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Torsdag den 4. kl. 17.00: Godnathistorie i Kirke Saaby kirke
Onsdag den 5. kl. 13.00:  Grundlovsfest og kræmmermarked i Kirke Saaby præste-
 gårdshave

Torsdag den 2. kl. 17.00: Godnathistorie i Kirke Saaby kirke
Søndag den 12. kl. 11.00: Campinggudstjeneste. Gundested Camping i Hvalsø

Tirsdag den 18. kl. 17.00: Pitstop for sjælen begynder i Hvalsø kirke
Søndag den 16. kl. 12.00: Konfirmandindskrivning i Kirke Saaby kirke 
Søndag den 23. kl. 10.30: Konfirmandindskrivning i Hvalsø kirke
Tirsdag den 25. kl. 19.00: Hvalsø Sognekor begynder ny sæson
Torsdag den 27. kl. 19.30: Korstart i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Søndag den 30. kl. 10.30: Høstgudstjeneste Kirke Saaby kirke
Søndag den 30. kl. 12.00: Høstfest Kisserup på marken ved kirken

Torsdag den 3. kl. 17.00: Godnathistorie i Kirke Saaby kirke
Fredag den 4.: Juniorklubben i Kirke Saaby indledes
Fredag den 4. kl. 14.00 Eftermiddagsmøde i Hvalsø Sognegård
Torsdag den 3.: Hvalsø kirkes børnekor begynder ny sæson
Søndag den 13.: Høstgudstjenester i Særløse & Hvalsø kirker
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Smuk blomst fra klosterhaven
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Jeg var bekymret, da jeg en 
dag senere end mine kolle-
ger ankom til Marias ø. Ikke 
så meget over, at jeg skulle 
på kursus. I dag kursuser vi 
os gennem livet. Nej, det be-
kymrede mig, at jeg skulle på 
kursus på et kloster og tilmed 
på et kloster på en ø. Jeg har 
ikke noget imod klostre. Men 
der var vel en grund til at 
Martin Luther stak af fra sit.  
Og hvordan pokker stikker 

man af til en bar eller et godt 
spisested fra et kloster på en ø 
midt i en blå bugt? Mine kol-
leger havde refleksionstid, da 
jeg trådte ind på klosteret. Jeg 
troede, at de sov eller legede 
brummende bjørne. I alt fald 
hørte ingen af dem mit for-
færdede skrig, da jeg opdage-
de, at jeg skulle sove i en celle 
uden bad, toilet, tv og Wi-
Fi.  Fader Josip, en jesuitisk 
munk, der i en lille jolle havde 

sejlet mig over til sit kloster, 
viste mig venligt den bruser 
og de to lokummer, som jeg 
skulle dele med mine kolle-
ger. Hvordan kan man kalde 
et kloster uden Wi-Fi og med 
så lidt sanitet for Barmhjerti-
ge Maria? Den blide munk, 
der havde opfattet mit skrig 
som udtryk for begejstring, 
førte mig ned i klosterkøkke-
net og fortalte mig, hvordan 
maden under hele kurset var 

Marias Mø

11 munke, i brune og gule kutter, bevæger sig langsomt hen over et klosters tagterrasse. I det røde af-
tenlys er de på vej mod refektoriet for at indtage deres grønne aftensmad. I det fjerne ringer en kirke-
klokke. Men det, der kunne ligne munke, er 11 folkekirkepræster fra Lejre provsti på kursus på Marias 
ø, på klosteret Barmhjertige Maria, der ligger i Tivatbugten i Montenegro. Det er bidende koldt på det 
lille kloster midt i april måned, selv om solen har skinnet hele dagen. De frysende præster har viklet de-
res brune og gule sengetæpper tæt sammen omkring sig for at holde varmen. Sognepræst Anne Spangs-
berg og jeg var blandt disse tæppeomsvøbte og frysende præster og for mit vedkommende kan jeg sige: 
Jeg havde mit livs bedste kursus! Men der gik lidt tid før jeg fattede det…

Marias Ø
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vegetarisk. Endnu engang 
undslap der mig et mindre 
skrig, hvad han igen tolkede 
som udtryk for glæde. 

Mit første møde med mi-
ne kolleger gjorde situationen 
værre. I det dunkle klosterlys 
så jeg dem komme vandrende 
imod mig indsvøbte i deres 
tæpper, som jeg forvekslede 
med munkekutter. Jeg bildte 
mig ind, at de havde konver-
teret og var parat til et kød- 
og Wi-Fi-frit liv. Alcatraz, 
tænk te jeg, troens Alcatraz. 
Jeg kommer aldrig herfra. Og 
det gør jeg heller ikke. Lige 
siden jeg er kommet hjem, er 
mine tanker blevet hængen-
de ved Marias ø, som jeg har 
omdøbt til Marias mø.  Efter 
nogle dage oplevede jeg det, 
som jeg bilder mig ind, at mi-
ne kolleger også må have følt, 
at omverdenen ikke kunne 

penetrere mig med sin uro, 
ængstelighed. Mellem mig 
og den buldrende verden var 
Marias beskyttende mødom. 

Kursets teologiske indhold 
var skyld, skam og tilgivelse. 
Mogens Lindhardt undervi-
ste. Han er bror til Roskilde 
stifts afdøde biskop Jan Lind-
hardt. På en eller anden måde 
fik han os præster rusket op 
fra det dødvande, man hur-
tigt kan ende i som præst. 
Han formåede at vække os til 
et oprør mod vore egne præ-
dikener, floskler, tanker. Og i 
dag forstår mange af os Lej-
re-præster skammens, skyl-
dens, tilgivelsens kompleksi-
tet.  Jeg er f.eks. blevet glad 
for min skam. Den viser mig 
ikke kun, at jeg hænger sam-
men med andre mennesker. 
I skammen ser jeg mig selv 
med andres øjne.  

Mange vil tænke, at et 
kursus i Montenegro må ha-
ve været dyrt. Men det er 
billigere at sende præster på 
kursus i udlandet end på et 
kursuscenter i Danmark. Og 
de helt specielle omgivelser på 
klosteret Barmhjertige Maria 
har rykket Lejre-præsterne en 
anelse tættere på hinanden. 
Vi har frosset sammen, bedt 
sammen, siddet på de sam-
me klamme toiletsæder, spist 
grøn mad, diskuteret tunge 
teologiske emner og gud ske 
lov smagt Montenegros gode 
vin og øl. Det skal ikke glem-
mes, at klostrene har haft ko-
lossal betydning i vinens og 
øllens historie.     

 Poul Joachim Stender 

Billederne i kirkebladet er fra 
provsti-rejse til Marias Ø i Ti-
vatbugten, Montenegro.

Klostrets hovedindgang med 
„livlinen“ - båden
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Kære alle i Hvalsø og 
Særløse pastorat
Da Maria Brink Hesel er gået 
på barsel, har jeg fået lov at 
være vikarierende præst her 
i sognene fra 22. februar og 
indtil Maria kommer tilbage. 
Jeg glæder mig til at være en 
del af kirkerne og af alt det, 
der sker her, i den næste tid.

Jeg hedder Sven Ulrik 
Terp, og jeg er 69 år. Jeg blev 
teologisk kandidat i 2014 og 
blev i februar 2015 kaldet 
til konstitueret sognepræst i 
Bjæverskov/Lidemark pasto-
rat og Hvalsø/ Særløse pasto-
rat.

Efterfølgende blev jeg or-
dineret til præst i Roskilde 
Domkirke den 17. februar 
2015 af Biskop Peter Fis-
her-Møller ved en større ce-
remoni, hvorefter jeg den 22. 
februar 2015 blevet indsat i 
embederne  ved en ceremo-
ni i henholdsvis Lidemark 
og Bjæverskov kirker og 29 
marts i Hvalsø/ Særløse pa-
storat.

Mit hovedområde er mini-
konfirmander og alm. præste-
arbejde.

 Skønt ny som præst har 
jeg et længere og meget for-
skelligt cv. Oprindelig er jeg 
udlært tømrer, men jeg skifte-
de i 1975 spor og begyndte at 
læse til lærer på Haslev Semi-
narium. Fra 1979 til 2007 har 
jeg været lærer i folkeskolen. I 
2007 gik jeg på efterløn og be-
gyndte samtidig på det teolo-
giske fakultet på Københavns 

Universitet. Jeg har egentlig 
altid gerne villet være præst, 
men tilbage i 80’erne havde 
familien første prioritet, og 
der var behov for penge.

Jeg kommer oprinde-
ligt fra Jylland, Fredericia, 
og jeg har siden 1969 boet i 
Næstved-området sammen 
med min familie. Gennem 
årene har jeg arbejdet meget 
med politik og socialt arbej-
de, herunder på det seneste 
som frivillig social telefon-
rådgiver i Nikolaj-tjenesten 
i København. Meget af min 
fritid bruger jeg på familien, 
logearbejde, gode bøger og 
musik, og om sommeren an-
vender jeg en del til på at kø-
re sammen med vennerne på 

min store Honda Goldwing 
motorcykel eller tilbringer ti-
den i vores meget autentiske 
ældre træsommerhus. Jeg er 
meget socialt anlagt og aktiv 
og har således også tilbage i 
firserne og 90 érne bygget og 
boet i et mindre landbrugsbo-
fællesskab.

HIMLEN„Alle, som ønsker at komme i him-

len, bedes rejse sig op“, sagde prædi-

kanten til forsamlingen.
Alle med undtagelse af en enkelt rej-

ste sig op, og prædikanten spurgte, 

hvorfor han blev siddende. Og han 

havde svaret parat: „Fordi jeg aldrig 

har kunne fordrage selskabsrejser!“
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Godnat-
historie
Godnathistorie – det’ 
da også om sommeren!
Den fortælles hver den 
første torsdag i måneden 
på fortælletæppet i Kirke 
Saaby kirke kl. 17.

Bagefter er der fæl-
lesspisning 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 er velkom-
ne) sammen med deres fa-
milier.

Tilmelding til kateket.
tinneleth@hotmail.com 
senest tirsdagen før.

Vi mødes:
Torsdag den 4. juni.
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Grundlovsfest i Kirke Saaby 
præstegårdshave
5. juni kl. 13.00
Festtaler: Folketingskandidat for Dansk folkeparti Merete Dea 
Larsen
Kræmmermarked
Musik ved Børnekoret og Sawarabykoret
Gymnastikopvisninger
Boder med øl, pølser og kage
Præsentation af Porsche-biler
Levende musik ved Simon Frederiksen Hinz Band
(stadig pladser hvis man ønsker at få en kræmmerbod)

Dagplejebørnene i 
Kirke Saaby - Kisserup sogne 
- kommer til ”Salmer & Leg” i kirken i efteråret

Vi synger, danser og leger os igennem 3 kvarter med salmer, 
sange og remser.

Der er fuld gang i børnene, når de sammen med deres dag-
plejere boltrer sig i musisk velvære og samvær!

Torsdag den 2. juli
Torsdag den 3. september
Vi ses!

De populære camping-
gudstjenester fortsætter!
Gundested Camping, Gundestedvej 40, 4330 Hvalsø
Søndag den 12. juli kl. 11.00
Campinggudstjeneste ved præsterne Søren E. Jensen og Poul 
Joachim Stender. 

Efter gudstjenesten byder menighedsrådene på fadøl og pølser.

Korridor i klostret
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Hvalsø sognekor
søger i år flere herrer og sopraner. (alt-gruppen – den dy-
be kvindestemme er p.t. lukket for tilmelding, men nye alter 
kan komme på venteliste). Vi øver hver tirsdag aften i Hvalsø 
sognegård og skal i efteråret synge ”Spillemandsmessen”, en 
gudstjeneste iklædt medrivende og opløftende dansk folkemu-
sik. Repertoiret er ellers blandet: salmer, viser, danske sange, 
lettere klassiske værker og lidt gospel/spirituals.
Start: TIRSDAG d. 25. august  kl. 19.00-21.20 i Hvalsø 
sognegård

Det er en fordel (men ingen betingelse), at du har sunget i 
kor før.

For yderligere info og tilmelding ring organist Linda Baars-
gaard: 35 26 24 30

Konfirmandindskrivning
Indskrivning til konfirmandforberedelse i Hvalsø - Særløse
Søndag den 23. august kl. 10.30 i Hvalsø kirke
Vi begynder med en gudstjeneste i Hvalsø kirke.

Bagefter går vi ned i sognegården, hvor konfirmanderne bli-
ver indskrevet.

Der bliver en let introduktion til undervisningsforløbet, 
samt mulighed for at stille spørgsmål.

Vi glæder os meget til at møde alle jer nye konfirmander og 
forældre!

Da vi på nuværende tidspunkt ikke kender til det præcise 
tidspunkt for undervisningen, må vi i stedet henvise til kirker-
nes hjemmeside: www.hvalsoe-kirke.dk eller Facebook: https://
www.facebook.com/hvalsoesaerlosekirker?ref=hl

Desuden modtager årgangen et brev omkring sommerferien.

Junior-
konfirmand
Juniorkonfirmand har vi 
pga. sygdom desværre 
måttet aflyse i dette forår. 

De børn, der har vist 
interesse, henvises til ju-
niorklubben (se omtale). 
Den starter op efter som-
merferien.

Baby-
salmesang 
– syng sommeren ind 
med din baby!

Alle babyer på 2-9 mdr. in-
viteres sammen med deres 
forældre eller bedsteforæl-
dre til at gå til babysalme-
sang i Kirke Saaby kirke.
Hver tirsdag kl. 10-10.45 
åbner kirke- og kultur-
medarbejder Tinne Leth 
kirkedøren til en stille, glad 
og hyggelig stund med sal-
mer, dans og bobler.
Alle kan være med. Forlø-
bet bygger på gentagelser 
med korte salmebidder, 
sange eller remser. Børne-
ne vugges, og der danses 
med dem i favn på trin, der 
hurtigt er lært.

Der er ingen tilmel-
ding, det er gratis, og man 
kan hoppe på og stige af, 
som det nu passer i ka-
lenderen. Der kræves dog 
et fremmøde af mindst 3 
børn pr. gang.

Sidste gang: tirsdag 
den 9. juni.
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Konfirmandundervisning
og indskrivning for
konfirmander i Kirke Saaby 
og Kisserup sogne
Søndag den 16. august kl. 12.00 i Kirke Saaby Kirke

Tidspunktet for undervisningen offentliggøres i juli-august 
på kirkernes hjemmeside. De elever, der er begyndt skolen 
i  A-klassen og nu er kommet i 7. klasse, konfirmeres sidste 
søndag i april. De elever, der er begyndt skolen i B-klas-
sen og nu går i 7. klasse, konfirmeres første søndag i maj. 
Evt. konfirmation i Kisserup kirke aftales med forældrene 
til Kisserup-konfirmanderne. Mere præcis information om 
konfirmandundervisningen kan ses fra juli måned på www.
saabykisserup.dk, hvor konfirmandindex til konfirmations-
indskrivningen også kan downloades. Konfirmandindskriv-
ningen er en gudstjeneste. Gudstjenesten efterfølges af en 
indskrivning til konfirmandundervisningen. Derfor skal det 
fremsendte konfirmandindex udfyldes og medbringes den-
ne dag. Har man ikke med posten modtaget et index, kan 
det downloades på kirkernes hjemmeside. Undervisningen 
begynder i uge 34.

Høst-
gudstjeneste
på marken 
ved Kisse-
rup kirke
Søndag den 30. august 
kl. 12

Kirke Saaby - Kisserup 
menighedsråd vender til-
bage med høstgudstje-
neste på halmballer, god 
musik, fadøl og sandwich. 
Vær med til at fejre årets 
høst, og støt gennem Fol-
kekirkens Nødhjælp alle 
de mennesker, der i år ikke 
har været i stand til at hø-
ste på grund af krig, mis-
vækst og forfølgelse.

Gruppearbejde i klosterhaven
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Sang slipper solen ind
Sawarabykoret starter en ny sæson torsdag den 27. 
august kl. 19.30 i Den Gamle Skole, Kirke Saaby. Vi øver 
hver torsdag aften kl. 19.30.

Koret har på 18. år jobbet som kirkesanger, hvor en gruppe fra 
koret på skift synger i kirken til alle tjenester.

Desuden synger vi flerstemmigt i kirken ved særlige lejlighe-
der og også andre steder, hvor der er brug for et kor.

Repertoiret er blandet, dog overvejende klassisk.
Vi har ca. fire lørdage om året workshops ved professionelle 

sangpædagoger.
Vi søger for tiden mest herrestemmer, man alle stemmer er 

velkomne.
Det er en fordel, hvis du har sunget i kor før eller spiller et 

instrument.
Stemmerne bliver indspillet for at lette indstuderingen af 

nye stemmer.
Kom og nyd samværet med et aktivt kor.
Besøg korets hjemmeside www.sawarabykoret.dk

Høst-
gudstjeneste
i Kirke 
Saaby kirke
Søndag den 30. august 
kl. 10.30

Takkegudstjeneste for 
årets høst og indsamling 
til de sultende i verden 
gennem Folkekirkens 
Nødhjælp.



Er du ved at løbe tør for brændstof?  
Har du brug for en tænkepause? 

Kom til en halv times ro 
væk fra en travl hverdag 
og nyd kirkens rum,  
der netop appellerer  
til stilhed og fordybelse. 

Kristen meditation med stilhed omkring 
døbefonten, Kristuskrans, Taizésange  
og anderledes bønner. 

for  
sjælen 

i Hvalsø Kirke kl. 17.00 
tirs. 18/8 - ons. 2/9 

tors. 17/9 - tirs. 29/9 
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Juniorklub
- er for alle børn i 4.-6. 
klasse – og starter op 
igen efter sommerferi-
en!

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

Vi ses hver anden fre-
dag lige efter skole.

I Juniorklubben laver 
vi alle mulige ting, der er 
spændende eller sjove eller 
hyggelige. Det med kirke 
kommer ind i måden, vi er 
sammen på eller gennem 
fortællinger mm.

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

Første gang: fredag den 
4. september

Vi ses!
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Trappe i klostret

Så starter en ny korsæson
Der er igen plads til nye medlemmer i:
HVALSØ KIRKES BØRNEKOR
for børn fra 3. klasse og opefter. Vi synger alt fra gospel til 
salmer krydret med sjove lege, fede rytmer og bevægelse/dans. 
- Og så er det gratis!

Koret synger med til gudstjeneste ca. 1 gang om måneden, 
og går Lucia i december.

Start:  Torsdag d. 3. september  i Hvalsø sognegård
Forventet klokkeslæt 14.30-15.30. Invitation bliver lagt ud på 
skolens intranet. Desuden sendes brev ud til 3. og 4. årgang i 
løbet af august.
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Høstgudstjeneste og spillemandsmesse 
kl. 10.30 i Særløse kirke

I år får høstgudstjenesten et ekstra løft med 
fejende spillemandstoner leveret af lokale fol-
kemusikere.

”Spillemandsmessen” er en gudstjene-
ste iklædt dansk folkemusik, og den første af 
sin art på dansk. Teksten er skrevet af Hol-
ger Liss ner, og musikken er komponeret af 
Ivan Bjerre Damgård og Michael Sommer fra 
gruppen „Jysk på næsen“, med udgangspunkt 
i dansk traditionel dansemusik. Den blev ur-
opført ved Danske Kirkedage i Roskilde i 
2004 og er en fuld gudstjeneste med salmer, 

bøn, evangelielæsning, prædiken og altergang. 
Og musik, som stemmer sind og krop til livs-
glædens dans.

Medvirkende: Lone og Per Darger, violi-
ner, Morten Nygaard Pedersen, harmonika, 
Andrea Ougaard, sopransolist, samt Hvalsø 
sognekor.

Høstgudstjeneste i Hvalsø kirke kl. 12.00
Høstfrokost i Hvalsø Sognegård kl. 13.00

Tilmelding til høstfrokost senest den 6. sep-
tember til Anne Spangsberg, tlf.nr.: 46408055, 
e-mail:anne.spangsberg@paradis.dk

Pris for frokost: kr. 60. 

Høstgudstjenester 
- Søndag den 13. september

Solnedgang, Marias Ø, Montenegro - Sorte bjerge
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Fredags 
Café
Der er ingen fredagscafe i 
sommermånederne, men 
en ny sæson begynder fre-
dag den 18. september 
kl. 14.00 i Sognegården.

12

Rigtigt flot resultat fra indsamlingen til Folkekirkens 
Nødhjælp for Hvalsø/Særløse: 21.473,00 kr.
Tak til alle de engagerede indsamlere.

Præster fra Lejre Provsti, Jesuittermunk Josip, samt 
Lene Holmsgaard og Steen Clausen fra Diapraxis.
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„....herfra min verden går. Vue imod land.“

Det smukke atrium med lilla blåregn



  

Gudstjenesteliste
Juni - Juli - August - September 2015
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Gudstjenesteliste Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

Søndag den 7. juni
1. søndag efter trinitatis

12.00
AS

10.30
AS

9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag den 14. juni
2. søndag efter trinitatis

10.30
SVT

9.00
SVT

10.30
PJS

-

Søndag den 21. juni
3. s. e. trin.

10.30
AS
12.00
Dåbsguds.*

- - 9.00
AS

Søndag den 28. juni
4. s. e. trin.

10.30
SEJ

- 9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag den 5. juli
5. s. e. trin.

9.00
PJS

- 10.30
PJS

-

Søndag den 12. juli
6. s. e. trin.

11.00
PJS/SEJ
Camping-
gudstjeneste
Gundested, 
Hvalsø

11.00
PJS/SEJ
Camping-
gudstjeneste
Gundested, 
Hvalsø

11.00
PJS/SEJ
Camping-
gudstjeneste
Gundested, 
Hvalsø

11.00
PJS/SEJ
Camping-
gudstjeneste
Gundested, 
Hvalsø

Søndag den 19. juli
7. s. e. trin.

- 9.00
PJS

- 10.30
PJS

Søndag den 26. juli
8. s. e. trin.

10.30
AS

- 9.00
AS

-

Søndag den 2. august
9. s. e. trin.

19.00
AS

- 9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag den 9. august
10. s. e. trin.

10.30
SEJ

- 10.30
PJS

-

Søndag den 16. august
11. s. e. trin.

10.30
SVT

9.00
SVT

12.00
PJS
Konfirmand-
indskrivning

10.30
PJS



  

Gudstjenesteliste
Juni - Juli - August - September 2015
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* Dåbsgudstjenesterne bliver
kun gennemført, hvis nogen
er tilmeldt.

Gudstjenester på 
Ældrecenter kl. 10.30
Tirsdag den 19. juni: AS
Tirsdag den 14. juli: PJS
Tirsdag den 11. august: SEJ

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

Gudstjenesteliste Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

Tirsdag den 18. august, 
onsdag den 2. september, 
torsdag den 17. september, 
tirsdag den 29. september

17.00
AS
Pitstop for 
sjælen

- - -

Søndag den 23. august
12. s. e. trin.

10.30
SEJ/AS
Konfirmand-
indskrivning

- 10.30
PJS

-

Søndag den 30. august
13. s. e. trin.

10.30
SEJ

- 10.30
PJS
Høstguds-
tjeneste

12.00
PJS
Høstguds-
tjeneste

Søndag den 6. september
14. s. e. trin.

10.30
AS
12.00 
Dåbsguds.*

- 9.00
AS

-

Søndag den 13. september
15. s. e. trin.

12.00
AS
Høstguds.

10.30
AS
Høstguds. m.
spillemands-
messe

9.00
PJS

10.30
PJS

At forstå Gud

En mand forsøgte at forstå Gud, og spurgte derfor:

- Gud, hvor lang tid er en million år for dig?

- En million år er som et sekund for mig, svarede Gud.

- Men hvor meget er så en million kroner for dig?, ville manden vide.

- En million kroner er et par håndører for mig, svarede Gud.

- Må jeg så ikke bede om et par håndører af dig?, spurgte manden.

- Jo, selvfølgelig, svarede Gud; lige et sekund....



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

www.facebook.com/hvalsoesaerlosekirker

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

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

Børne- og ungdomspræst Sven Ulrik Terp
Fuglevænget 12, 4700 Næstved
Tlf.: 2330 2282. 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
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 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

Gravermedhjælper i Kisserup
Lotte Clemmensen
Tlf.  60752055

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

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

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

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

KIRKE HVALSØ OG SÆRLØSE KIRKE SAABY OG KISSERUP


