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Jesus besejrer
døden påskemorgen



Den nye sognemedarbejder – det blev så mig!
Kirke Saaby-Kisserup sogne

side) delt op i pige- og dren-
gehold i hver sit semester. 

Som juniorkonfirmand 
kommer man til at lære, til 
at lege og til være sammen på 
en rar og hyggelig måde. Man 
lærer om kirkeåret. 

Hvordan det hænger sam-
men med Biblen og skoleferi-
en. Man får historier fortalt, 
går på opdagelse i livet på Je-
su tid, går på opdagelse i kir-
kerummet, og opdager måske 
en lidt større sammenhæng i 
nogle ting.

Leg, læring, dramaet i Bib-
len, dramaleg og kreativitet 
– er i højsædet de 10 gange vi 
mødes i sognegården.

Juniorkonfirmand er for 
alle nysgerrige børn – både 
døbte og ikke-døbte, og for 
børn af anden trosretning 
end den kristne. Der stilles 
ingen krav andet end til god 
opførsel. Man skal ikke til ek-
samen i tro og kirke, og man 
skal ikke bevise noget andet 
end ønsket om at være sam-
men.

Babysalmesang
Med en baggrund som klas-
sisk sanger og sangpædagog, 
som småbørnsmusikpædagog 
og som sognemedhjælper i 
Kalundborg begyndte jeg at 
undervise i babysalmesang. 
Det viste sig at være et nyt 
vidunderligt eventyr, hvor 
mine erfaringer, mine kom-
petencer og mit hjerteblod 
kunne få fri udfoldelse.

�

En torsdag aften i januar tog 
jeg spændt til samtale med 
menighedsrådet for Kirke Sa-
aby og Kisserup sogne. 

Sikkert lidt over halvvejs 
i livet med mange ønsker for 
det kirkelige arbejde, mange 
oplevelser og erfaringer i ba-
gagen – kunne jeg nå at tale 
min sag på ½ time?

Heldigvis faldt den torsdag 
aften ud til min fordel, og jeg 
sidder nu med en god portion 
taknemmelighed over at være 
i stillingen som den nye sog-
nemedarbejder fra 1. februar.

Evangeliet og salmerne
Jeg hedder Tinne Leth, og 
jeg brænder for – eller rettere 
– der brænder i mig en stille 
indre ild, der kaster mig ud i 
det privilegerede arbejde i at 
være med til at få evangeliet 
til at lyse i vores verden nu og 
her. Samme ild, tror jeg, giver 
næring til at dele, danse og 
synge vores unikke, smukke, 
dybe og mangesidede danske 
salmeskat.

Det er disse to ting, evan-
geliet og salmerne, der under 
hele mit arbejde som sogne-
medarbejder kører som en 
jævn og god og henrivende 
pålidelig motor.

Børn og unge og kirke
Det står klart for mig, at øn-
sket om fokus på børn og 
unge i sognene er ret centralt 
i forventningerne til den nye 
medarbejder.

I første omgang glæder jeg 
mig til at skulle undervise ju-
niorkonfirmander og opstarte 
babysalmesang i en eller an-
den udgave. Jeg kommer også 
til at medvirke ved nogle af 
sognenes traditionsrige bør-
nedage.

Herudover er der planer 
om andre tiltag. Muligheden 
for genetablering af en konfir-
mandklub og opstart af kirke-
skole samarbejde har været på 
tale blandt andre ting. 

Nu skal min stilling først 
formuleres, og jeg skal lære 
sognene at kende og om-
vendt.

Minikonfirmander 
– Juniorkonfirmander…
Her i Kirke Saaby og Kisse-
rup sogne fortsætter det kir-
kelige tilbud til de 9-10årige 
på Kirke Saaby skole.

Jeg har undervist junior-
konfirmander siden foråret 
2007 i Kalundborg. Her er 
børnene lidt kede af at blive 
refereret til som ”mini”-et-el-
ler-andet, så vi besluttede at 
holde fast ved titlen ”junior”, 
selvom ”mini”-et-eller-andet 
ligger lettere for tungen. Det 
bliver også stilen fremover her 
i sognene. 

Jeg synes kun det gavner 
at forsøge at højne hinandens 
værdighed. Altså værdighed i 
forståelsen som værdi – ikke 
rang.

Juniorkonfirmanderne bli-
ver som et forsøg (fra min 
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Babysalmesang …..Kan 
babyer overhovedet synge?

Ja, noget skulle man kalde 
det. Og nej, babyer synger ik-
ke. De spræller med benene. 
Lader øjnene synke fordybet 
ind i vellyd og nærhed. Med 
åbenhed for fri fortolkning 
kan det vel også kaldes sang. 
I hvert fald musisk tilstedevæ-
relse.

Lad mig forklare, hvad 
der ikke kan forklares. For 
babysalmesang skal i sin na-
tur opleves. I sin grundform 
er babysalmesang et samvær 
mellem 10 babyer med der-
tilhørende forælder og én 
underviser. Der er ingen tale 
– kun sang, musik og bevæ-
gelse. Læreren guider børn 
og voksne igennem salmer, 
remser og sange, hvor der la-
ves fagter, kysses, krammes, 
danses og bæres. 

Forælderens stemme er 
barnets vigtigste centrum og 
hver synger med sit næb. He-
le kirkerummet bliver taget 
i brug. Der lyder kun sang-
stemmer, klokkespil og evt. 
triangel eller cymbaler. Vi 
begynder på måtter på gulvet 
i koret. Rejser os og danser 
mellem bænkene. Så er der 
historie og ride-ranke på stole 
ved orglet, dernæst vuggen i 
tæpper. Vi slutter af på måt-
terne i koret, og så er børnene 
også klar til en frisk numse, 

et dejligt fyldt bryst eller fl a-
ske – og nok også en lur efter 
45 minutters intens og stille 
glæde.

Hvordan babysalmesang 
kommer til at forme sig ved 
Kirke Saaby og Kisserup kir-
ker ved jeg endnu ikke. Men 
der kommer helt sikkert et 
tilbud, så snart jeg har fået 
en føling med babypotentia-
let. (se evt. mere info på min 
hjemmeside: www.salmerog-
leg.dk)

Tak!
Til sidst endnu en tak for til-
liden til menighedsrådet, en 
glad forventning om godt 
samarbejde med det, kirker-
nes personale og alle jer sog-
nebeboere. Føl jer endelig fri 
til at tage henvendelse til mig, 
hvis der er spørgsmål af den 
ene eller anden art på: kate-
ket.tinneleth@hotmail.com 
eller 8111 4006.

En venlig hilsen
Tinne
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Skærtorsdag – Judas forråder Jesus
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Det rullende 
vejkors
Tirsdag den 23. april 
kl. 19.30 Glim Kirke, 
Glimvej 2, Glim, 
4000 Roskilde
Kirkerne i Lejre Provsti 
arrangerer: ”Det rullende 
vejkors”. Kunst, Bellman 
og bøn. Installationskun-
ster Lisbet Fabricius Jo-
hannsen lader vejkorset 
rulle.
Et par af Bellmans viser 
synges og spilles af hen-
holdsvis Nicholaj Siltan, 
rimsmed og bakkesanger 
og Allan Sjølin, prisvin-
dende alsidig klassisk gui-
tarist.
Præsterne Cecilie Schack-
inger og Marianne Kri-
stensen fortolker korset. 
Der er fri entré.
Kontakt: Marianne Kri-
stensen, tlf.: 4649 7137 e-
mail: XXXXXXX XXX 
XXXXXXXXXX
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Må vi låne dit gamle 
konfi rmandbillede?
Vi er i gang med at sætte gamle billeder af konfi rmationer fra 
Hvalsø & Særløse kirke op i Særløsestuen i Hvalsø Sognegård. 
Derfor vil vi høre, om der rundt om i hjemmene skulle være 
nogle fotos, som vi måtte låne. Målet er at lave et par vægge fyldt 
med billederne til glæde for de nuværende konfi rmander og an-
dre, der kommer i Sognegården. Henvendelse til: Anne Spangs-
berg, tlf.nr.:46408055, e-mail: anne.spangsberg@paradis.dk.

Forårets Pitstop for sjælen  vil tage udgangspunkt  i Fadervor og Kristuskransen.  
Bønnerne i Fadervor går fint  i spænd med Kristuskransen. 

Derudover bruger vi  Asger Baunsbak-Jensens bog  
"Bøn i mørket". 

Kristen meditation med  stilhed omkring døbefonten. 

FORFOR  SJÆLENSJÆLEN  

Onsdage kl. 17.00  Onsdage kl. 17.00    
d. 27/2 + 13/3 d. 27/2 + 13/3   
+ 17/4 + 1/5+ 17/4 + 1/5  

ii  HVALSØ KIRKE HVALSØ KIRKE   

  PITPIT  
STOPSTOP  
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Mini-
konfi rmander  
ved Hvalsø 
kirke
Hvorfor skal du være mini-
konfi rmand?

Fordi det er sejt og fordi 
Hvalsø Kirke faktisk er din 
kirke.

Fra 2. april kan alle ele-
ver i 3.b og 3. c gå til MI-
NIKONFIRMAND. De 
vil i løbet af  februar få en 
invitation med posten

Gennem aktiviteter og 
oplevelser åbner vi kirken, 
med alter, prædikestol, 
klokker og meget mere til 
en fortælling om kirke, tro 
og tradition.

I år vil undervisningen 
varetages af Linda Baars-
gaard og Line Skovhaug.

Tilmelding gerne inden 
den 20. marts på line@
skovhaug.dk. 

Det foregår i Hvalsø sog-
negård og kirke tirsdage kl. 
14.00-15.30 over 9 gange

Vi vil hver gang få brød 
eller kage og saftevand, og 
vi slutter hele forløbet fest-
ligt af med en gudstjeneste 
søndag d. 2. juni, hvor mi-
nikonfi rmanderne medvir-
ker. Man kan være med, 
selvom man ikke er døbt, 
og det koster ikke noget.

Med venlig hilsen un-
derviserne:
Line Skovhaug, 
tlf. 21 24 63 93
Linda Baarsgaard, 
tlf. 35 26 24 30
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Lisbeth Smedegaard Andersen

ÅRSTIDSSALMER i ord
og toner!
Fredag d. 1. marts kl. 14.00 i Hvalsø Sognegård

Dorte Dideriksen, sognepræst i Oppe Sundby og organist/pia-
nist Nina Frederiksen har fundet sammen i interesse og glæde 
ved at synge og fortælle om Lisbeth Smedegaard Andersens 
salmer. Nye salmer har vundet gehør langt omkring, og her har 
vi en enestående mulighed for at høre Dorte ś smukke stemme, 
Nina ś klaverspil – og synge med!

Sangaften med nye
salmer og melodier
Tirsdag d. 5. marts kl. 19.00 i Hvalsø sognegård
Der er grøde i dansk salmedigtning. Med samlinger som 
b.la  ”Tredjedagens lyse rum” fra 2001 af Holger Lissner, 
og Iben Krogdals ”Vi, som er søgende – Salmer til moder-
ne mennesker” fra 2010, kommer der stadig nye salmer til, 
som taler tidens sprog. Men er de holdbare? Og kan nogle 
af vore gamle salmer blive taget frem fra glemselens tåger 
blot ved at få en ny melodi? 

Anne Spangsberg vil præsentere et udvalg af tidens sal-
mer, Linda Baarsgaard og Hvalsø sognekor vil præsentere 
nye og friske melodier.
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Facts om
kirkespisningerne 
i Kirke Saaby og
Kisserup sogne
Pris: 60 kr. for aftensmad 
inklusiv 1 glas vin eller øl 
og kaffe/te.
Tilmelding: pjs@km.dk 
eller 46492616/23364884.
Indhold: Andagt i kirken, 
aftensmad og foredrag/
underholdning.
Tid: Fra 18.30 til 21.00

Facts om mor-
genmøderne i 
Kirke Saaby og 
Kisserup sogne
Pris: 25 kr. for en solid 
morgenmad.
Ingen tilmelding.
Indhold: morgenmad og 
foredrag

Kirkespisning 
Kirke Saaby kirke / Den 
gamle Skole, onsdag den 
6. marts kl. 18.30
Ikke langt fra Kirke Saaby og 
Kisserup sogne ligger godset 
Eriksholm. Mette Ahlefeldt, 
der sammen med sin mand 
ejer godset, har skrevet en 
smuk bog om dette gods. Ka-
ren Munk-Nielsen

Holbæk Museum, Inspek-
tør for Nyere Tid, skriver om 
bogen: 

”Mette Ahlefeldts ambition med den-
ne bog er at få væggene på Eriksholm til 
at tale. Det får hun til fulde! Den smukt 
illustrerede bog er gennemarbejdet, og 
forfatteren anvender et letforståeligt, 
velskrevet sprog. Læseren får et sjældent 
privat indblik i, hvordan livet levedes på 
et sted som Eriksholm. Bogen har selv-
sagt lokal interesse, men historien om 
Eriksholm er også Danmarkshistorie, og 
derfor fortjener den en stor udbredelse.”

Til kirkespisningen vil Mette Ah-
lefeldt endnu engang få væggene på 
Eriksholm til at tale.
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Godset Eriksholm
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Eriksholm
Et hus på landet

Mette Maria Ahlefeldt-Laurvig
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Kristi Himmelfartsdag– Jesus bliver taget op i himlen.
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Uropførelse af Anders Danman 
Maria Bebudelsesdag den 17. marts kl. 15.00
i Kisserup kirke
Vores uforudsigelige organist og cembalist Anders Danman, der 
var på sygeorlov det meste af forrige sæson, har brugt en del af 
sine gode stunder på at komponere. Ej at forglemme var han al-
lerede som teenager, elev til den fornylig afdøde Jan Maegaard 
(f. 1926), professor ved Københavns Universitet og expert på 
moderne musik,  en legende med internationalt ry.

Anders har skitseret orgelkoraler over ”Gør døren høj” og 
”Aus tiefer  Not”, ”Fancy for Samuel” for violin og cembalo,  
”Bortom bergen” 6 kinesiske digte for baryton og lav blokfl øjte-
kvartet (baseret på Anders egen lyrik)  ”Gloria” for kammerkor 
og orgel  samt – til uropførelse her i foråret – ”Ave Maria gratia 
plena” for høj sopran og harpe/orgel, ”Sub Communione” for 
orgel,  og ”Via Crucis” for orgel, baseret på bibelteksterne: om 
Jesu lidelse og død. 

Til uropførelsen medvirker:
 Bente Vist, sopran - Tine  Ehling , harpe - Yuzuru Hiranaka, orgel

Per Nörgårds ”Fons Lætitiæ”, 1975, Forpremiære: Anders Danmans ”Sub Communione”, 
2011-12 og samme tonsætteres  ”Ave Maria gratia plena”, 2011. Hertil et kortere endnu ikke 
programlagt værk. 

Maleri - Akvarel - Grafi k
Søndag den 10. marts i Den gamle Skole efter gudstjenesten

Fernisering  med en let anretning i Den gamle Skole 
Mød kunstneren Ingrid Trap Hastrup fra Udsholt. 

Udstillingen er åben frem til 15. april i forbindelse med kirkens ar-
rangementer og gudstjenester.
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Børne-
palme-
søndag i 
Kirke Saaby
Børnegudstjeneste med 
Saaby børnekor, palme-
grene og klovnen Tapé

Søndag den 24. marts 
kl. 10.30 i Kirke Saaby 
kirke

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

I dag er det Søren
Kierkegaards fødselsdag 
– 200 år gammel

Morgenmøde 
Onsdag den 20. marts kl. 9.30 -11.00 i Den 
Gamle Skole i Kirke Saaby

5. maj 2013 er det 200 år siden Søren Kier-
kegaard blev født. Kristian Østergaard, sogne-
præst i Sorø, fortæller om Søren Kierkegaards 
historie og humor. En let tilgængelig skildring 
af Kierkegaards liv og værk med vægt på den 

muntre side af guldalderklassikeren.
Kristian Østergaard er foruden sognepræst boganmelder i 

Kristelig Dagblad. Har udgivet fl ere bøger. Nyeste bog har tit-
len: Ansigt til ansigt –evangeliske lystfortællinger”.

Spaghetti-gudstjeneste
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Torsdag den 21. marts kl. 17.00 i Hvalsø kirke
Vi skal høre om Noahs Ark.
Tag selv tøjdyr og bamser med, så de kan få en sejltur.

Spaghetti-gudstjeneste er:
• En børnegudstjeneste for familier 
• Især for børn i alderen 0 - 13  år
• Afslappet atmosfære, med noget for øjne, ører og mund
• Sang, 7-armet lysestage, rundtur i kirken og meget mere.
• Kort, den tager ca. 30 min. og bagefter spiser vi spaghetti og 

kødsovs sammen i Sognegården
• Billig aftensmad: 20 kr. pr. voksen, gratis for børn. 50 kr. for 

en familie
Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig, så kontakt: 
Anne Spangsberg, tlf.nr.: 46408055, e-mail:anne.spangs-
berg@paradis.dk, senest d. 14. marts.

Klovnen Tape optræder også 
i kirken!

Torsdag den 21. marts kl. 17.00 i Hvalsø kirke
Vi skal høre om Noahs Ark.
Tag selv tøjdyr og bamser med, så de kan få en sejltur.

Spaghetti-gudstjeneste er:
• En børnegudstjeneste for familier 
• Især for børn i alderen 0 - 13  år
• Afslappet atmosfære, med noget for øjne, ører og mund
• Sang, 7-armet lysestage, rundtur i kirken og meget mere.
• Kort, den tager ca. 30 min. og bagefter spiser vi spaghetti og 

• Billig aftensmad: 20 kr. pr. voksen, gratis for børn. 50 kr. for 

Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig, så kontakt: 
Anne Spangsberg, tlf.nr.: 46408055, e-mail:anne.spangs-
berg@paradis.dk, senest d. 14. marts.
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Torsdag den 28. marts kl. 18.00

 Medvirkende:
 Bente Vist. sopran
 Tine Ehling, harpe
 Yuzuru Hiranaka. orgel
 Sawarabykoret
 Anders Danman, korledelse

Måltidsgudstjeneste - den hellige nadvers fejring. Uropførel-
ser af Anders Danmans ”Sub Communione” 2011-12,  ”Ave-
Maria Gratia Plena”, 2011  og ”Via Crucis”, 2011. Hertil fæl-
lesalmer og kormusik.

Skærtorsdag med bibelsk 
mad og uropførelser
i Kirke Saaby kirke
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Påskefesten i Kirke Saaby og Kisserup kirker
Den 31. marts og 1. april

Erik Rasmussen, trompet
Sawarabykoret
Anders Danman, orgel og korledelse

Efter gudstjenesterne skåles der på Kristi opstandelse i champagne
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Palmesøndag 
- Dukketeater 
& mini-
konfi rmander
Søndag den 24. marts kl. 
10.30 i Hvalsø kirke
Minikonfi rmand-gudstje-
neste, hvortil mini-kon-
fi rmandernes familie og 
alle andre er velkomne. 
Dukketeateret Svantevit 
optræder med forestillin-
gen “Pust”. I forestillin-
gen møder vi pigen Gerda. 
Hun stiller  nogle af de 
spørgsmål, som dukker op 
hos et moderne barn, der 
kommer  ind i kirken.Ger-
da møder en underfundig 
herre, der bor i kirken.
Han kan svare og svarene 
bliver til dramatik.

Saftevand & kaffe i Sog-
negården efterfølgende.



Mandag den 25/3, tirsdag den 26/3, onsdag den 27/3 kl. 
17.00 i Hvalsø kirke. 
Ugen op til påske kaldes den stille uge, den hellige uge, og blev 
førhen betragtet som årets mest hellige uge, der kulminerede 
med Jesu korsfæstelse langfredag og efterfølgende opstandelse 
påskedag.

Blå mandag, hvide tirsdag & askeonsdag, som dagene op til 
skærtorsdag blev kaldt, vil vi bruge til at standse op, lytte og 
tænke efter.

Påskens store begivenheder indbyder til, at vi med ord, sang 
og musik forbereder os til højtiden, og forsøger at sætte påskens 
begivenheder ind i en sammenhæng - plads til eftertanke og 
fordybelse undervejs.

PåskemeditationerLangfredag 
på hjul
Langfredag i Kirke Saa-
by og Kisserup, Rye og 
Kirke Sonnerup
Fredag den 29. marts
Ingen gudstjenester i kir-
kerne. I stedet kommer 
kirkerne rundt i sognene 
på ladet af en lastbil la-
stet med et jazzorkester, 
et kor, 2 præst og et alter. 
Minigudstjenester lang-
fredag på 15 minutter.

Kl. 12.30:
Busholdepladsen i Kisse-
rup

Kl. 13.00:
Gadekæret Kirke Saaby
 
Kl. 13.30: 
Gadekæret Vester Såby

Kl. 14.00: 
Plænen overfor købmand i 
Kirke Sonnerup

Kl. 14.30: 
Jenslev ved festpladsen

Kl. 15.00: 
Ejby på parkeringspladsen 
ved Netto
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Påskens ni læsninger
Nadvergudstjeneste og Hvalsø Sognekor
Skærtorsdag den 28. marts i Hvalsø kirke kl. 18.00 
Ved påskens ni læsninger læses evangeliernes beretninger 
om påskeugens dramatiske forløb fra Jesu indtog i Jerusa-
lem palmesøndag, over nadverens indstiftelse og disciple-
nes svigt, til Jesu død på korset. Hvalsø Sognekor og Hval-
sø kirkes børnekor medvirker.

I Særløse kirke er der nadvergudstjeneste kl. 16.30. 
Efter gudstjenesterne er der spisning i Sognegården kl. 

19.00. 
Tilmelding senest d. 21. marts til: Anne Spangsberg, tlf.

nr.: 46408055, e-mail:anne.spangsberg@paradis.dk eller 
til Erling Svendsen, tlf. 46408027.
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Fredagsklub
Blandt fl okken af frivillige ved Hvalsø & Særløse kirker har der vist 
sig en lyst ti l at lave en fredagsklub (det er stadigvæk på tegne-
brætt et, så navnet bliver måske ændret). 

Der vil være mange forskellige ting på programmet. Følg 
med i dagspresse eller kom i kirken og hent en brochure.



”Jesus Christ Superstar” med ensemblet 
”Story Tellers”
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Langfredag d. 29. marts kl. 14.00
i Hvalsø kirke
Vi kommer ind under huden på personerne, 

der er tæt på Jesus i de sidste dage op til kors-
fæstelsen. Ensemblet har haft stor succes med 
en fortættet gengivelse af påskens bibelske tek-
ster og gåsehudsfremkaldende sangpræstatio-
ner.

CHRISTIAN BRAGE er fortælleren, der 
knytter sangene fra musicalen sammen. Og 
så synger han både Herodes og Pilatus og lidt 
Kajfas – altså hele magtsiden af spillet.  

METTE JUEL ANDERSEN er Maria 
Magdalene, og  ANDERS ANDREASSEN 
synger både Jesus og Judas. Lise Dynnesen 
akkompagnerer sangerne.
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Påsken og de bibelske 
fi gurer - Hvalsø kirke
I tiden op til påske vil de bibelske fi gurer blive 
stillet op i kirken.
Hvordan opstod de bibelske fi gurer egentligt?

I sommeren 1964 udviklede den katolske ordens-
søster Anita Derungs den første bibelske fi gur. 

Ønsket var at fremstille bevægelige julekrybbe-
fi gurer, som let kunne laves i den enkelte familie, 
for på den måde at udbrede det glædelige budskab 
om Jesu fødsel.

I samarbejde med et katolsk kvindeforbund, der har hjemsted i Schwarzenberg tæt på 
Luzern i Schweiz, videreudviklede Anita Derung fi gurerne - heraf navnet Schwarzenberg-
fi gurer.

Allerede i efteråret 1964 holdt man de første kurser i fremstillingen af fi gurerne. I løbet 
af årene udbredtes fi gurerne til især Østrig og Tyskland og takket være et schweizisk-svensk 
giftermål kom fi gurerne til Sverige.

Den Danske Diakonissestiftelse har siden stået for at tage ud til kirkerne og oplære i, 
hvordan de skal laves.

 I Hvalsø er der en lille gruppe, hvor de fl este har været med til at lave fi gurerne. De sørger 
også for, at der bliver lavet scenarier i Hvalsø kirke ved jul, påske og pinse og små scenarier i 
montren i Sognegården. (Tove Skov, Ingrid Nielsen, Birgit Melgaard, Aase Thomsen, Ma-
rion Jacobsen, Asta Strand).
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Påskenats-
gudstjeneste
Lørdag den 30. marts 
kl. 22 i Kirke Saaby.
Levende ild og den norske 
sangerinde Bente Vist.

Andagtsfuld, stille, me-
ditativ aften før påskeun-
deret. 

Sangen er prikken over livet!
Mindernes 
dæmoner
Morgenmøde i 
Den Gamle Skole
Onsdag den 3. april 
kl. 9.30
Hans navn er Hans-Peter 
Tams. En mand i 70’erne. 
Han fortæller om sin fl ugt 
fra 2. verdenskrigs me-
ningsløse vold og gru. På 
engang en fortælling om 
hans barndom i det krigs-
hærgede Tyskland. Men 
samtidig også et stykke 
Europa-fortælling.

Sangaften med Sawarabykoret. Torsdag den 11. april kl. 
19.30 – 21.30 i Den Gamle Skole, Bogøvej 3, Kirke Saaby

Den Gamle Skole vil genlyde af 
munter fællessang, når Sawaraby-
koret og organist Anders Danman 
inviterer til vores traditionelle sang-
aften.

Vi synger kendte og mindre 
kendte sange og salmer, mest fra 
højskolesangbog og salmebog. 

Kom og ønsk en sang. Der er fri 
adgang. I pausen byder vi på kaffe/ 
te og hjemmebag.

Gospel-
gudstjeneste
i Særløse kirke
Onsdag den 10. april 
kl. 19.00
Kom og syng sammen med 
kirkens kor, som  synger 
for på en masse swingende 
gospels og spirituals, sam-
men med et band sam-
mensat til lejligheden.

MARTS • APRIL • MAJ • JUNI

Pinsen betyder
at vi fejrer
Helligånden.
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Fredag den 5. april kl. 
14.00  i Hvalsø Sognegård

Peter Albæk fortæller om sit 
liv som far til fi re piger, for-
mand for Børns Vilkår gen-
nem knap 10 år, 15 år som 
kommunikationsrådgiver og 
sin fortid i Sundhedsministe-
riet.
Peter er uddannet Cand. 
Scient. Pol ved Københavns 
Universitet og arbejdede i 
90’erne 6 år i Sundhedsmi-
nisteriet, heraf 2 år som mi-
nistersekretær, mens social-
demokraten Torben Lund 
var sundhedsminister. Som 
ministersekretær kom han 
tæt på det politiske arbejde 
og ikke mindst tæt på arbej-
det med kommunikation og 
medier. Det lagde sporene til 
den senere karriere.
Peter er i dag partner og di-
rektør i LEAD Agency, der 
blev startet i 2007 af Kresten 
Schultz Jørgensen, da han 
stoppede som kommunika-
tionsdirektør på Det Kgl. 
Teater. Peter og Kresten er 
venner og studiekammerater 
fra statskundskab og har nu 
fundet sammen i et spæn-
dende makkerskab med store 
ambitioner i kommunikati-
onsbranchen.
Allerede midt i 90’erne blev 
Peter en del af hovedbestyrel-
sen i Børns Vilkår og gradvist 
voksede interessen og enga-
gementet for det børnepo-
litiske arbejde. Det samme 
gjorde involveringen og i for-

MARTS • APRIL • MAJ • JUNI

Kommunikationsdirektør 
med hjerte for børn

MARTS • APRIL • MAJ • JUNI

året 2004 overtog Peter for-
mandsposten i foreningen. 
Børns Vilkår driver bl.a. Bør-
neTelefonen med over 30.000 
rådgivninger om året til børn 
og unge, og foreningen bisid-
der hvert år hundredvis af 
børn og unge i mødet med 
de kommunale forvaltninger. 
Det giver viden og erfaring 
om det, der rører sig blandt 
børn og unge. Og det bruger 
Peter sammen med resten af 
ledelsen i Børns Vilkår mål-
rettet i det børnepolitiske ar-
bejde.
Jobbet som kommunikati-
onsrådgiver og opgaven som 
formand går hver dag hånd i 
hånd og giver på mange må-
der næring til hinanden og til 
en grundlæggende interesse 
for politik og for at gøre en 
forskel her i livet. Det gælder 
som rådgiver for virksom-

heder og organisationer, der 
ønsker at påvirke politiske be-
slutninger inden for sundhed, 
miljø, byggeri eller detailhan-
del. Og det gælder som for-
mand i mødet med ministre 
og politikere for at skabe bed-
re vilkår for børn i skilsmisse, 
børn anbragt uden for hjem-
met, og børn der får deres liv 
ødelagt af mobning.
Politik fylder i det hele taget 
meget i hjemmet i Hvidovre, 
hvor Peter bor sammen med 
Mette og to af de fi re piger. 
De to store piger bor ikke 
længere hjemme, og er selv 
i gang med uddannelse og 
job. Peter har også i det dag-
lige en tæt relation til Hvalsø, 
hvor Mette kommer fra, og 
hvor Mettes familie også bor 
i dag. Mette og Peter blev gift 
i Hvalsø Kirke i 1999.



Fredag den 17. maj kl. 9.30

Sang og musik i kirken og tårntur
Futtog og hoppeborge i haven
Frugt og is og kagekone
Klovne Tapé
Og meget mere.

Velkommen til alle børn og deres forældre.

Morgensang 
i Hvalsø kirke
Onsdage kl. 9.30 i Hval-
sø hele juni og august

Kort gudstjeneste omkring 
døbefonten med tid til 
stilhed, meditation, tekst-
læsninger og naturligvis 
synger vi nogle af de gode 
morgensange/salmer. Bag-
efter er der morgenbrød og 
kaffe/te i Sognegården.
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Djina Mai-Mai synger Martin Hall
Hvalsø kirke, lørdag den 25. maj kl. 19.30. Fri entré

Da kongelig operasangerinde Djina Mai-Mai i efteråren afslut-
tede en Martin Hall-performance med en udgave af det sjældne 
nummer, Killing Fields, var der kun et kritikpunkt: Den fremra-
gende udførelse kaldte på meget mere.

Det rådes der bod på nu, hvor Djina Mai-Mai fremfører en hel 
koncert med numre fra Martin Hall‘s efterhånden 35 år lange kar-
riere. Som det gjorde sig gældende ved efterårskoncerten, akkom-
pagneres Djina Mai-Mai af multiinstrumentalisten Johnny Stage, 
hvorimod Martin Hall selv vil være at fi nde blandt publikum.

Det skyldes, at Martin Hall dette forår fylder 50, og koncerten 
er derfor Hvalsø Kirkes fødselsdagsgave til vor tids fl ittigste og 
mest bredtfavnende danske kunstner.

Velkommen til alle børn og deres forældre.

Børnedag i Kirke Saaby kirke 
og præstegårdshave
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Pinsen
i Kirke
Saaby og 
Kisserup
Festen for Helligåndens 
komme
Søndag den 19. maj

Lars Frederiksen, tværfl øjte
Sawarabykoret
Anders Danman, orgel og 
korledelse

Efter gudstjenesten 
snacks og pinseøl

Grundlovsfest og
kræmmermarked

Tid til at melde sig til kræmmermarkedet i Kirke Saaby præ-
stegårdshave
Grundlovsdag, onsdag den 5. juni kl. 13
Grundlovstaler: Tidligere justitsminister og økonomi-og er-
hvervs minister Brian Mikkelsen

Kræmmermarkedet i præstegården vokser stabilt. Sidste år 
var over 25 boder tilstede i haven. Vi glæder os til at se endnu 
fl ere 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 kræ-
ver, er blot at man tilmelder sig til Poul Joachim Stender på tlf. 
46 49 21 17 eller pjs@km.dk og selv medbringer hvad man har 
brug for. Til grundlovsmødet vil der være musik, tale, kage- og 
ølboder, gymnastikopvisninger, dans, underholdning og meget 
andet. 

Velkommen!
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Påskemorgen:
Jesus opstår fra

de døde.

Langfredag:
Jesus dør.
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Søndag den 
10. marts 2013 
sender flere 
end 1.300 sog-
ne tusindvis af 
frivillige ind-

samlere på gaden ved den år-
lige Sogneindsamling. 

Pengene fra indsamlingen 
går til Folkekirkens Nød-
hjælps internationale arbejde 
blandt verdens fattigste.

Udviklingshjælp nytter 
- og kampen mod fattigdom 
kan vindes. Men der er stadig 
meget at tage fat på.  En af de 
helt store udfordringer er sult. 
870 mio. mennesker lider af 
kronisk underernæring, og 
hvert 12. sekund dør et barn 
af sult. Sult og fejlernæring er 
verdens største sundhedsri-
siko. Samtidig forstærker sult 
alle andre dårligdomme, fx 
sygdommen hiv/aids.

Uden mad virker hiv-me-
dicin ikke

Kasif Nakatenda fra det 
sydlige Uganda var et sva-
geligt og udmarvet barn. 
Da hun var 10 år, viste det 
sig, at hun var blevet smittet 
med hiv, da hun lå i sin mors 
mave. Både Kasif og hendes 
mor kom i gratis behandling 
med hiv-medicin. Men for 
at medicinen kan virke, skal 
patienten spise godt og regel-
mæssigt. 

Kasif og hendes mor brug-
te flere timer hver dag på at 
finde spiseligt ukrudt om-

kring landsbyen. Alligevel var 
der aldrig mad nok.

I 2011, da Kasif var 16 år, 
fik hendes mor to geder og 
en køkkenhave af Folkekir-
kens Nødhjælp. Samtidig fik 
moderen, Kasif og andre hiv-
smittede i landsbyen under-
visning i, hvordan man kan 
leve et godt liv med hiv. I dag 
sikrer køkkenhaven, at de får 
den sunde og varierede kost, 
de har brug for og som styrker 
deres immunforsvar. De har 
begge fået mere sul på krop-
pen, og ingen kan længere se, 
at de er syge. 

Faktisk har Kasif fået det 
så godt, at hun er begyndt at 
drømme om fremtiden.

Har du lyst til at være ind-
samler, så kontakt i Hvalsø 
& Særløse sogne Eva Horn-
strup, tlf.nr.: 46407407 og 
Anne Spangsberg, tlf.nr.: 
46408055 eller email:anne.
spangsberg@paradis.dk 

Mødestedet for indsamlingen 
i Hvalsø og Særløse sogne er sog-
negården i Hvalsø.

I Kirke Saaby-Kisserup 
sogne er indsamlingsleder: Poul 
Joachim Stender, pjs@km.dk 
eller 46492117

Ruter, indsamlingsbøtter etc. 
udleveres den 10/3 kl. 11 i præ-
stegården på Bogøvej 1.

Indsamling til Folkekirkens 
Nødhjælp
Søndag den 10. marts

Kasif Nakatenda var for underernæret til at få gavn af sin hiv-
medicin. To geder og en køkkenhave fra Folkekirkens Nødhjælp har 
bogstavelig talt givet Kasif et nyt liv. Kasif ønsker held og lykke med 
Sogneindsamling 2013, så flere kan få hjælp.
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JUNIORKONFIRMAND
Ny sæson for pigerne i 3. klasserne på Kirke Saaby skole

DRENGENE FÅR CHANCEN TIL EFTERÅRET

 M Å  V I  L E G E  O V R E  I  K I R K E N? 
• Vil du lære noget om kirken, tro og Gud?
• Har du lyst til at lege?
• Er du nysgerrig?
• Vil du lave din egen døbefont?
• Kan du lide at få historier fortalt?
• Kunne det være dejligt at synge sammen med vennerne?
• Kan man danse til en salme?

Er du lige så spørgelysten som jeg? Så meld dig til juniorkonfirmand og 
spørg om alt det du har på hjerte – og jeg skal svare dig, og smile, og 
skænke saftevand, og fortælle bibelhistorier, og lege sammen med dig og 
kammeraterne - og give dig noget at tænke over…

Vi indleder med en andagt for dig og din familie onsdag den 13. februar 
kl. 17.00 i Kirke Saaby kirke – efterfulgt af et lille ”nachspiel” i våbenhuset. 
Og vi afslutter med en gudstjeneste onsdag den 8. maj kl. 17 med mad 
bagefter i sognegården

Vi mødes 10 onsdage kl. 14.00-16.00 i sognegården 
… Den gamle skole
Start: onsdag den 27. februar – Slut: onsdag den 8. maj
Det er nødvendigt at tilmelde sig på: kateket.tinneleth@hotmail.com se-
nest tirsdag den 5. februar!

Oplys venligst: + barnets og forældres navn + telefonnummer + e-mail 
adresse + accept eller ikke af fotografering af barnet (billederne bruges i 
undervisningen og evt. på hjemmesiden) + antal børn og voksne til den 
indledende andagt onsdag den 13. februar (hele familien er velkommen)

Venlig hilsen – Tinne Leth, sognemedarbejder i Kirke Saaby
og Kisserup sogne



Gudstjenesteliste
Marts  – Juni 2013
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Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup
Søndag d. 24.februar
2. søndag i fasten

9.00
PJS

- 10.30
PJS
Musikgudstj.

-

Onsdage d. 27/2, 13/3,
17/4, 1/5

17.00 AS
Pitstop for 
sjælen

- - -

Søndag d. 3. marts
3. s. i fasten

10.30
AS

9.00
AS

9.00
PJS

10.30
PJS

Onsdag d. 6. marts - - 18.30
Kirkespisning
PJS

-

Søndag d. 10. marts
Midfaste

10.30 AS
Indsamling FK 
Nødhjælp

- 10.30 PJS
Indsamling FK
Nødhjælp

-

Søndag d. 17. marts
Mariæ bebudelses dag

10.30
SEJ

- 9.00
PJS

10.30
PJS

Torsdag d. 21. marts 17.00 AS
Spaghetti-
gudstj.

- - -

Søndag d. 24. marts
Palmesøndag

10.30 AS
Afslutning
Mini-konf

9.00 
AS

10.30
PJS
Børnegudstj.
m/børnekor

Mandag d. 25. marts, 
tirsdag d. 26. marts,
onsdag d. 27. marts

17.00 AS
Påske
meditationer

- - -

Torsdag d. 28. marts
Skærtorsdag

18.00 AS
Påskens 9 
læsninger & 
nadverguds. 

16.30
AS
Nadverguds.

18.00
PJS
Måltidsgudstj

---

Fredag d. 29. marts
Langfredag

14.00
”Jesus Christ 
Superstar”

- Lastbilsgudstj
Se under marts

Lastbilsgudstj
Se under 
marts

Lørdag d. 30. marts
Påskenat

- - 22.00
Natgudstjeneste 
m/absolution
PJS

-

Søndag d. 31.marts
Påskedag

10.30
SEJ

9.00
SEJ

9.00
Festgudstj
PJS

10.30
Festgudstj
PJS

Mandag d. 1. april
2. påskedag

9.00
PJS

- 10.30
PJS

-



Gudstjenesteliste
Marts  – Juni 2013

Gudstjenesteliste
Marts  – Juni 2013

PJS: Poul Joachim Stender
SEJ: Søren Elbæk Jensen
AS: Anne Spangsberg
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Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

Søndag d. 7. april
1. søndag efter påske

10.30
AS

- 10.30
PJS

-

Onsdag d. 10. april - 19.00
AS
Gospelguds.

--- -

Søndag d. 14. april
2.s.e.påske

10.30
SEJ

- 9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag d. 21. april
3. s.e påske

10.30
AS

- 9.00
AS

-

Fredag d. 26. april
Bededag

10.30
AS

9.00
AS

10.30
PJS

-

Søndag d. 28. april
4.s.e.påske

10.30
SEJ

- 10.30 PJS
konfi rmation

9.00
PJS

Søndag d. 5. maj
5.s.e.påske

- 10.30 AS
Konfi rmation

10.30 PJS
Konfi rmation

-

Onsdag d. 8. maj - - 17.00 Afslut-
ning f. junior-
konfi rmander

-

Torsdag d. 9. maj
Kristi himmelfarts dag

9.30 – AS
Konf. 7.A
11.30 – SEJ
Konf. 7.B

- 9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag d. 12. maj
6.s.e.påske

10.30 AS
Konf. 7.C

- 10.30
PJS

-

Søndag d. 19. maj
Pinsedag

10.30
SEJ

- 10.30 
Festgudstj
PJS

9.00
Festgudstj
PJS

Mandag d. 20. maj
2. pinsedag

10.30
AS

- 9.00
AS

-

Søndag d. 26. maj
Trinitatis søndag

- 10.30
AS

9.00
AS

-

Søndag d. 2. juni 10.30 Afslut-
ning f. mini-
konfi rmander

- 9.00
PJS

10.30
PJS

Gudstjenester på 
Ældrecenter kl. 10.30
Tirsdag d. 12. marts: PJS
Tirsdag d. 9. april: SEJ
Tirsdag d. 14. maj: AS



www.facebook.com/hvalsoesaerlosekirker

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

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

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, 4320 Lejre.
Tlf. 4649 6828, 2034 2405.

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

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

www.facebook.com/saabykisserup

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

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.com
Arbejds- og postadresse
Graverkontoret, Bogøvej 8A, 4060 Kirke Saaby
Kontortid 10-12

Gravermedhjælper i Kisserup
Claudia Labbé Loveluck
Tlf. 60 75 20 55.
E-mail: saabykisserup@gmail.com

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

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

Poul Joachim StenderAnne B. Spangsberg Søren E. Jensen

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

KIRKE HVALSØ OG SÆRLØSE KIRKE SAABY OG KISSERUP


