe – steder hvor transport på 
landjorden er umulig eller besværlig og tids-
krævende. Her er flyvning ikke en luksus, men 
en nødvendighed. Hver times flyvning sparer 
3 dages rejse til fods, på cykel eller i båd.

NOVEMBER • DECEMBER • JANUAR • FEBRUAR

Morgenmøde i 
Den gamle Skole
Onsdag den 24. februar kl. 9.30-11.00

Besøg af Fyns biskop Tine Lindhardt
Tine Lindhardt har været gift med afdøde biskop Jan 
Lindhardt, Roskilde stift. I dag er hun selv biskop over 
Fyns Stift. Hun er en gudsbenådet fortæller. Som tidli-
gere generalsekretær i Bibelselskabet er hun også dybt 
fortrolig med biblen. Hendes emne til morgenmødet er:

Hvad skal vi med Det gamle Testamente når vi har 
et nyt?

Diplomati
En udenlandsk diplomat 
undrede sig over, at folke-
tingets åbning blev fejret 
med en gudstjeneste.
„Beder præsten virkelig for 
folketingets medlemmer?“, 
spurgte han en dansk kol-
lega.
„Nej, han ser ud over med-
lemmerne, og så beder han 
for folket!“
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Rytmisk 
gudstjeneste 
med 
Wienfield 
Churchband
Søndag den 6. marts 
kl. 10.30 i Kirke Saaby 
kirke

Bandet optræder med ryt-
misk musik, der relaterer 
til tro, kirke, kristendom 
– samtidig med at de gam-
le, traditionelle salmer/
sange får et nyt udtryk. En 
spændende gudstjeneste, 
hvor meget er som det ple-
jer og alligevel ikke.

MARTS

Dåben

16 SÅBYNODER er startet i SÅBY SKOLE 
og KIRKEKOR
Af Karin Gotfredsen.

1. oktober sagde vi GODDAG til vores ”gamle” drenge og piger og VELKOMMEN til ”nye” 
drenge og piger.

Vi er nu i gang med julerepertoiret, som skal bruges til ny og spændende koncertaktivitet.
I år synger vi igen sammen med SAWARABYKORET to JULEKONCERTER i Såby 

Kirke og denne gang i Johanneskirken på Nørrebro. 
De to kor indgår i et samarbejde med JOHANNESKIRKENS KANTORI og BØRNE-

KOR, ledet af Yuzuru Hiranaka, organist i denne kirke.
Der bliver igen i år LUCIAOPTOG, som koret altid glæder sig til.
Tidspunkter læses andet steds i bladet.

Efter årsskiftet øges koret med ”SPIRERNE” fra 2. klasserne på Såby Skole.
Det skal blive dejligt med de mange fine børnestemmer.

(Fra fotokonkurrencen)
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FAKTABOKS

Babysalmesang i 
Kirke Saaby
– syng dig glad med din baby 
– syng sanserne vågne!

Alle babyer på 2-9 mdr. er invi-
teret til babysalmesang i Kirke 
Saaby kirke sammen med foræl-
dre eller bedsteforældre.

Hver tirsdag kl. 10-10.45 åbner kirke- og kulturmedarbejder 
Tinne Leth kirkedøren til en opvarmet kirke – og til en stille, 
glad og hyggelig stund med salmer, sang og bobler.

Alle kan være med. Forløbet bygger på gentagelser med 
korte salmebidder, sange eller remser. Børnene vugges, og der 
danses med dem i favn på meget enkle trin, der hurtigt sidder 
i fødderne.

Der er ingen tilmelding, det er gratis og man kan hoppe på 
og stige af, som det nu passer i kalenderen. Skulle der være 
behov for bleskift eller mad, rummer kirken det hjertens gerne!

Sidste gang inden jul: tirsdag den 24. november
Første gang efter jul: tirsdag den 19. januar

Godnathistorie i 
Kirke Saaby
Hyggelig familieaften på børnenes 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

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 mindste børn fra 2-8 (men alle 

børn er velkomne) sammen med deres familier
Tilmelding til kateket.tinneleth@hotmail.com senest tirsda-

gen før

Vi mødes:
Torsdag den 5. november
Torsdag den 3. december

Kirkespisnin-
gerne
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 gamle 
Skole. Kirkespisningen 
indledes i kirken kl. 18.30 
og er afsluttet kl. 21

Et tip
Tre præster mødtes over en 
kop kaffe og konstaterede, at 
flagermus i kirken var blevet 
et almindeligt problem på 
egnen.

„Jeg blev så rasende til 
sidst, at jeg tog en haglbøsse 
og skød efter dem. Men re-
sultatet var blot, at jeg fik 
lavet en hel masse huller i 
kirkeloftet“.

„Jeg fangede dem levende 
og kørte dem 100 kilometer 
væk, inden jeg slap dem fri, 
men da jeg kom tilbage til 
kirken, var de allerede nået 
tilbage“, sagde den anden.

„Ja, det lykkedes da mig 
at blive fri for dem“, sagde 
den tredje;

„Jeg gjorde simpelthen 
det, at jeg både døbte og kon-
firmerede dem, og siden har 
de aldrig vist sig igen.“
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Juniorkonfirmand i 
Kirke Saaby
- er for alle børn der går i 3. klasse.

Det med Gud på den sjove måde!
I et forløb på 10 tirsdage forsøger vi at få styr på, hvad tingene 
hedder i kirken, hvem Jesus er, hvilke helligdage der er i løbet 
af året med mere. Allermest har vi det bare hyggeligt. Vi leger, 
synger, går på opdagelse og laver ting i værkstedet; ting som de 
kunne have brugt da Jesus levede her på jorden.

Vi begynder med andagt for hele familien: Tirsdag den 2. 
februar kl. 17 i Kirke Saaby kirke

Første mødegang: tirsdag den 9. februar.
Afslutning: Tirsdag den 26. april med andagt og spisning for 

alle familierne.
Det er gratis føde for sjælen – billige grin – og læring lige i 

foret!
Der kommer brev hjem til alle børn i 3. klasse med invita-

tion.

Juniorklub i 
Kirke Saaby
- er for alle børn i 4.-6. klas-
se i Kirke Saaby skole og 
sogn, samt Kisserup sogn!
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 m.m.

Du skal være tilmeldt 
klubben via dine forældre, 
der sender mig en mail på 
kateket.t inneleth@hot-
mail.com.

Sidste gang før jul: fre-
dag den 18. december.

Første gang efter jul: 
fredag den 5. februar.

Vi ses!

Bibelstudiekreds
Bibelstudiekredsen fortsætter med Matthæus-evangeli-
et den 2. december, den 20. januar og den 17. februar. 
Tidspunktet er kl. 14 i Den gamle Skole, Kirke Saaby. 
Alle er hjertelig velkommen!

En af deltagerne i Bibelstudiekredsen, Karen Nordahl Svend-
sen, skriver: Bibelstudiekredsen holdes der vist overalt i landet.

Men vi bor i Kirke Saaby, og her er det efter min mening 
noget af det mest 
spændende og given-
de, Kirke Saaby kirke 
tilbyder lige nu.

Og det siger ikke så 
lidt!

Tænk at være med 
i en samtale om de 
mest eksistentielle 
ting i vores liv med en vidende teolog som Birgit Melgaard 
(Skovåsen) – få mange historiske og videnskabelige oplysninger 
og se dem i troens perspektiv sammen med andre kristne – og 
derefter gå klogere hjem og være glad til!

 Det er bare godt, så kom og vær med!Der er mere.

(Fra fotokonkurrencen)
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FAKTABOKS

Morgen-
møderne
Morgenmøderne har en 
pris på 30 kr. for morgen-
mad og foredrag og ”en lil-
le en til ganen”. Ingen til-
melding. Morgenmøderne 
begynder 9.30 og afsluttes 
kl. 11.00

Læsekredsen i Den gamle 
Skole, Kirke Saaby
En god bog provokerer, forarger, rusker op i vante forestillin-
ger, sætter tanker i gang og vækker måske genkendelsens glæ-
de. Læsekredsen i Kirke Saaby finder sted den første tirsdag i 
måneden kl. 14. 

Har du lyst til at være med, bare enkelte gange eller måske 
hver gang, giver du blot besked til Helle Lundø Jensen: hel-
lelundoe99@gmail.com eller tlf. 20813044

„Vi kommer til din kirke, Gud. Og finder døren åben“
Fra salme 478 i Salmebogen

„Du slår over dybet din gyngende 
bro
Som isgangen trodser i brusende 
strand
Fra dødningehjem til de levendes 
land.“
Fra salmen „O Kristelighed“

(Fra fotokonkurrencen)

(Fra fotokonkurrencen)
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Gudstjenesteliste Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

Søndag den 29. november
1. søndag i advent

10.30
MBH
Advents - & 
familieguds.
m. spejderne

- 10.30
PJS
Luciaoptog

9.00
PJS

Søndag den 6. december
2. søndag i advent

10.30
AS

- 9.00
AS

-

Søndag den 13. december
3. søndag i advent

19.00
De ni 
læsninger
AS

- 9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag den 20. december
4. søndag i advent

10.30
SVUT

9.00
SVUT

10.30
PJS

-

Torsdag den 24. december
Juleaften

12.30 - AS
14.00 - AS
16.30 - SVUT

15.15 - SVUT 12.30 PJS
14.00 PJS
16.30 PJS

15.00
PJS

Fredag den 25. december
Juledag

10.30
AS

9.00
AS

10.30
PJS

-

Lørdag den 26. december
Anden juledag

10.30
MBH

- - 9.00
MBH

Søndag den 27. december
Julesøndag

10.30
AS
12.00
AS Dåbsguds.

- 10.30
PJS

-

Torsdag den 31. december
Nytårsaftensdag

15.00
SVUT
Champagne
gudstj.

13.30
SVUT
Champagne
gudstj.

15.00
PJS
Champagne-
gudstj med 
norsk sopran

-

Søndag den 3. januar
Hellig tre konger søndag

10.30
SVUT

- 9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag den 10. januar
1. søndag efter Hellig tre konger

9.00
PJS

- 10.30
PJS

-

Onsdag den 13. januar - - 18.30
PJS
Kirkespisning

-

Søndag den 17. januar
Sidste søndag efter Hellig tre konger

10.30
AS

9.00
AS

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. december: PJS
Torsdag den 24. december: AS
Tirsdag den 12. januar: PJS
Tirsdag den 9. februar: SVUT

PJS: Poul Joachim Stender
MBH: Maria Brink Hesel
AS: Anne Spangsberg
SVUT: Sven Ulrik Terp

Gudstjenesteliste Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

Onsdag den 20/1, 3/2, 17/2 17.00
AS
Pitstop for 
sjælen

- - -

Søndag den 24. januar
Septuagesima

10.30
AS
12.00
Dåbsgudst.*

- 9.00
AS

-

Søndag den 31. januar
Seksagesima

19.00
AS
Kyndelmisse

- 10.30
PJS
Kor slutter af.
Reception

9.00
PJS

Søndag den 7. februar
Fastelavn

13.00
MBH
Familiegudst.

- 10.30
PJS
Ny kirkesanger 
indsættes

-

Onsdag den 10. februar - - 18.30
PJS
Kirkespisning

-

Søndag den 14. februar
1. søndag i fasten

- 10.30
AS

- 9.00
AS

Søndag den 21. februar 
2. søndag i fasten

10.30
SVUT

9.00
SVUT

10.30
PJS

-

Søndag den 28. februar 
3. søndag i fasten

9.00
PJS

- - 10.30
PJS

Søndag den 6. marts
Midfaste

10.30
AS
12.00
Dåbsgudst. *

9.00
AS

10.30
PJS
Wienfield 
churchband

-



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

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 Sven Ulrik Terp
Fuglevænget 12, 4700 Næstved
Tlf.nr.: 22747078. E-mail:svut@km.dk

Børne- og ungdomspræst
Maria Brink Hesel. Tlf.nr.: 31374602. 
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

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 Sven Ulrik Terp Maria Brink Hesel Poul Joachim Stender

KIRKE HVALSØ OG SÆRLØSE KIRKE SAABY OG KISSERUP

Find Hvalsø, Særløse, Kirke Saaby og 
Kisserup Kirker på Facebook


