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Fællesgudstjeneste
i Allerslev kirke for alle provstiets sogne.
Søndag d. 11. marts kl. 10.30

Ved gudstjenesten medvirker et blæserensemble. Der er alter-
gang. Efter gudstjenesten vil sognepræst Torsten Dam-Jensen 
fortælle for evt. interesserede om Allerslev kirke og sogn, lige-
som der forventelig vil være en vandring på kirkegården for at 
se nogle interessante gravsteder og høre om deres historie. Kl. 
ca. 12.30 går vi ned i sognets menighedslokaler i ”Munkehu-
set” for at spise frokost og hygge os sammen. Vi skal smage på 
nogle lokale kulinariske produkter. Vi slutter, når den sidste øl 
er drukket.

Billedet af oliven-
frugterne på forsiden 
henviser til Kristus. 
Kristus oversættes 
normalt til: den 
salvede. men det 
betyder: den 
olivenolie-indsmurte. 
Konger og ypperste-
præster blev salvet til 
deres gerning med 
olivenolie. Kristus blev 
jordens og himlens 
konge. Olivenolie er 
nævnt igen og igen 
i biblen. Frugten og 
dens olie er forbun-
det med fred, styrke, 
magt, helbredelse, 
sejr, renhed. Ordet 
for olivenfrugten og 
barmhjertighed er 
på græsk tæt 
beslægtet med 
hinanden.

Kristen spiritualitet og
nutidens religionsmøde 
– med vægt på mødet mellem kristne og buddhister

Studiekreds ved Krista Nørgaard i Hvalsø Sognegård fortsæt-
ter tirsdagene 13. marts, 27. marts, 17. april og 24. april. 

Vi ønsker alle kirkebladets læsere
en eftertænksom faste, en glædelig 

påske og en åndfuld  pinse.



Forårsmøde 
og general-
forsamling
i KLF Kirke og Medier 
Hvalsø afd.

Tirsdag den 13. marts 
kl. 19.30 afholder KLF, 
Hvalsø, forårsmøde i Den 
gamle Skole i Kirke Saa-
by.
 Der vil være tale ved 
Palle Bruselius fra Lejre 
Lokal TV, sang og musik 
ved Frelsens Hær og fest-
ligt kaffebord.
 Ved generalforsamlin-
gen vil bestyrelsen frem-
lægge forslag om nedlæg-
gelse af lokalafdelingen 
i Hvalsø, medlemskaber 
kan videreføres fra Di-
striktsforeningen i Ros-
kilde.
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Kirke saaby besøges af 
stor, dansk kunstner
Kirkespisning den 14. marts kl. 18.30 i Kirke Saaby kirke 
og Den gamle Skole.

Maleren Hans Christian Rylander
Hans Christian Rylander er blevet kaldt ”Danmarkshistorie-
fortælleren” 
 Rylander udsmykkede i 1999-2004 Provianthuset på Chri-
stiansborg. I udsmykningen skildres rigets historie og nule-
vende personligheder fra majestæten over videnskabsmænd 
som Niels Bohr. Også forfattere som Suzanne Brøgger er 
portrætteret i Rylanders forgængelighedsprægede univers be-
stående af kompositoriske enkeltdele - et sammensurium af 
nedbrudte bygninger fra forgange kulturer, blomster og insek-
ter. Rylander trækker også på 1900-tallets historiemaleri, i sin 
inspiration til sine ofte gigantiske monumentale værker. 
 Rylander arbejder som malere gjorde det i historiske tider. 
Hans produktion går gennem et værksted, og assistenter maler 
billedernes elementære grunddele. Derefter tillægger Rylan-
der maleriet eller skulpturen en endelig finish i form af farve-
holdning og detaljerigdom. 
 Hans Christian Rylander er desuden en særdeles indflydel-
sesrig person i dansk kunstliv, og har beklædt en række vigtige 
poster gennem sit liv. 
 
Repræsenteret på:
Statens Museum for Kunst, Kobberstiksamlingen, ARoS 
Aarhus Kunstmuseum, Randers Kunstmuseum, Vejle Kunst-
museum, Hjørring Kunstmuseum, Sønderjyllands Kunst-
museum, Esbjerg Kunstmuseum, Fyns Kunstmuseum, Ka-
strupgårdsamlingen, Storstrøms Kunstmuseum, Victoria and 
Albert Museum, London

Uddrag fra maleri 
af Rylander

Jesu opstandelse.



Kirke-
spisningerne i 
Kirke saaby
Kirkespisningen i Kirke 
Saaby tiltrækker mellem 
80 og 120 mennesker hver 
gang. Man tilmelder sig 
kirkespisning hos Betty 
Hansen på tlf. 46492616 
eller pjs@km.dk. Aftenen 
koster 50 kr for voksne. 25 
kroner for børn og konfir-
mander. 
 Kirkespisningen ind-
ledes med en superkort 
gudstjenesten i kirken. 
Derefter er der aftensmad 
i Den gamle Skole. Vin, 
øl og vand sælges til køb-
mandspris. Efter maden 
er der foredrag/under-
holdning. Aftenen afslut-
tes senest kl. 21. 
 Alle er hjertelig vel-
komne. 

syng dig glad
Sawarabykorets populære sangaftener fortsætter
Torsdag den 15. marts kl. 19.30

Sawarabykoret indledte det nye år den 12. januar kl. 19.30 i 
Den Gamle Skole, Kirke Saaby. Alle er fortsat hjertelig vel-
kommen til at gå foråret i møde sammen med et aktivt kor.
   Der indbydes også til endnu en af korets sangaftener, hvor 
der er mulighed for at synge alt hvad hjertet begærer. Traditio-
nen tro til akkompagnement af organist Anders Danman. 
 Koret vil synge foråret ind med sange efter deltagernes eget 
valg. Også mindre kendte salmer og sange vil være på program-
met. Undervejs serveres kaffe/ te og kage. 
 Und dig selv en hyggelig aften i selskab med kor og organist. 
Arrangementet er gratis.
 Besøg korets hjemmeside www.sawarabykoret.dk
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morgenmøde i Kirke saaby
Kendt dansk politiker på gæstevisit
Onsdag den 28. marts kl. 9.30-11.00 i Den gamle Skole

Tidligere kirkeminister Birthe Rønn Hornbech er morgen-
mødets gæstetaler. Hun vil tale om aktuelle politiske emner. 
Blandt andet om de nye tider, som står foran folkekirken.

Kristus på korset.

morgenmøderne i Kirke saaby
Morgenmødet samler mellem 50 og 80 mennesker hver 
gang. Der serveres en solid morgenmad med en morgen-
dram. Efter maden er der foredrag/underholdning. Tilmel-
ding er ikke nødvendig. Morgenen afsluttes kl. 11. Pris 20 
kr. for morgenmad og foredrag.
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Carmen Curlers
Fredag d. 2. marts kl. 14.00 
i Hvalsø Sognegård

Da radioforhandleren Arne 
Bybjerg skabte Carmen Cur-
lers i Kalundborg, blev det 
et erhvervseventyr af de helt 
vilde. Flere hundrede blev 
ansat om dagen - ofte bønder-
koner fra de yderste afkroge 
- og mellem det hårde samle-
båndsarbejde blev der festet 
til den store guldmedalje.
 Søren E. Jensen - som i 
november udgav en bog om 
Carmen Curlers - fortæller 
om en vanvittig arbejdsplads, 
som også fik lokal betydning, 
da en vigtig underafdeling lå 
placeret i Kisserup.

»Jeg drømte om at finde 
en artikel, jeg kunne 
udvikle med patent på 
– fabrikere den og sælge 
den over hele verden! 
Det var det største mål, 
man kunne tænke sig 
som forretningsmand 
- og jeg ville erobre 
verden. Carmen Curlers 
blev denne vision.«

Arne Bybjerg

søren e. jensen

carmen

forlaget vandkunsten

carmen Alle på den ældre side af de 40 husker Carmen Curlers, det elektriske 
krølleapparat som blev et af tresserne og halvfjerdsernes største ikoner.

Knap så mange ved, at Carmen også er et erhvervseventyr af den helt vilde 
slags, hvor Kalundborgs lokale radioforhandler, Arne Bybjerg, satsede hele sin formue 
og mere til i en sikker tro på, at han kunne blive verdensberømt gennem de elektriske 
curlere. Det blev han også, og med succes’en fulgte fotomodeller, animerede fester, 
Kalundborgs første Rolls Royce og en desperat jagt ud i de yderste, sjællandske 
bondegårde for at finde arbejdskraft, da firmaet er blevet bedømt til at være tressernes 
hurtigst ekspanderende virksomhed. På verdensplan vel at mærke.

forlaget vandkunsten

sø
ren

 e. jen
sen

carm
en

Søren E. Jensen, født 1965, har siden han blev 

teologisk kandidat i 1995 haft en krøllet karriere, hvor 

han har skrevet bøger, holdt foredrag og fremfor alt 

lavet radio om alskens emner, deriblandt en udsendelse 

– »Fraklippede frisører« – som må være den, der kom-

mer emnet for denne bog nærmest.

For Forlaget Vandkunsten debuterede han i 2006 med 

essaysamlingen »10 øren fra 1959 og andre mellem-

steder«, der i dag har status som kultbog, det beskedne 

salgstal taget i betragtning.

Ved siden af sin forfattervirksomhed er Søren E. Jensen 

ansat som dialogjournalist på dagbladet Nordvestnyt og 

som hjælpepræst i Hvalsø og Særløse.

carmenomslagflap3.indd   1 31/10/11   14:15:13

Danmark i al sin
mangfoldighed
Fredag d. 23. marts kl. 14.00 i Hvalsø 
Sognegård

Et program med billeder, musik og tek-
ster tilrettelagt af Beate Fog-Larsen og 
Karen Margrethe Gammelby.
 Når en melodi spilles, når der synges, 
eller hvis en tekst læses op, ser man ofte 
billeder for sit indre øje. I dette program, 
der er sat sammen til denne eftermid-
dag, ledsages musik og tekster af billeder 
i form af et diashow. Det hele spænder 
vidt, danske sange, viser, instrumental-
musik osv.
 Karen Margrethe læser op og spiller 
klaver, også til de fællessange, som er ind-
lagt i aftenens program.
 Det hele viser ”Danmark i al sin mang-
foldighed”, både geografisk og årstiderne.

Pitstop for
sjælen
Onsdag d. 14. marts, 
onsdag d. 11. april & 
onsdag d. 25. april kl. 
17.00 i Hvalsø kirke

Er du ved at løbe tør for 
brændstof? Har du brug 
for en tænkepause?
 Kom til en halv times 
ro væk fra en travl hver-
dag – og nyd kirkens rum, 
der netop appellerer til 
stilhed og fordybelse.
 Kristen meditation 
med stilhed omkring dø-
befonten, Kristuskrans, 
Taizé-sange og anderle-
des bønner.

Moderne korsfæstelsesbillede.
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spaghetti-
gudstjeneste 
om pinsen
Torsdag d. 29. marts 
kl. 17.00 i Hvalsø kirke

”Jul, påske & pinse” – 
men hvad handler pinsen 
egentligt om?
 Kort gudstjeneste for 
hele familien med mu-
lighed for bagefter at 
komme rundt i kirken på 
egen hånd, inden vi spiser 
spaghetti i Sognegården. 
Arrangementet er slut kl. 
19.00.
 Pris: 20 kr. pr. person 
– 50 kr. for en familie.
 Tilmelding til Anne 
Spangsberg senest tors-
dag d. 22. marts på tlf.
nr. 46408055 eller e-mail: 
anne.spangsberg@para-
dis.dk

Indsamling til
Folkekirkens Nødhjælp
Søndag d. 4. marts

Søndag 4. marts 2012 sender 
flere end 1.300 sogne tusindvis 
af frivillige indsamlere på gaden 
ved den årlige Sogneindsamling. 
Pengene fra indsamlingen går til 
Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde blandt verdens 
fattigste.
 Folkekirkens Nødhjælp rykker ud ved katastrofer, forebyg-
ger sult og skaber fødevaresikkerhed sammen med deres part-
nere i ACT – Action by Churches Together.
 Fisken i Folkekirkens Nødhjælps logo symboliserer mad til 
verden. Bekæmpelse af sult har været en kernesag for Folkekir-
kens Nødhjælp siden 1922.
 Har du lyst til at være indsamler i Hvalsø & Særløse sogne, 
kan du kontakte Eva Hornstrup, tlf.nr.: 46407407 og Anne 
Spangsberg, tlf.nr.: 46408055 eller email:anne.spangsberg@
paradis.dk. For Kirke Saaby og Kisserup bedes henven-
delse ske til Poul Joachim Stender, tlf. 46492117 eller email 
pjs@km.dk. 
 Mødestedet for indsamlingen i Hvalsø og Særløse sogne er 
sognegården i Hvalsø. Åben fra kl. 10.00. Mødestedet for ind-
samlingen i Kirke Saaby og Kisserup er Præstegården, Bogøvej 
1, Kirke Saaby. Åben fra kl. 11.00.

Indtoget i Jerusalem,
Det sidste måltid,
Korsfæstelsen,
Kvinderne ved graven
Påsken i ord og dukker
i Hvalsø kirke
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Palmesøndag 
i Kirke saaby
Børnegudstjeneste

Søndag den 1. april 
kl. 10.30 i Kirke Saaby 
kirke

Kort gudstjeneste for 
børn, klovnen Tape un-
derholder i den gamle 
skole og som altid en stor 
jagt i præstegårdshaven 
på æg og påskeharer.

Klovnen Tape optræder 

også i kirken!

skærtorsdag 
i Kirke saaby kirke
Torsdag den 5. april kl. 18.00

Fodvask, gospel, mad og spiritualitet
Skærtorsdag vaskede Jesus sine disciples fødder og spiste det 
sidste måltid med dem. Det er i dag vor nadver. Fodterapeu-
ter vasker før gudstjenesten fødderne på de kirkegængere der 
ønsker det. Roskilde gospelsingers synger og der serveres mad 
med bibelske temaer. 

musikgudstjeneste Langfredag 
med ”Country stig”
Hvalsø kirke d. 6. april kl. 16.00

Sangeren Stig Nielsen har en livslang fascination af amerikansk folkemu-
sik. Hans udtryk falder indenfor denne ”ydmyge” troubadour-tradition. 
Grundstemningen i sangene er oftest farvet af dunkel eftertænksomhed 
og melankoli. I tekstuniverset kredses om fatalisme og anelsesfuld ånde-
lighed med afsæt i et lyrisk møde mellem mytologien – også den kristne 
- og det dybt personlige. De eksistentielle temaer i hans tekstunivers 
tilfører fortællingen om Jesu korsfæstelse en fornyet aktualitet. 
D. 16. januar udkom Stig Nielsens nye album ”Man on the Fall”.



Birthe Rønn 
Hornbech 
prædiker i 
Hvalsø kirke
Kirkespisning 

Søndag d. 15. april 
kl. 10.30

Kom og hør tidligere kir-
keminister og medlem af 
Folketinget for Venstre, 
Birthe Rønn Hornbech 
prædike. Efter kirkespis-
ningen vil hun holde et 
oplæg om Folkekirkens 
fremtid.
 Tilmelding til An-
ne Spangsberg, tlf.nr.: 
46408055, e-mail:anne.
spangsberg@paradis.dk

�
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Langfredag
i Kirke saaby og Kisserup
Ingen gudstjenester i kirkerne. I stedet kommer Kirke Saaby og 
Kisserup kirker rundt i vore to sogne på ladet af en lastbil lastet 
med et kors, et kor, et klaver, en præst og et alter. Minigudstje-
nester langfredag på 15 minutter.

Kl. 13.00: Busholdepladsen i Kisserup
Kl. 13.30: Gadekæret Kirke Saaby 
Kl. 14.00: Boldbanen i Fuglevang 
Kl. 14.30: Gadekæret Vester Saaby
Kl. 15.00: Gadekæret Torkilstrup

Påskefesten i Kirke saaby 
og Kisserup kirker
Den 7. og 8. april

Påskenatsgudstjeneste den 6. april kl. 22 i Kirke Saaby med 
levende ild og den norske sangerinde Bente Vist. Andagtsfuld, 
stille, meditativ aften før påskeunderet. Næste dag festguds-
tjenester for Kristi opstandelse med efterfølgende champagne. 

Tornekroningen



studiekreds 
om biblen i 
Kirke saaby
Cand. theol. og tidligere 
præst Birgit Melgaard har 
indledt en studiekreds 
om biblen i Den gamle 
Skole, Kirke Saaby. Der 
lægges særlig vægt på 
en gennemgang af Det 
nye Testamente. Studie-
kredsen er åben for alle. 
Nye meget velkomne. 3. 
og 24. april kl. 14 i Den 
gamle Skole.
 Læs mere om studie-
kredsen på www.saa-
bykisserup.dk eller kon-
takt Birgit Melgaard på 
tlf. 24 78 55 46

�

Guldkonfirmander
Søndag den 15. april kl. 10.30

Kirke Saaby kirke og Den Gamle Skole er rammen om en fest-
lig begivenhed: Erik Keiniche Hansen medlem af menigheds-
rådet, har sat sine tidligere skole- og konfirmandkammerater 
stævne i anledning af, at det er 50 år siden, de blev konfir-
meret. Guldkonfirmanderne blev konfirmeret i foråret 1962 i 
Kirke Saaby og Kisserup kirker og 15 ud af holdet på 22 kon-
firmander kommer. Efter gudstjenesten i Kirke Saaby kirke og 
efterfølgende kaffe i våbenhuset får de lejlighed til at hilse på 
hinanden, nogle har ikke set hinanden i 50 år, andre deltog i 
sølvkonfirmationen for 25 år siden. Det er kirkens nuværende 
sognepræst Poul Joachim Stender der har fået ideen med sølv- 
og guldkonfirmation og det er også Poul Stender der har guds-
tjenesten denne dag. 

DEt sKER I APRIL

Forårskoncert med tolstrupkoret
Særløse kirke torsdag d. 26. april kl. 19.30

Nu går vi mod mere sollyse tider, og det afspejles i Tolstrupkorets repertoire for foråret 2012.
Benny Andersens dejlige tekster kender vi alle nogle af, og ” Hilsen til forårssolen” er med 
i en lille buket af denne fine digter. Lidt svensk stemning får vi også: Bellman, Sjöberg og 
Evert Taube synges i korarrangementer, og det er jo ofte lystigt! Som det helt nye i år synger 
koret tre satser af ungareren Gottfried Wolters, bl.a. ”Soldatens forårssang”. Disse tre synges 
med dansk tekst.
 ”Og så elsker vi Oscar Petersons ”Hymn to Freedom”, så den får I også”.
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Korkoncert med Ars Nova Koret
Hvalsø kirke torsdag 
d. 19. april kl. 19.30

Ars Nova Koret, Slagelse blev 
oprettet i 1974. Siden 2005 har 
Solveig Bjergkvist ledet koret. 
Solveig Bjergkvist er tidligere 
organist i Hvalsø og Særløse 
kirker, og har mange års erfa-
ring med kordirektion. Koret 
har givet et utal af koncerter 
både i indland og udland, og 
stræber mod et højt musikalsk 
niveau og et alsidigt repertoire.
 Ars Nova Koret synger bl.a.  
Michael Bojesens Pater Noster 
-  Fadervor på latin afvekslende 
med vers af Grundtvigs inder-

lige salme ”Stol du kun på dit fadervor”. Et meget spændende, varieret og iørefaldende værk. 
Der vil også være en afdeling med danske sange af bl.a. C.E.F. Weyse, Carl Nielsen og Niels la 
Cour.

Den tomme grav.
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Udflugt  for menighed og 
frivillige går til Fyn!
Lørdag d. 19. maj med afgang fra Hvalsø Sognegård 
kl. 9.00, hjemkomst ca. kl. 18.

Programmet vil være en rundvisning i den historiske Kerte-
minde kirke, derefter Thomas Larsen museet, hvor vi får en 
guidet rundvisning, og vi spiser medbragt picknick.
Herefter går turen til Sanderumgård v. Fraugde 
Susanne Vind viser rundt i den romantiske have/park, som er 
reetableret efter den gamle berømte park, som var anlagt af en 
vis Hr. Bulow
 Kaffe med hjemmebag, før vi vender næsen hjemad.
Specialudstillingen på museet  er endnu uvis, men den stående 
er jo flot i sig selv. 
 Nærmere program kommer senere - se Midtsjællands Folke-
blad.
 Der er tilmelding til turen.Pris: 100 kr. Tilmelding til Erling 
Svendsen, tlf.nr.: 46408027 eller til Anne Spangsberg, tlf.nr.: 
46408055, e-mail:anne.spangsberg@paradis.dk

Børnedag 
i Kirke saaby 
kirke og 
præste-
gårdshave
Fredag den 11. maj kl. 
9.30 til 13.30

Sang og musik i kirken. 
Tur op i tårnet for alle 
børn, der har lyst. Bagef-
ter klovneshow i præste-
gårdshaven, futtog, hop-
peborg, saftevand, frugt 
og kage. Også levende 
harmonikamusik. Alle 
dagplejebørn, børneha-
vebørn og hjemmegående 
børn er hjertelig velkom-
men.



tid til at melde sig til kræmmermarkedet
i Kirke saaby præstegårdshave

1�

jazzgudstjeneste og 
pinseøl
Pinsemorgen kl. 10.30 i Kirke Saaby kirke

Vær med til at fejre pinsen, hvor Guds ånd 
som røde tunger af ild, kommer over discip-
lene. Årets tredje største kirkelige fest! Vi 
fejrer pinsen i kirken med en gudstjeneste 
med Henrik Hansens Jazz-band, pinseøl og 
nybagt brød.

DEt sKER I mAj

Indtoget i Jerusalem.
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Grundlovsdag
tirsdag den 5. juni kl. 13

Kræmmermarkedet i præstegår-
den vokser stabilt. Sidste år var 
over 25 boder tilstede i haven. 
Vi glæder os til at se endnu fle-
re i år. Det koster intet at være 
med. Kom og sælg hvad du har 
lyst til at sælge. Vi giver plads 
til alt fra dybfrysere, kraner og 
biler til hjemmedyrkede radiser 
og karse. Alt hvad det kræver, er 
blot at man tilmelder sig til Poul 
Joachim Stender på tlf. 46 49 21 
17 eller pjs@km.dk og selv med-
bringer hvad man har brug for.  

 Til grundlovsmødet vil der være musik, tale, kage- og ølbo-
der, gymnastikopvisninger, dans og meget andet. 
 Velkommen!

Kryds i kalende-
ren allerede nu. 
Årets sogneflugt 
i Kirke saaby og 
Kisserup finder 
sted onsdag den 
5. september. 
Da vi har mistet 
jomfruøerne vil vi 
i år fokusere på 
møen! 
Plads til 70 deltagere.

Reserverer plads allerede 
nu på 46 49 26 16 el-
ler pjs@km.dk. Først til 
mølle princippet.

✗morgensang i Hvalsø kirke
Onsdag den 6. juni, 13. juni, 20. juni & 27. juni kl. 9.30.

Kort gudstjeneste omkring døbefonten med tid til stilhed, me-
ditation, tekstlæsninger og naturligvis synger vi nogle af de 
gode morgensange/salmer.
 Bagefter er der morgenbrød & kaffe/te i Sognegården.

Nadveren.

Korsfæstelsen.
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Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

Onsdag d. 29. februar - - 18.30 PJS
Kirkespisning

-

Søndag d. 4. marts
2. søndag i fasten

10.30 AS
Indsamling 
Folkekirkens 
Nødhjælp

9.00 AS
Indsamling 
Folkekirkens 
Nødhjælp

10.30 PJS
Indsamling 
Folkekirkens 
Nødhjælp

-

Søndag d. 11. marts
3.s.i fasten

Provstiguds.
i Allerslev kirke
10.30
Dam-Jensen

Provstiguds.
i Allerslev kirke
10.30
Dam-Jensen

Provstiguds.
i Allerslev kirke
10.30
Dam-Jensen

Provstiguds.
i Allerslev kirke
10.30
Dam-Jensen

Onsdag d. 14. marts 17.00 AS
Pitstop for 
sjælen

- 18.30 PJS
Kirkespisning

-

Søndag d. 18. marts
Midfaste

- 10.30
PJS

9.00
PJS

14.00
PJS

Søndag d. 25. marts
Mariæ bebudelses dag

9.00
SEJ

- 10.30
SEJ

-

Torsdag d. 29. marts 17.00
AS
Spaghetti-guds.

- - -

Søndag d. 1. april
Palmesøndag

10.30 AS
Familieguds.
12.00 Dåbsgud.

9.00 AS 10.30 PJS
Børnegudstj

Torsdag d. 5. april
Skærtorsdag

10.30
SEJ

9.00
SEJ

18.00
PJS
Måltidsgudstj

10.30
PJS

Fredag d. 6. april
Langfredag

16.00 SEJ
”Country Stig”

- Kørende gudstj.
Se side8

Kørende gudstj.
Se side8

Lørdag d. 7. april - - 22.00
Påskenats-
andagt

-

Søndag d. 8. april
Påskedag

10.30
AS

9.00
AS

9.00
PJS

10.30
PJS

Mandag d. 9. april
Anden påskedag

10.30
AS

- 9.00
AS

-

Onsdag d. 11. april 17.00 AS
Pitstop for 
sjælen

- - -
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Søndag d. 15. april
1. søndag efter påske

10.30
Birthe Rønn 
Hornbech 
prædiker
Kirkefrokost
AS liturg

- 10.30
PJS
Guldkonfir-
mation

-

Søndag d. 22. april
2.s.e. påske

10.30 AS
12.00 Dåbsg.

- - 9.00
AS

Onsdag d. 25. april 17.00
AS
Pitstop for 
sjælen

- - -

Søndag d. 29. april
3.s.e. påske

10.30
SEJ

9.00
SEJ

10.30 PJS
Konfirmation

-

Fredag d. 4. maj
Bededag

- 10.30
Konfirmation
AS

9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag d. 6. maj
4.s.e. påske

10.30
Konfirmation 
– 7.A - AS

- 10.30 
PJS
Konfirmation

-

Søndag d. 13. maj
5.s.e. påske

9.30 Konf. 7.B/
AS
11.30 Konf.
7.C/SEJ

- 9.00
PJS

10.30
PJS

Onsdag d. 16. maj 17.00 AS
Pitstop for 
sjælen

- - -

Torsdag d. 17. maj
Kristi himmelfarts dag

10.30
SEJ

9.00
SEJ

9.00
PJS

10.30 PJS
Konfirmation

Søndag d. 20. maj
6.s.e. påske

10.30 AS
12.00 Dåbsg.

- 9.00
AS

-

Søndag d. 27. maj
Pinsedag

10.30
AS

9.00
AS

10.30
PJS
Jazz-gudstj

-

Mandag d. 28. maj
Anden pinsedag

9.00
PJS

- - 10.30
PJS

Søndag d. 3. juni
Trinitatis søndag

9.00
SEJ

10.30
SEJ

10.30
PJS

-

Gudstjeneste på Ældrecenter:
Tirsdag d. 13. marts – AS
Tirsdag d. 10. april – SEJ
Tirsdag d. 8. maj –PJS

PJS: Poul Joachim Stender
SEJ: Søren Elbæk Jensen
AS: Anne Spangsberg



KirKe Hvalsø og særløse KirKe saaby og Kisserup

Sognepræst  Anne Spangsberg
Præstegårdsvej 2A
4330 Hvalsø. Tlf 46 40 80 55
E-mail:anne.spangsberg@paradis.dk
www.saabykisserup.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.

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

Organist Linda Baarsgaard
Kirkevej 8, Bakkendrup;4281 Gørlev. 
Tlf: 3526 2430
E-mail: linda@hvalsoe-kirke.dk. 
Fridag om mandagen

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

Graver i Særløse Ole Hansen
Byvejen 5, Osted, 4000 Roskilde.
Tlf. 4649 6828, 2034 2405.

Kirkesanger i Hvalsø og Særløse
Christian Brage, Uddeholmsgatan 36, 14 50 Malmö
Fridag om mandagen.

Formand for menighedsrådet i Hvalsø:
Erik Wulff, Jernbanevej 33, 
4330 Hvalsø Tlf. 4640 8023, mobiltlf. 4010 2986
E-mail: wulff@hvalsoe-kirke.dk

Formand for menighedsrådet i Særløse:
Inge Jørgensen, Særløsevej 5, Særløse, 
4330 Hvalsø. Tlf. 4649 7050

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

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 
Caroline Sejerø Ellegaard Jensen
Tlf.: 27 51 20 55 
E-mail: saabykirkegaard@gmail.dk
Arbejds- og postadresse
Graverkontoret, Bogøvej 8A, 4060 Kirke Saaby

Graver i Kisserup
Claudia Labbé Loveluck
Tlf. 60 75 20 55.
E-mail: saabykirkegaard@gmail.dk

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

Minikonfirmand-underviser
Henriette B. W. Andersen
Email: hbwa@jubiiconnect.dk
tlf: 26 50 83 85

Poul Joachim StenderAnne B. Spangsberg Søren E. Jensen

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


