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Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse
Torsdag den 1. kl. 17.00: Godnathistorie i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Fredag den 2. kl. 9.30: Rytmik starter i Hvalsø Sognegård
Fredag den 2. kl. 14.00: Eftermiddagsmøde i Hvalsø Sognegård
Tirsdag den 6. kl. 14.00: Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Fredag den 9. kl. 19.00: Støttearrangement for Hospice Sjælland i Kirke Saaby kirke og 
 Den gamle Skole
Søndag den 11. kl. 10.30: Høstgudstjeneste i Særløse kirke
Mandag den 12. kl. 19.30: Læsekredsen i Hvalsø Sognegård begynder
Tirsdag den 13. kl. 19.00: Opstillingsmøde til menighedsrådet i Den gamle Skole, 
 Kirke Saaby og Hvalsø Sognegård
Onsdag den 14. kl. 07.00: Sogneudflugt til Lolland
Torsdag den 15. kl. 20.00: Stand-up, Best of „Kristen i Krise“ i Hvalsø kirke
Torsdag den 16: Juniorklubben i Kirke Saaby mødes for første gang 
 – se mere i bladet
Onsdag den 21. kl. 14.00: Bibelstudiekreds/samtalemøder i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Fredag den 23. kl. 14.00: Fredags Café i Hvalsø Sognegård
Torsdag den 29. kl. 17.00: Spaghetti-gudstjeneste i Hvalsø kirke

Søndag den 2. kl. 10.00: Provstigudstjeneste i Glim Kirke
Tirsdag den 4. kl. 14.00: Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 5. kl. 9.30: Morgenmøde i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 5. kl. 19.30: Syrisk koncert i Hvalsø kirke
Fredag den 7. kl. 14.00: Eftermiddagsmøde i Hvalsø Sognegård
Torsdag den 6. kl. 17.00: Godnathistorie i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Onsdag den 12. kl. 18.30: Kirkespisning i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Torsdag den 13. kl. 19.30: Sangaften i Den gamle Skole
Onsdag den 19. kl. 14.00: Bibelstudiekreds/samtalemøder i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Fredag den 21. kl. 14.00: Sangeftermiddag med Karen Margrethe Gammelby i Hvalsø  
 Sognegård
Søndag den 23. kl. 10.30: Gudstjeneste i Hvalsø kirke ved Anders Raahauge fra Etisk Råd
Tirsdag den 25. kl. 19.00: Dødscafe om livskriser i Kirke Saaby præstegård
Onsdag den 26.: Børnekoret ved Hvalsø kirke begynder
Søndag den 30. kl. 10.30:  BUSK-gudstjeneste med spejderne i Hvalsø kirke
Onsdag den 30. kl 19.00: Fællesarrangement for Hvalsø-Særløse og Kirke Saaby-Kisse- 
 rup i Hvalsø sognegård

Tirsdag den 1. kl. 14.00: Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 2. kl. 9.30:  Morgenmøde i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Torsdag den 3. kl. 17.00:  Godnathistorie i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Torsdag den 3. kl. 19.00:  Bob Dylan gudstjeneste i Særløse kirke
Fredag den 4. kl. 14.00:  Eftermiddagsmøde i Hvalsø Sognegård
Søndag den 6.:  Allehelgens søndag. Kirkerne mindes de døde
Onsdag den 9. kl. 14.00:  Bibelstudiekreds/samtalemøder i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 9. kl. 19.30:  Alle Helgens koncert i Kirke Saaby Kirke
Onsdag den 9. kl. 19.30:  Jonas Breum-koncert i Hvalsø kirke

Fredag den 11. kl. 19.00:  Ølsmagning med Torsten i Hvalsø Sognegård
Onsdag den 16. kl. 18.30:  Kirkespisning i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Fredag den 18. kl. 14.00:  Fredags Café med Poul Joachim Stender i Hvalsø Sognegård
Tirsdag den 22. kl. 19:  Filmklubben Bergman i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Søndag den 27. kl. 10.30:  Adventsgudstjeneste med spejderne i Hvalsø kirke

Torsdag den 1. kl. 17.00:  Godnathistorie i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Fredag den 2. kl. 14.00:  Eftermiddagsmøde i Hvalsø Sognegård
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 er menighedsrådets
 omdrejningspunkt!
Kirkebladets forside er i dette nummer det X- 
kors, som disciplen Andreas blev korsfæstet 
på.  At det netop blev Andreas kors, der skulle 
pryde kirkebladet er ikke en tilfældighed. Den 
13. september er der opstillingsmøde til me-
nighedsrådet. Alle over 18 år, og som opfylder 
betingelserne for at komme ind i et menig-
hedsråd, har mulighed for det.  

Til opstillingsmødet gælder det om at sætte 
et X ud for de mennesker, man gerne vil have 
til at sidde i menighedsrådet. Men det gælder 
også om at få folk til at møde op og sætte X 
ud for en selv, hvis man ønsker at blive valgt 
til menighedsrådet. X er et symbol på demo-
kratiet. Og menighedsrådet er et stærkt, lokalt 
demokrati, hvor vigtige beslutninger bliver 
truffet. 

Men X står også for noget andet.  Det står 
for kristendommen. Korset er i kristendom-
men et kærlighedssymbol. Det fortæller, hvor-
dan Jesus Kristus døde og opstod for os men-
neskers skyld. Vi følger en opstanden Frelser, 
der ikke kun kalder os ud af alle de grave, vi 
kan være endt i. F.eks. uro, bekymring, sorg, 
modløshed. Men han kalder os også ud af gra-
ven efter vor død til et evigt liv hos Gud.

Når man sætter X ved menighedsrådsval-
get sætter man også X, fordi man vil formidle 
kristendommen i den skikkelse, som den har 
i den luthersk-evangeliske folkekirke, hvor vi 
for eksempel ikke tror på reinkarnation, og 
hvor vi også er af den overbevisning, at Jesus 
opstod fra de døde helt konkret.  X er korset, 
Jesu kors, Andreas kors og alle de andre man-
ge kristnes kors. Kirkebladet er fyldt af eksem-
pler på korsets mangfoldighed. Og når man 
sidder i menighedsrådet, er det hele tiden X, 

man har som omdrejning punkt for alt, hvad 
man beskæftiger sig med. Nemlig X for Jesus 
Kristus, X for den lutherske-evangeliske tro 
og X for demokrati. 

Sognepræsterne 
Anne Spangsberg og 

Poul Joachim Stender
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Læsekreds
Læsekredsen i Hvalsø 
Sognegård

Læsekredsen tager fat på 
vintersæsonen den 12. 
september kl. 19.30 i Hval-
sø sognegård. Derefter 
mødes vi hver fjerde man-
dag indtil jul. Efter nytår 
mødes vi den 9. januar 
og så hver fjerde mandag 
til og med den 1. maj. På 
møderne diskuterer vi den 
bog, vi alle har læst siden 
sidst. Bøgerne skaffer bib-
lioteket, som regel i nok 
eksemplarer til at vi kan få 
en hver, ellers må vi deles 
om dem, der er. På det før-
ste møde snakker vi om de 
bøger, vi hver især har læst 
i sommerens løb, og den 
første bog bliver udleveret.

Vi er en god gruppe, 
men der kan godt blive 
plads til enkelte nye. Ring 
til Inger de Cros Dich på 
46 42 00 01 og hør nær-
mere, hvis du er interesse-
ret.

Støttekoncert til fordel for 
Hospice Sjælland
Fredag den 9. september klokken 19 i Kirke Saaby kirke 
og Den gamle Skole
Mød i 1. afdeling af aftenen kendte musikere som Hans Dal, 
Windfield Church Band, Ole Andersen, Dorte Elsebet og Mi-
riam Juul Rasmussen. 2. afdeling består af auktion over spæn-
dende donationer. Bindende tilmelding til: Inge & Erling Møl-
lehave tlf. 24238015 eller forlagetvictor@mail.dk. 
Pris 200,-.

Armensk kors

Høstgudstjeneste
med folkemusik
Særløse kirke søndag den 11. september kl. 10.30

Kirken fyldes med 
festlige og lyriske 
toner ved  duoen 
Aagaard & Klar-
skov, som er: Anna 
Aagaard, violin og 
sang og Frey Klar-
skov, guitar, tora-
der og sang. Begge 
er uddannet på Det 
Fynske Musikkon-
servatoriums folkemusiklinje og spiller i mange sammenhæn-
ge, bl.a. Abild og Musikdirektør Rasmussens Balorkester.

Duoen udforsker det intime spillerum to musikere imel-
lem, og repertoiret er primært selvskrevne numre. Klarskov og 
Aagaard er dog ikke ubeskrevne blade indenfor kirkemusik, da 
de ofte spiller kirkekoncerter og musik til kirkelige handlinger, 
foruden  markedsmusik, festmusik og spil til folkedans.

Kom og sig farvel til Sven Ulrik Terp, som holder sin sidste 
gudstjeneste, inden Søren E. Jensen kommer tilbage.

Efter gudstjenesten er der frokost i Sognegården.
Tilmelding til Sven Ulrik Terp, e-mail: svut@km.dk eller tlf. 

2912 8063 eller til Erling Svendsen, tlf.nr.: 4640 8027, e-mail: 
erlingsvendsen@post.tele.dk, senest søndag den 4. september. 
Pris: 60 kr.

Tag gerne kirkebilen ud til Særløse kirke. Der er opsamling 
på kirkepladsen ved Hvalsø kirke kl. 10.00.
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”På flugt” 
ved 
øjenvidne 
Hans-Peter
Eftermiddagsmøde i 
Hval sø Sognegård, fre-
dag den 2. september 
kl. 14.00

Læs mere i sommerens kir-
keblad

Udflugt til 
Lolland
Onsdag den 14. septem-
ber kl. 7-17.30

Hvad enten du bor i Kir-
ke Saaby, Kisserup eller 
andet sted, er der stadig 
mulighed for at deltage i 
sogneudflugten. I år går 
den til Lolland. Til Mari-
bo og Nysted og Kettinge. 
Pris 120 kr. 

Tilmelding på 46492117 
eller pjs@km.dk. Kun få 
ledige pladser.

Stand-up – Best of 
“Kristen i Krise”
Torsdag den 15. september 
kl. 20.00 i Hvalsø kirke

Jakob Svendsen er kendt fra 
landets stand-up scener, og han 
har turneret med showet “Kri-
sten i Krise”.

Stand-up showet ”Kristen i 
krise” omhandler Jakob Svend-
sens egne historier om det at 
være kristen. Herunder historier 
om bordbøn, næstekærlighed og 
meget mere, heriblandt om Ja-
kobs opvækst i et kristent hjem.

Vi glæder os meget til at by-
de Jakob velkommen til Hvalsø 
Kirke.

Der er gratis adgang. Showet 
foregår i Hvalsø Kirke.

„Hold af, hold ud,
hold fast“ eller
„Husk at vande hinandens – tørstige - kameler“

Foredrag med Elisabeth Dons 
Christensen
Fredags Café den 23. september 
kl. 14.00 i Hvalsø Sognegård

De romantiske bryllupper boomer og 
skilsmissetallene med. Men hvorfor er 
samlivet mellem to, der elsker hinan-
den, blevet så sårbart? Og hvad kan vi 
gøre for at hindre, at sårbarheden bliver 

til skilsmisse og ulivssår i stedet for til godhed og glæde? 
Det vil blive en eftermiddag med både humor og alvor, for det 
handler jo om os mennesker som de underlige og forunderlige 
skabninger, vi nu engang er.
Af hensyn til kaffen må man meget gerne tilmelde sig hos: 
Kirsten Nør-Pedersen, e-mail: kirstengnp@gmail.com, tlf.nr.: 
4640 8565
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Hvalsø
sognekor 
er i gang, 
men….
selvom vi p.t. er 17 med-
lemmer i koret, er der 
plads til 1-2 sangere mere 
i sopran- bas- og tenor-
gruppen. Repertoiret er 
salmer, lettere klassiske 
værker, danske og uden-
landske sange samt lidt 
gospel/spirituals. Vi øver 
tirsdage kl. 19.00-21.20 i 
Hvalsø sognegård, første 
gang d. 23. august. Delta-
gelse i koret er gratis. Til 
gengæld kræves der en lil-
le stemmeprøve inden op-
tagelse. 

Kontakt organist Linda 
Baarsgaard på tlf. 35 26 
24 30 eller mail: linda@
hvalsoe-kirke.dk

Pitstop for sjælen 
- Keltisk spiritualitet
Onsdage kl. 17.00 i Hvalsø kirke (21/9, 
12/10, 26/10, 23/11)

Dette efterår tager vi fat i keltisk, kristen 
spiritualitet fra Skotland.

I en tid, der er præget af stress og jag, kan vi have brug for 
at få ladet de mentale batterier op, koble lidt fra, tænde lys og i 
stilhed at bede en bøn.

”Må vejen stå klart for dig. Må du altid have vinden i ryggen. 
Må solen skinne varmt på dit ansigt; regnen falde blidt på dig; og 
indtil vi mødes igen, må Gud holde dig sin hånd.”

Spaghetti-gudstjeneste
Torsdag den 29. sep-
tember kl. 17.00 i 
Hvalsø kirke

For tilmelding og yder-
ligere information kon-
takt: Anne Spangsberg, 
tlf. nr.: 46408055 eller 
e-mail: anne.spangs-
berg@paradis.dk senest 
den 22. september.

Kløverbladskors

Læse-kredsen i Kirke Saaby-Kisserup
Holder du af at læse bøger, men mangler nogen at tale med om 
dine læseoplevelser, er læsekredsen måske noget for dig?

Vi er en gruppe bestående af både mænd og kvinder, p.t. 10 
personer, som mødes en gang om måneden og får nogle beri-
gende diskussioner om den læste bog. Deltagerne kommer selv 
med forslag til, hvilke bøger, der skal læses. 

Vi mødes til en ny sæson tirsdag d. 6. september kl. 14-16 
i Den gamle Skole i Kirke Såby. Herefter mødes vi hver den 
første tirsdag i måneden kl. 14-16.

Såfremt du er interesseret, bedes du kontakte Helle Lun-
dø Jensen på mail hellelundoe99@gmail.com eller på telefon 
20813044
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Gudstjeneste 
Godt til ganen
Glim sogn og det lokale
Kom og deltage i et ad hoc kor til gudstjenesten. De fremmødte 
øver kl. 8.30-9.30. Har du lyst, så mød op på dagen sammen 
med Fyraftenskoret, som ledes af Camilla Donovan. Tilmel-
ding til donovan@familie.tele.dk senest den 22. september.
Prædiken holdes af provstiets homiletikgruppe. 
Efter gudstjenesten serverer Glim Menighedsråd lidt godt at 
spise.
Derefter er der korte præsentationer af udflugter til virksomhe-
der, forretninger m.m. som ligger lokalt i Glim Sogn.
Emnerne spænder over erhverv, historie, diakoni og økologi. 

Besøg Glim Kirke og Glim Sogn sammen med din nabo 
og din menighed den 2. oktober

Syrian Expat Ensemble
Hvalsø kirke onsdag d. 5. oktober kl. 19.30

Det begyndte med en rejse til Syrien og er nu 
endt med, at musikeren Morten Carlsen, bl.a. 
kendt fra New Jungle Orchestra, drager rundt i 
Danmark med „Syrian Expat Ensemble”, som 
er musikere, der alle har været en del af Syri-
an National Ensemble, indtil musikerne valgte 
at flygte fra borgerkrigen i Syrien i 2011. Mu-
sikerne har bl.a. været med til åbne Roskilde 
Festivals Orange Scene i sommer. Ensemblet 

spiller mellemøstlig musik i mange af dens for-
mer: klassisk, folkemusik og nutidige kompo-
sitioner. Improvisation er en årtusind gammel 
tradition og ingrediens i Mellemøstens musik, 
og i Syrian Expat Ensemble udfoldes denne 
kunstform på smukkeste vis.”
Musikerne er: Maher Mahmoud, Oud (orien-
talsk guitar). Amer Dahbar, Riq (tamburin). 
Jehad Jazba, violin. Badi Rafea, Orientalsk 
tromme. Mevan Younes, Buzuq (strengein-
strument).

Maltakors(eller malteserkors)

Provsti-
gudstjeneste
i Glim Kirke
Søndag den 2. oktober 
kl. 10.00
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Godnat-
historie
Godnathistorie 
– det’ for børn!

Glem kødgryder og ulve-
time, og flyt familien over 
i kirken til dejligt samvær 
og ”næsten gratis” mad.
Der fortælles hver den 
første torsdag i måneden 
på fortælletæppet i Kirke 
Saaby kirke kl. 17-17.30.
Bagefter er der fællesspis-
ning i Den Gamle Skole 
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 og søskende er 
velkomne) sammen med 
deres familier.
Tilmelding til kateket.
tinneleth@hotmail.com 
senest tirsdagen før, antal 
af børn og voksne oplyses!
Vi mødes følgende torsda-
ge:
• 1. september
• 6. oktober
• 3. november
• 1. december

Morgenmøde om
Antarktis i Den gamle Skole, 
Kirke Saaby
Onsdag den 5. oktober kl. 9.30

I februar og marts 2016 sejlede Jette og John Christensen fra 
Argentinas sydspids over Falklandsøerne, South Georgia og 
til det Antarktiske fastland. De oplevede det store isfyldte øde 
med et utroligt dyreliv. Mange arter af pingviner, sæler, hvaler 
og fugle. Jette og John besøgte Antarktis, præcis da alle dyrene 
havde unger. De kom meget tæt på, da dyrene ikke oplever 
mennesker som farlige, da deres fjender kommer fra luften el-
ler havet. Til morgenmødet vil Jette og John berette om dette 
møde og ikke mindst vise deres fantastiske billeder.

BUSK-gudstjeneste
i Hvalsø kirke
Søndag den 30. oktober kl. 10.30

BUSK står for: Børn, unge, sogn & 
kirke og er en familiegudstjeneste med 
spejderne.
Sodavand og kaffe i Sognegården efter 
gudstjenesten.

Sankt Georgskors
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Anders Wejrup:
„Når livet tager en
uventet drejning“
Eftermiddagsmøde fredag den 7. oktober kl. 14.00 
i Sognegården

Under overskriften „Når livet tager en uventet drej-
ning“ ser vi på det retslige efterspil i den fantastisk 
spektakulære Nordisk Fjer-sag fra 90‘erne med særlig 
fokus på konsekvenserne af et ufrivilligt fængselsop-
hold i Horserød Statsfængsel (Base Camp Horserød) 
og de meget særegne forhold, der hersker i et såkaldt 
åbent fængsel. Kom i god tid. Der bliver rift om plad-
serne. Foredraget er en opfølgning på et særdeles vel-
besøgt foredrag den 4. september 2015 om netop Nor-
disk Fjer-erhvervsskandalen.

Af hensyn til kaffen må man meget gerne tilmelde 
sig hos: Marion & Bent, tlf. nr.: 22 36 13 51, e-mail: 
marionfaber@hotmail.com.

Arrangementet er gratis, og alle er meget velkomne.

Nationalparken - fra ide til virkelighed
Kirkespisning onsdag den 12. oktober kl. 18.30 i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole

Nationalparkchef Poul Bjerager har været drivkraften fra første tanke i 2004. 
Poul fortæller om processen og hvad, vi kan forvente fremover. 
Det er muligt at lufte forslag til nationalparken efter billedforedraget. 

SEPTEMBER • OKTOBER • NOVEMBER • DECEMBER
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Guds-
tjeneste ved 
sognepræst 
Anders 
Raahauge 
fra Etisk Råd
Søndag den 23. oktober 
i Hvalsø kirke kl. 10.30

Efterfølgende mødes vi i 
Sognegården til en sand-
wich, og Anders vil kom-
me med et indlæg om det 
spændende arbejde i Etisk 
råd.

Tilmelding til Er-
ling Svendsen: tlf.nr.: 
46408027, e-mail: erlings-
vendsen@post.tele.dk, se-
nest den 16. oktober.

Sangaften 
Den gamle Skole Kirke Saaby torsdag den 13. oktober kl. 
19.30

Sawarabykoret og organist Anders Danman indbyder til den 
traditionelle halvårlige sangaften i Den gamle Skole.

Vi kan ikke få nok af Carl Nielsen. I anledning af hans 151 
års fødselsdag vil der derfor være en håndfuld af hans elskede 
sange på programmet.

Vi fejrer også, at poeten og forfatteren Jeppe Aakjær (1866-
1930) fylder 150 i år – Aakjær har skrevet teksten til mange 
ligeledes elskede sange.

Derudover synger vi sange og salmer efter deltagernes valg.
Der vil være kaffe / te og hjemmebag i pausen.
Kom og ønsk en sang!

Mantuakors

Dødscafe i Kirke Saaby
præstegård
Tirsdag den 25. oktober kl. 19.00

Livskrise: fare og mulighed
Vi fortsætter vore populære dødscafeer med rødvin, præstens 
nybagte brød og et emne, som få tør tale om. Døden. Denne 
gang får vi besøg af autoriseret psykolog Tove Winther Kvist, 
Tølløse, der sætter fokus på livets kriser. 

Om sit foredrag skriver hun: ”Det siges, at på kinesisk er 
skrifttegnet for krise sammensat af to tegn, der hver i sær be-
tyder „fare“ og „mulighed“ og tilsammen „krise“. I den dob-
belthed ligger der stor psykologisk indsigt. Aftenen vil bestå af 
et oplæg og af fælles udveksling. På den måde vil vi sammen 
udforske livskrisens væsen.

Sang-
eftermiddag
med Karen Margrethe 
Gammelby 
Fredag den 21. oktober 
kl. 14.00 i Hvalsø Sog-
negård

Inspirerende causeri over 
Høst og efterårets sange 
– vi glæder os til gensynet
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Børnekor 
ved Hvalsø 
kirke
starter op igen onsdag d. 
26. oktober for alle dren-
ge og piger i 3.-5. klasse, 
som bor i Hvalsø og Sær-
løse sogne eller går på 
Hvalsø skole. I år kommer 
korsæsonen til at ligge i 
forlængelse af minikon-
firmand-undervisningen, 
så man kan nå begge dele, 
hvis man har lyst. 

Der bliver 8 onsdage 
inden jul, og vi slutter af 
med at give et nummer i 
kirken i december, sam-
men med Sognekoret. I 
foråret er der mulighed 
for at fortsætte indtil ons-
dag d. 15. marts – inden 
minikonfirmanderne fra 
3.C starter op. Undervis-
ningen kommer til at ligge 
umiddelbart efter skoletid.

Patriarkalkors(også kaldet„Lorrainekors“)

Luther – lystig og ligefrem
Morgenmøde onsdag den 2. november kl. 9.30-11.00
Den gamle Skole, Kirke Saaby

Så nærmer reformationsåret sig med 
hastige skridt. Den 31. oktober 2017 
er det nøjagtig 500 år siden, Luther 
slog sine 95 berømmelige teser op på 
kirkedøren i Wittenberg.

Men hvem var mennesket Luther? 
Og hvad var hans ærinde? Og gik det, 
som han ville?

I sit vante humoristiske og lettil-
gængelige stil fortæller Kristian Østergaard om Martin Luther 
og hans anliggende. Med foredraget ”Luther – lystig og lige-
frem” får man virkelig indtryk af hvilken skelsættende begiven-
hed, der fandt sted i 1517. På enkel og munter vis får man indsigt 
i Martin Luthers spændende og udfordrende virke og runder de 
vigtigste reformationsbegivenheder.

Alting ved Luther er stort. Hans forfatterskab. Hans reforma-
toriske indsats. Hans Bibeloversættelse. Det kan tage pusten fra 
den interesserede, og foredraget ”Luther – lystig og ligefrem” er 
derfor et godt sted at begynde.

 Kristian Østergaard er sognepræst i Sorø samt litteraturkriti-
ker og kommentator ved Kristeligt Dagblad.

Han har udgivet fem bøger. Den seneste 
”Mirakler og milepæle – 50 nedslag i åndshi-
storien” udkom for nyligt og har fået strålende 
anmeldelser. Således skrev Poul Joachim Sten-
der: 

”Kristian Østergaards bog anbefales hermed 
varmt som årets gave til den nybagte student, til en 
romantisk gave til kvinden eller manden, der har 
alt undtagen ånd – og på længere sigt som en god 
julegave.”

Europa og terrorismen
Hvalsø-Særløse og Kirke Saaby-Kisserup går sammen i nogle 
fællesarangementer, der kan belyse nogle af årsagerne til de 
terrorangreb og kultursammenstød, der har ramt Europa gen-
nem de sidste år.
Første gang 30. november kl. 19.00 i Hvalsø sognegård.

Nærmere beskrivelse af aftenen i dagspressen og næste kir-
keblad.
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Allehelgenkoncert 
med Trio til Tiden:

Kirke Saaby kirke onsdag 
den 9. november kl. 19.30

Trio til Tiden består af  Tine 
Hagedorn-Olsen, mezzoso-
pran – Lars Frederiksen, fløj-
te og Nina Frederiksen, orgel 
og piano.

„Vi mødtes på Orø i 2010 
og fandt ud af, at vi “swinge-
de” godt sammen som grup-

pe. Siden har vi – i samarbejde med forskellige kirkers præster 
- spillet mange kirkelige TEMA-gudstjenester rundt omkring 
på Sjælland, hvor vi musikalsk har indrammet de forskellige 
højtider med “musik til tiden” – klassisk, nykomponeret, ryt-
misk eller improviseret, - meget varieret! TEMAET er altid i 
centrum.  Denne ALLEHELGEN-aften i Kr Saaby byder på 
musik til sorrig og glæde, mørke og lys, minder og erindring! 
-  Vi glæder os til at spille for jer! Hjertelig velkommen!“ 

Der er gratis adgang og en forfriskning i våbenhuset efter 
koncerten.

De døde 
mindes
Kisserup og Kirke 
Saaby Kirke søndag den 
6. november
Kisserup kl 9.00
Kirke Saaby kl. 10.30

Musik til hukommelse og 
eftertanke med Jes Gram, 
obo, og Anders Danman, 
orgel.

Alle Helgensdag er en 
meget stor dag i Kirke 
Saaby og Kisserup. Navne-
ne på de mennesker, som vi 
har mistet siden sidste Alle 
Helgens søndag, bliver læst 
op fra prædikestolen. Og 
i Kirke Saaby kirke ender 
gudstjenesten med, at me-
nigheden går syngende ud 
på kirkegården med kir-
kens blomster og holder en 
andagt ved fællesgraven. 
Herefter serveres suppe og 
brød.

Tau-kors

Hjulkors

Ølsmagning med Torsten 
– ”Gude-øl”
Fredag den 11. november kl. 19.00
i Hvalsø Sognegård

Som et led i en ny foredragsrække ”Guddom-
melige foredrag”, med kristent inspirerede temaer foredrag, 
skyder vi foredragsrækken i gang med en rigtig mandeaften. 

Sammen med sognepræsten fra Osted Torsten Dam-Jensen, 
vil vi begive os ud på en rejse i øllens verden. Aftens tema er 
”Gude-øl”, og i takt med at vi smager os igennem et udvalg af 
forskellige øl, vil Torsten fortælle interessante og bibelsk rela-
terede historier/anekdoter i tilknytning til den øl, vi smager.

Arrangementet er gratis og det vil blive muligt at smage et 
udvalg af forskellige typer øl. Der vil også blive serveret let 
anretning.

Tilmelding til tilmeld@hvalsoe-kirke.dk senest d. 28. okto-
ber 2016. 
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Bob Dylan
gudstjeneste 
i Særløse kirke 
Torsdag den 3. november kl. 19.00

Vi er glade for at kunne invitere til Bob Dylan 
gudstjeneste i Særløse kirke.

Pastor Tommy Corfixen ledsaget af pianist 
Kenneth Reiner er tilbage og vil denne gang 
levere et brag af fortolkninger af Bob Dylans 
sange.

Læs mere på kirkens hjemmeside: 
www.hvalsoe-kirke.dk

Vise-foredrag om PH
med vores nye kirkesanger Helene Gerup og 
Per Karlsson

Eftermiddagsmøde fredag den 4. novem-
ber kl. 14.00 i Hvalsø Sognegård

„Vise-foredrag“ om Poul Henningsen og hans 
revy-viser. 

Vi får en kort præsentation af PH, og at han 
foruden dagspressen, også benyttede revyvi-

ser til at udbrede sine 
meninger og holdninger 
til alle livets spørgsmål. 

Det skulle være viser med meninger, og ikke 
bare harmløs underholdning, som de fleste 
andre revyviser var i hans samtid.

Herefter synger Helene, akkompagneret af 
Per på guitar, 9 PH-viser fra forskellige revyer 
i 1930erne og 40erne, herunder blandt andre: 
„Ta óg kys det hele fra mig“, „Man binder os 
på mund og hånd“, „I dit korte liv“, mv.

Af hensyn til kaffen må man meget gerne 
tilmelde sig hos: Marion & Bent tlf. nr.: 22 36 
13 51, e-mail: marionfaber@hotmail.com.

Arrangementet er gratis og alle er meget 
velkomne.

Ankh 

eller „egyptisk kors“)



14

SEPTEMBER • OKTOBER • NOVEMBER • DECEMBER

Fredags Café med Poul Joachim Stender
Fredag den 18. november kl. 14.00 
i Hvalsø Sognegård

Poul Joachim Stender skrev bogen ”Vil du være 
rask?” fordi han i lang tid havde følt, at et eller 
andet var frygteligt galt i Danmark.  Han for-
nemmede et nødråb fra danskernes indre uni-
vers. 470.000 danskere er på lykkepiller. 35.000 
danskere er hver dag sygemeldt pga. stress. 
250.000 - 300.000 danskere lider af alvorlig 
stress. 500.000 danskere føler sig udbrændte på 

jobbet. Hvordan kan det være, at det er sådan?  
Måske skyldes det, at vi danskere vil være lykke-
lige hele tiden. Vi vil være raske livet igennem. 
Vi vil have det sjovt uafbrudt. Vi vil ikke ældes. 
Vi vil ikke mangle penge og tryghed. Men det 
kan ikke lade sig gøre. Og så bliver vi ulykkelige 
og må have hjælp til at leve med vor skuffelse. 
Stender tager hul på emner som det uventede, 
kontrol, chancer, ægteskabet, arbejdet og fritid 
og meget mere.
Vil du være rask – udkommer i sept. i 3 oplag.

„SØN, FÅ STYR PÅ DIN TRO
- konfirmationskoncert med Jonas Breum
Af Søren E. Jensen

Blandt kendere regnes Jonas Breums melodier 
som lige så iørefaldende som intet mindre end 
Rasmus Seebachs, og derfor kan det også un-
dre, at Breum endnu ikke er blevet et folkeligt 
navn.

   Måske hænger det sammen med lyrikken, 
hvor Jonas Breum sandt for dyden ikke er be-
hagesyg. Hans første CD handlede om et par-
forhold i krise, hans anden om den skilsmisse, 

der fulgte, og i sangene er der ingen tvivl om, 
hvis skyld det var: Det var Jonas Breums, for 
han var ”det største røvhul, du ku’ sætte ild i”, 
som det hedder i en af de mange selvhadske 
sange.

   Breum er med andre ord en selverklæret 
synder – ”kom som en synder” hedder lige-
frem et af hans nyeste og endnu ikke udgivede 
numre – og den slags holder vi jo rigtigt meget 
af i Hvalsø Kirke.

   Derfor er det også en stor ære, at vi kan 
præsentere en kirkekoncert med Jonas Breum 
primært med sigte på årets konfirmander og 
deres forældre, for som titlen lyder på et an-
det af Breums nye numre: ”Søn, få styr på din 
tro”.

   Om det så vil ske i løbet af koncerten er 
måske lovligt optimistisk, men vi kan imidler-
tid allerede nu love en elektronisk aften, hvor 
vi skal ”Ta’ det onde med det gode” for nu at 
tage en tredje af Breums nye titler.

   Der er fri entre til den sandsynligvis smer-
telige, sorgfulde og syndige aften, og andre 
end konfirmander og konfirmandforældre er 
velkomne til at møde op. Prisen er alene, at 
man kommer glad og går trist hjem.

Jonas Breum-koncert, Hvalsø Kirke 9. 
november kl. 19.30
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Filmklubben Bergman - for dem, der kan 
lide at se en god film!
Tirsdag den 22. november kl. 19.00 i Den 
gamle Skole, Kirke Saaby
Vi kalder det en klub- men alle er hjerte-
lig velkomne!

Ida
Midt i mediekværnens malstrøm dukker der 
undertiden enestående film frem, som kan 
noget meget svært: Belyse vores liv gennem et 
enkelt menneskes dilemmaer og valg i en kon-
kret livssituation.

Sådan en film er Ida instrueret af den pol-
ske instruktør Pawel Pawlikowski.

Vi er i Polen i 1962. Anna – spillet af Aga-
ta Trzebuchowska- er forældreløs, atten år og 
opvokset på et katolsk kloster. Hun har aldrig 
tænkt sig som en del af verden udenfor. Så hun 
tøver, da priorinden insisterer på, at hun inden 
nonneløftet skal besøge sin eneste slægtning, 
en moster, som hun indtil nu aldrig har haft 
kontakt med.

Men efter få minutter hos moster Wanda- 
spillet af Agata Kulesza- der viser sig at være 
en enlig, alkoholiseret dommer, ligger Annas 
hidtidige identitet i ruiner:” Du er jøde. Du 
hedder Ida Lebenstein. Dine forældre blev 
dræbt under Anden Verdenskrig af dem, der 
nu bor i dit barndomshjem. Tag tilbage til dit 
kloster!

Det er en film, der synes at rumme alle de 
spørgsmål, vi alle før eller siden kommer til at 
stille os selv: Hvem er jeg? Hvad betyder arv 
og miljø for, hvem jeg er blevet? Hvordan lever 

man videre med fortidens skeletter? Har jeg 
oplevet det, jeg vil?

Dette er med andre ord en historie om, 
hvad der gør os til dem vi er, og filmen giver 
samtidigt et andet indblik i, hvad der også ske-
te i Polen under 2. Verdenskrig.

Vi serverer et godt glas vin og lidt spiseligt 
til undervejs.

Poul Joachim Stender og Birgit Svendsen
Sognepræster

FAKTABOKS til kirkespisningerne
Kirkespisningerne koster 65 kr. per person. Prisen er inklusiv en hovedret, kaffe med småkager 
og et glas vin/sodavand/øl. Tilmelding på e-mail eller telefon til Helle Möbius tlf. 22118117 eller 
helle@mobius.by eller pjs@km.dk. 

Aftenen består af en kort andagt i kirken, middag og foredrag i Den gamle Skole. Kirkespis-
ningen indledes i kirken kl. 18.30 og er afsluttet kl. 21.00.



16

Tidligere general og forsvarschef Jesper Helsø 
besøger Kirke Saaby 

Kirkespisning
den 16. november kl. 18.30 i Kirke 
Saaby kirke og Den gamle Skole

”Soldat for Danmark – menne-
sker for Gud”
Mere end 120.000 mennesker har siden 1948 frivilligt været 
udsendt for Danmark til konflikt- og katastrofeområder. Hvor-
for, hvem, hvor kom de fra, hvad oplevede de under deres tje-
neste i udlandet, og hvad skete der med dem, da de kom hjem? 
Hvem kan være bedre til at belyse dette end general Jesper 
Helsø, som har siddet i centrale stillinger gennem de sidste 
mange år – og sluttede som forsvarschef gennem 6 år indtil 
2008. Måske er det ikke det fulde billede, der kommer frem 
i medierne – så kom for at høre det ”fra hestens egen mund”.

SEPTEMBER • OKTOBER • NOVEMBER • DECEMBER

1. søndag i 
advent med 
spejderne
Adventsgudstjeneste 
søndag den 28. novem-
ber kl. 10.30 i Hvalsø 
kirke

Årets tilbagevendende ju- 
 le  be givenhed i kirken. 
Kom i julestemning og 
nyd bagefter kaffe og pe-
bernødder i Sognegården.

Snak på livet løs - Stine Buje
Eftermiddagsmøde i Hvalsø Sogne-
gård fredag den 2. december kl. 14.00

Mød forfatteren bag den roste bog ”Snak 
på livet løs” til et personligt og livsbe-
kræftende foredrag om, hvordan vi kan få 
det bedste ud af den sidste tid, når vi får 
uhelbredelig sygdom tæt på. 

Efter at Stines mor døde af kræft i 
2014, valgte hun at skrive den bog, som 
hun selv havde manglet under moderens sygdomsforløb. Hun 
sagde sit job op som kommunikationsrådgiver i Røde Kors, 
pakkede sin taske og rejste til Asien, hvor hun skrev bogen over 
fem måneder.

”Snak på livet løs” retter sig mod folk i alle aldre, der skal 
miste deres nærmeste. Bogen giver konkrete idéer og inspirati-
on til at få det bedste ud af tiden, før døden indtræffer. Bogen 
har fået massiv omtale i medierne, fordi den sætter fokus på et 
emne, som mange har berøringsangst overfor. Stine har blandt 
andet fortalt om bogen i GO’aften Danmark, Politiken, P1, 
Kristeligt Dagblad og Radio24syv.

Af hensyn til kaffen må man meget gerne tilmelde sig hos: 
Marion & Bent tlf. nr.: 22 36 13 51

e-mail: marionfaber@hotmail.com.
Arrangementet er gratis og alle er meget velkomne.

Faktaboks
til morgenmøderne
Morgenmøderne har en 
pris på 30 kr. for mor-
genmad og foredrag og 
”en lille en til ganen”. 
Ingen tilmelding. Mor-
genmøderne begynder 
9.30 og afsluttes kl. 
11.00.

Foto-
konkurrence
Husk, at sidste frist for 
indsendelse af bidrag til 
årets fotokonkurrence 
er d. 1. oktober 2016 
kl. 12.00. Du kan læse 
mere om fotokonkur-
rencen på www.hval-
soe-kirke.dk/fotokon-
kurrence/
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DIVERSE

Bibelstudiekreds eller samtalemøder
Vi mødes i Den gamle skole, Kirke Saaby, 
kl. 14 - 16 og alle er meget velkomne, nye 
som tidligere deltagere

Efterårets mødedage vil være: 21/9, 
19/10 og 9/11 

Vores bibelstudiekreds har nu eksisteret i 5 
år, og vi er kommet godt omkring i Det nye 
Testamente. Vi har haft mange gode samtaler 
med udgangspunkt i de læste tekster og vore 
egne erfaringer. 

Nu vil vi prøve at gå et skridt videre og 
holde ”samtalemøder”. Med udgangspunkt 

i Gudmund Rask Pedersens bog ”Lad os ta-
le om det” vil vi tale om nogle af livets store 
spørgsmål. Vi vil til hver gang læse et kapitel i 
bogen; det kan f.eks. handle om skabelse, syn-
defald, lov o.s.v. Hvert emne bliver illustreret 
med eksempler fra litteraturen, men den be-
høver man ikke at have læst. Kapitlerne slutter 
med en række spørgsmål, som vi så kan dis-
kutere. Bogen kan lånes eller købes for 89 kr.

Eventuelle spørgsmål kan stilles til mødele-
deren, Birgit Melgaard, på tlf. 24785546 eller 
mail birgitmelgaard@gmail.com

Syng dig glad med din baby!
Gratis forløb med sangeruddannede Tinne Leth
BABYSALMESANG i Kirke Saaby kirke for børn...
For børn på 2-10 mdr. i følge af mor, far eller bedsteforældre
Tirsdage kl. 10, fra 30. august 2016 til og med 13. december 
(Dog undtagen tirsdag den 8. november)
Kom og start dagen i en hyggelig baby-boble af glad sang og smil.
Vi synger et par salmer, sange med fagter og sjove remser, der stimulerer dit barns sanseapparat.
Mød bare op – der er ingen tilmelding.
Der uddeles gratis cd og hæfte med salmer og sange. Det er en naturlighed at give mad og skifte 
ble inde i kirken.
INFO: 8111 4006 eller kateket.tinneleth@hotmail.com

Juniorklubben
- er for alle i 4.-6. klasse!

Vi mødes i Den Gamle Skole lige efter sko-
le – hver anden fredag indtil 16.30. 4. klasse 
kommer først, 5. og 6. klasse får lidt senere fri.
Kirke for juniorer kan være mange ting. Vi la-
ver kreative ting, drama, får historier, spiser 
boller, leger mm. – hygge og godt samvær er 
det vigtigste!

Det kræver ingenting – kun lysten til at væ-
re sammen med andre på andre klassetrin. Og 

børn med baggrund i enhver trosretning er 
velkomne.
Første gang: 16. september
Sidste gang: 9. december
(dog undtagen den 11. november)

Der er tilmelding med forældres tilladelse 
til kateket.tinneleth@hotmail.com, senest da-
gen før start.

Vi ses!
Kirke- og kulturmedarbejder Tinne Leth, 

8111 4006



Menighedsrådsvalg 2016
Det er søndag morgen, klok-
ken er lidt i ni, sådan en gan-
ske almindelig søndag i sep-
tember, hvor det småregner 
uden for og kirkeklokkerne 
taktfast og monotont ringer 
ind til søndagsgudstjeneste 
i Hvalsø Kirke. Du er lige 
vågnet, efter at naboens ha-
ne kun lige er stoppet med at 
gale, alt imens du kan høre 
toget køre bort i det fjerne. 
De morgenfriske er på vej 
til Hvalsø Kirke, som på sådan en ganske al-
mindelig søndag vel bliver besøgt af ca. 10-30 
personer i gennemsnit, når der altså ikke er 
barnedåb eller andre arrangementer. Du har 
egentlig også overvejet at møde op, bare for at 
få lidt god samvittighed og få lidt fred hjem-
mefra, men morgenavisen kalder samtidig 
med, at der dufter af kaffe i hele huset.

Du falder over en artikel i morgenavisen 
omkring folks manglende brug af Folkekirken 
og kirkens rum. Du synes egentlig også, at det 
er ærgerligt, at folk ikke bruger kirkerummet 
noget mere. Dine tanker falder hen på, hvad 
man egentlig kan gøre ved det? 

Tjo, vi har et rigtig godt tilbud til dig – stil 

op til menighedsrådet for 
Hvalsø og Særløse Kirker og 
gør en forskel samtidig med, 
at du vil kunne få øjnene op 
for alle de arrangementer, 
vedligeholdelsesopgaver mv. 
som det lokale menigheds-
råd i samarbejde med frivil-
lige varetager. Du vil have 
mulighed for at sætte dit 
præg på Hvalsø og Særløse 
Kirkers udvikling samtidig 
med, at du vil kunne være 

med til at inspirere flere til at bruge kirkerum-
met. For der foregår altså andet end noget søn-
dag morgen kl. 09.00 – og kirkerummet bliver 
brugt.

Den 8. november 2016 er der valg til me-
nighedsrådet. Men det er faktisk ikke den vig-
tigste dato i første omgang, nej, det er d. 13. 
september 2016 kl. 19.00, her er der nemlig 
opstillingsmøde.

Vi håber meget at se dig til opstillingsmø-
det, så vi sammen med dig kan løfte opgaven 
de næste 4 år.

Du kan læse meget mere om menigheds-
rådsvalget her:
www.hvalsoe-kirke.dk/menighedsraadsvalg-2016/

Babysalmesang og Rytmik
i Hvalsø Sognegård
Babysalmesang begynder onsdag den 31. august kl. 9.30 
i Hvalsø Sognegård
Vi starter med at synge, og bagefter er der lidt morgenmad.
Pris: 300 kr. for 10 gange.

Rytmik begynder fredag den 2. september kl. 9.30 
i Hvalsø Sognegård
Vi starter med at synge, og bagefter er der lidt morgenmad.
Pris: 300 kr. for 10 gange.

Kontakt Line Skovhaug: Telefon 46 35 90 01
E-mail: line@skovhaug.dk

Man kan læse om babysalmesang og rytmik i Hvalsø Sogne-
gård her www.hvalsoe-kirke.dk/babysalmesang/

MENIGHEDSRÅDSVALG 2016

Orienteringsmøde
til Hvalsø-Særløse Menighedsråd
Den 13. september kl. 19.00 
i Hvalsø Sognegård
Erik Wulff oplyser om lovene 
for menighedsrådsvalg.

Peter Witthøft-Rasmussen 
orienterer om hvad der er sket 
i den forgangne valgperiode og 
om kommende projekter.

Søren E. Jensen fortæller 
om menighedsrådslovens op-
ståen og demokratiets indførel-
se  i Danmark.

Der serveres rødvin og chips.
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Kirke Saaby og Kisserup skal have
nyt menighedsråd
Menighedsrådet er vores kirkers ledelse. Vi ar-
bejder for at sikre de bedste rammer for en le-
vende og relevant folkekirke her i sognene.

Der er valg til menighedsrådet – og det er din 
chance for at få indflydelse. Stil op som kan-
didat, eller kom og vær med til at vælge et nyt 
menighedsråd.

Hvad går det ud på?
Alle menighedsråd indbyder til et offentligt ori-
enteringsmøde. Her orienterer menighedsrådet 
om dets arbejde, kommende opgaver og regler-
ne for menighedsrådsvalget.

Her i Kirke Saaby – Kisserup sogne holder 
vi orienteringsmødet i Den gamle Skole tirsdag 
den 13. september kl. 19.00.

Det allervigtigste: Opstillingsmødet
I forlængelse af orienteringsmødet afholder vi 
opstillingsmøde. Her kan der opstilles en eller 
flere kandidatlister til valget. Det er altså her, 

du skal møde op, hvis du ønsker at være med på 
en kandidatliste. Opstillingsmødet er afgøren-
de, fordi de opstillede kandidater automatisk er 
valgt, hvis der kun indleveres én liste.

Vi har fælles menighedsråd for vore to sogne, 
og hvert af sognene skal lave deres egen kandi-
datliste. I Kirke Saaby skal der vælges 8, i Kis-
serup 2 medlemmer til det nye menighedsråd.

Alle folkekirkemedlemmer i sognet – og sog-
nebåndsløsere til sognet – der er fyldt 18 år, kan 
opstille på en kandidatliste til valget. Listen 
skal have opbakning fra mindst fem stillere.

Brug din indflydelse
Kandidatlisten fra opstillingsmødet er som re-
gel den eneste liste, der bliver indleveret.

Dermed er det på opstillingsmødet, du kan 
få indflydelse på, hvem der bliver valgt til det 
næste menighedsråd.

Indleveres der flere lister, afholdes der valg 
den 8. november 2016.

Sawarabykorets koruge på
Løgumkloster højskole
Sidst i maj var koret en uge på højskole. Det blev et fantastisk 
ophold med gode lærerkræfter, og vi øvede i det imponerende 
og smukke kirkerum.

Koret lægger vægt på at dygtiggøre sig gennem workshops, og normalt danner Den Gamle 
Skole i Kirke Saaby en fin ramme for øveaftener og workshops, men en gang imellem er det 
inspirerende at  være i helt andre omgivelser. I de senere år har koret været til korstævne på 
Bornholm og holdt workshop på Oslobåden og i Grækenland.

Sawarabykoret er et kvindekor med overvejende klassisk repertoire, og nye kormedlemmer er 
hjertelig velkomne. En vis korerfaring er bestemt en stor fordel, men vi kan arrangere kurser i 
nodelære med mellemrum, og nye stemmer bliver indspillet efterhånden.

Fast øveaften er torsdag kl. 19.30 – 21.30 på Den Gamle Skole i Kirke Saaby. Er du interesse-
ret i at synge sammen med os, henvend dig til organist Anders Danman.

Fra korstart den 25. august og indtil efterårsferien har vi tema om Carl Nielsen og Jeppe 
Aakjær, og alle er velkomne til at synge sammen med os i den periode. Tilmelding til organist 
Anders Danman.

Besøg korets hjemmeside www.sawarabykoret.dk
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Opråb 
– gør din indflydelse gældende:       
Stil op til menighedsrådsvalget

Du har længe gået og overvejet at stille op til 
menighedsrådet, og hver gang er du kommet 
til det resultat, at der er for meget arbejde, at 
det er et slid, at du ikke har tid, at det kun 
handler om penge. Ja, du kender garanteret 
flere begrundelser for ikke at stille op.

Mange tror, at menighedsråd er nogle gam-
le mennesker, der sidder tungt på posterne og 
har siddet der i årevis, så det ikke er umagen 
værd at satse på at blive medlem; men sandhe-
den er, at vi faktisk er en meget blandet gruppe 
mennesker, dog ikke flere end at vi sandelig 
godt kan bruge yderligere kræfter.

I Kirke Saaby-Kisserup menighedsråd har 
vi netop besluttet at udvide os med 2 ekstra 
medlemmer så vi nu skal vælge 10 ordinære 
medlemmer, heraf 2 fra Kisserup, og derud-
over suppleanter. Dette har vi gjort for ikke at 
belaste de enkelte medlemmer mere end højst 
nødvendigt, og det er så snedigt indrettet hos 
os, at man ikke skal have mere end èt stort an-
svarsområde at passe.

Vi er ikke bare præstens forlængede arm, 
men fornuftige mennesker, der tager gode de-
batter om liv og død, om kultur og koncerter, 
laver arrangementer for alle fra 0 til 100 år, så 
man må sige, at vi spænder bredt. En stor del 
af kirkens arbejde foregår blandt børn og unge, 
derfor ville det også være skønt, hvis mødre el-
ler fædre i de yngre årgange - eller unge men-
nesker (18 år og opefter) - stillede op og blev 
valgt, for det er den bedste sikkerhed, man har, 
for at ens interesser kommer på dagsordenen. 

 Vi er ikke kun til kaffe og kage og bønnemø-
der, men kan også godt lide et godt glas rød-
vin, og vi starter altid vores møder med et lille 
måltid, for det skal ikke kun være tør snak, 
men også muligt at kunne hygge sig, at være 
en del af og med i et rart fællesskab. 

Menighedsrådet er også arbejdsgiver over-
for graverteams, organist, børne- og unge-
medarbejdere, kirkesangere m.v., og selvfølge-
lig snakker vi også økonomi, for der er jo løn-
ninger, der skal udbetales og bygninger, der 
skal vedligeholdes. Men mange af pengene går 
også til folkelige tiltag som foredrag, udflug-
ter, spiseaftner, filmklub, morgenmøder, bør-
nekor, ja, listen er næsten uudtømmelig.

Samspillet med præsten er vigtigt, og det 
kirkelige liv har en central plads i menigheds-
rådsarbejdet. Magter du ikke at binde dig for 
4 år, men godt kunne tænke dig ind i mellem 
at lave et stykke arbejde af mere praktisk art, 
hører vi også meget gerne fra dig. Det kunne 
jo være som hjælper til større arrangementer 
eller i et af vores udvalg, det er tit her, de spæn-
dende ideer fødes.

Hold dig ikke tilbage, kom og gør din ind-
flydelse gældende, og mød op til opstillings-
mødet den 13. september kl. 19 i Den gamle 
Skole på Bogøvej 3 i Kirke Saaby.

Du vil ikke fortryde det…

Ingolf Wilstrup
medlem af menighedsrådet og repræsentant

for Kisserup
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Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

Søndag den 11. september
16. s. e. trinitatis

- 10.30
Høst -  & 
afskeds guds. 
SVUT

9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag den 18. september
17. s. e. trin.

10.30
AS
12.00
AS - 
Dåbsguds.*

- 10.30
PJS

-

Søndag den 25. september
18. s. e. trin.

10.30
SEJ

- - 9.00
SEJ

Pitstop for sjælen, onsdag den 
21/9, 12/10, 26/10, 23/11

17.00
AS

- - -

Torsdag den 29. september 17.00
AS 
Spaghetti-
gudstjeneste

- - -

Søndag den 2. oktober
19. s. e. trin.

10.00
Provstiguds. i 
Glim kirke

10.00
Provstiguds. i 
Glim kirke

10.00
Provstiguds. i 
Glim kirke

10.00
Provstiguds. i 
Glim kirke

Søndag den 9. oktober
20. s. e. trin.

10.30
AS
12.00
AS - 
Dåbsguds.*

- 9.00
AS

-

Onsdag den 12. oktober - - 18.30
Kirkespisning

-

Søndag den 16. oktober
21. s. e. trin.

- 9.00
PJS

- 10.30
PJS

Søndag den 23. oktober
22. s. e. trin.

10.30
Guds. 
v.sognepræst 
Anders 
Raahauge, 
Etisk Råd

- 10.30
PJS

-

Søndag den 30. oktober
23. s. e. trin.

10.30
AS
BUSK-guds. 
med spejderne

- 9.00
PJS

10.30
PJS



  

Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

Torsdag den 3. november 19.00
Bob Dylan 
guds.

- - -

Søndag den 6. november
Alle helgens dag

16.00
AS
De døde 
mindes

14.00
AS
De døde 
mindes

10.30
PJS 
De døde 
mindes

9.00
PJS
De døde 
mindes

Søndag den 13. november
25. s. e. trin.

10.30
SEJ

- 9.00
SEJ

-

Onsdag den 16. november - - 18.30
Kirkespisning

-

Søndag den 20. november
Sidste søndag i kirkeåret

9.00
AS
12.00
AS - 
Dåbsguds.*

10.30
AS

9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag den 27. november
1. søndag i advent

10.30
AS
Familieguds. 
med spejderne

- 10.30
PJS

-

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

Gudstjenester på 
Ældrecenter kl. 10.30
Onsdag den 7. september: AS
OBS ændret dato
Onsdag den 12. oktober: PJS
Onsdag den 16. november: SEJ

PJS: Poul Joachim Stender
SEJ: Søren E. Jensen
AS: Anne Spangsberg
SVUT: Sven Ulrik Terp

Tak for nu
Tak for nu – siger jeg til søde minikonfirmander, kirkegængere, efterladte, brudepar og alle jer 
andre, jeg har været så heldig at møde i eller omkring Hvalsø og Særløse kirker. Tak til menig-
hedsrådet. Tak til gode kollegaer og kirkernes øvrige ansatte. Det har været en sand fornøjelse. 

Jeg er pr. 15. juni tiltrådt en fuldtidsstilling i Bjæverskov-Lidemark-Gørslev-Vollerslev pastorat.
Jeg ønsker jer alt det bedste, Guds velsignelse og mange glade stunder.

Venlige hilsner fra
Maria Brink Hesel



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

Overenskomstansat sognepræst 
Sven Ulrik Terp
Fuglevænget 12, 4700 Næstved
Tlf.nr.: 2912 8063. E-mail:svut@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
Helene Gerup, tlf. 20532512, Omø Havnevej 43, 
4230 Skælskør

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
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

Kirkesanger for Kirke Saaby-Kisserup
Therese Harris Buus Nielsen, tlf. 9395 2391 
E-mail: theresehbnielsen@gmail.com  

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

Sawarabykoret
Henvendelse til organist Anders Danman

KIRKE HVALSØ OG SÆRLØSE KIRKE SAABY OG KISSERUP

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

Anne B. Spangsberg Søren E. Jensen Sven Ulrik Terp Poul Joachim Stender


