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Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse

Torsdag den 2. kl. 9.30: Sommerens Morgensang begynder i Hvalsø Kirke
Torsdag den 2. kl 17.00: Godnathistorie i Kirke Saaby kirke
Søndag den 5. kl. 12.30: Grundlovsfest i præstegårdshaven i Kirke Saaby

Søndag den 10. kl. 11.00: Campinggudstjeneste Gundested Camping, Hvalsø
Søndag den 17. kl. 10.00: Radiogudstjeneste i Kisserup Kirke

Onsdag den 10. kl. 10.30: Plejehjemsgudstjeneste i Kirke Saaby Kirke
Søndag den 14. kl. 10.30: Konfirmandindskrivning Kirke Saaby
Tirsdag den 23. kl. 19.00: Hvalsø sognekor starter ny sæson
Onsdag den 24.: Mini-konfirmander begynder i Hvalsø Sognegård
Onsdag den 24. kl. 19.00: Tv-værtens hemmeligheder. Mark Stokholm 
 i Hvalsø Sognegård
Torsdag den 25. kl. 19.30: Korstart i den gamle Skole, Kirke Saaby
Søndag den 28. kl. 10.30: Konfirmandindskrivning i Hvalsø Kirke
Søndag den 28. kl. 12.00: Høstgudstjeneste på marken ved Kisserup Kirke

Fredag den 2. kl. 14.00: Eftermiddagsmøde i Sognegården
Søndag den 4. kl. 10.30: Høstgudstjeneste i Kirke Saaby Kirke
Tirsdag den 6. kl. 14.00: Læsekreds i Den gamle Skole
Fredag den 9. kl. 19.00: Støttearrangement for Hospice Sjælland, Kirke Saaby
Søndag den 11. kl. 10.30: Høstgudstjeneste i Særløse kirke
Tirsdag den 13. kl. 19.00: Opstillingsmøde til menighedsrådet. Den gamle Skole, Kirke 
 Saaby (Kr. Saaby/Kisserup) og Sognegården i Hvalsø (Hvalsø/
 Særløse)
Onsdag den 14. kl. 7.00: Udflugt til Lolland. Start Bogøvej 1, Kirke Saaby
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Børnekor ved Hvalsø Kirke
starter op igen onsdag den 26. oktober for alle drenge og 
piger i 3.-5. klasse, som bor i Hvalsø og Særløse 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 optræden 
i kirken i december, sammen med Sognekoret. 

I foråret er der mulighed for at fortsætte indtil onsdag den 
15. marts – inden minikonfirmanderne fra 3.C starter op. 

Undervisningen kommer til at ligge umiddelbart efter sko-
letid.
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Morgensang 
Torsdagene den 2. juni, 9. 
juni, 16. juni, 30. juni, 11. 
august, 18. august og 25. 
august. Hver gang kl. 9.30 
i Hvalsø kirke.

Vers og sang er som bekendt 
hjertets sprog – og en god 
sang børster støvet af hjertet. 
Med musikkens hjælp kan vi 
lettere få sat ord på det uud-
sigelige og store i livet. Her 

er alle velkomne til at være 
sammen om glæden ved både 
de kendte gamle sange/salmer 
og endnu ukendte sange, som 
fortjener at blive sunget. 

Vi starter i kirken med 
ca. en halv times fællessang 
fra salmebogen og højskole-
sangbogen. Bagefter spiser vi 
morgenmad sammen i Sog-
negården, og der bliver også 
mulighed for at synge mere, 

hvis man har lyst. Undervejs 
får vi besøg af kirkesanger 
Helene Gerup og komponist 
Allan Diehl, som vil præsen-
tere os for deres favoritsange 
og – melodier. Ellers er det 
organist Linda Baarsgaard, 
som i år vil stå for morgen-
sangen.

Godnathistorie – det’ da 
hyggeligt!

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 op-
efter. 

Børnene spiser gratis.
Godnathistorie er for de 

mindste børn fra 2-8 (men 
alle børn og søskende er vel-
komne) sammen med deres 
familier.

Tilmelding til kateket.tin-
neleth@hotmail.com senest 
tirsdagen før.

Vi mødes følgende torsda-
ge: 2. juni

Vi ses!

Godnathistorie
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Søndag den 5. juni kl. 12.30
Grundlovstale ved folketings-
medlem Johanne Schmidt- 
Nielsen, Såbynoderne synger, 
gymnastikopvisninger, Chri-
stian Theilmann Blues Band 
spiller, fadølsbod, pølsebod, 
kagebod og udstilling af Pors-
che-biler. 

Og så et kæmpe kræmmer-
marked med over 25 boder. 
Ønsker du at deltage med en 
bod, kontakt Poul Joachim 
Stender på 46492117 eller 
pjs@km.dk. Boderne er gra-
tis. Medbring selv bord.

Grundlovsfest med kræmmermarked

Gratis forløb med sanger-
uddannede Tinne Leth
For børn på 2-10 mdr. i 
følge af mor, far eller bed-
steforældre. Tirsdage kl. 
10, fra 26. april til og med 
28. juni 2016 (dog undtagen 
tirsdag den 14. juni).

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 ka-
teket.tinneleth@hotmail.com

BABYSALMESANG i Kirke Saaby Kirke

TAK!
Rigtig flot resultat fra indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp for Hvalsø/Særløse: 
19.770 kr.
Også tak for flot resultat i Kirke Saaby/Kisserup. Det blev til 13.327.50 kr.
Tak til alle de engagerede indsamlere.



Campinggudstjeneste i Gundested 
camping, Hvalsø
Søndag den 10. juli kl. 
11.00 på Gundestedvej 40, 
4330 Hvalsø. 

De populære campingguds-
tjenester fortsætter. Kort 
gudstjeneste i det fri mellem 
campingvogne med efterføl-
gende fadøl og grillstegte pøl-
ser. I år med præsterne Sven 
Ulrik Terp og Poul Joachim 
Stender. 

Alle er hjertelig velkom-
men.

JUNI • JULI • AUGUST • SEPTEMBER

Radiogudstjeneste i Kisserup
Kirke
Søndag den 17. juli kl. 10.00.

Direkte transmitteret gudstjeneste 
– alle er hjertelig vel kommen.
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Høstgudstjeneste på marken ved 
Kisserup Kirke
Søndag den 28. august 
kl. 12

Gudstjeneste på åben mark 
på halmballer og med et 
blomstrende kors som midt-
punkt. Masser af smuk musik 
af“Trio til Tiden“ som består 

af Tine Hagedorn-Olsen, 
sang, Lars Frederiksen, tvær-
fløjte og Nina Frederiksen, 
klaver. Efter gudstjenesten 
suppe og fadøl. Der samles 
ind til Læger uden grænser 
med særlig fokus på hjælp til 
de syriske flygtninge.
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Plejehjemmet 
tager på gudstje-
neste-udflugt 
til Kirke Saaby 
Kirke
Onsdag den 10. august kl. 10.30.

Plejehjemmets beboere og alle an-
dre der har lyst til en  
morgengudstjeneste  
inviteres til Kirke 
Saaby Kirke. 

Efter gudstjenesten 
byder menighedsrå-
det på is.

Velkommen til de nye 
konfirmander i Kirke 
Saaby og Kisserup
Så er det tid til at møde de nye konfirman-
der! Vi holder konfirmandindskriving i Kirke 
Saaby Kirke den 14. august kl. 10.30. Konfir-
mandundervisningen begynder i uge 33. 

Tidspunkterne for konfirmandundervisningen vil 
blive offentliggjort på hjemmesiden www.saaby-
kisserup.dk., hvor man også kan downloade det 
konfirmandindeks, som bedes medbragt udfyldt til 
konfirmandindskrivningen.

Konfirmationerne finder sted i 2017 på følgende 
måde: Konfirmanderne, der i sin tid blev indskre-
vet i a-klassen, konfirmeres sidste søndag i april – 
30. april kl. 10.30. Konfirmanderne der i sin tid 
blev indskrevet i b-klassen, konfirmeres første søn-
dag i maj – 7. maj kl. 10.30.

Hvalsø Sognekor starter 
ny sæson
Sang er sundt, sjovt og so-
cialt!

Og selvom vi p.t. er 18 med-
lemmer i koret, har vi brug for 
nogle flere at dele glæden ved 
sangen med. Hvalsø Sognekor 
går nu ind i sin 8. sæson og er 
nu et blandet kor med sopran, 
alt, tenor og bas. Det vil vi 
gerne fortsætte med, og derfor 
søger vi især et par tenorer me-
re, foruden de to gode, vi har 
i forvejen. Ellers er der plads 
til 1-2 sangere mere i de øvri-
ge stemmegrupper. Repertoi-
ret er salmer, lettere klassiske 
værker, danske og udenland-

ske sange og lidt gospel/spiri-
tuals. Den kommende sæson 
byder bl.a. på sangkursus for 
hele koret, De 9 Læsninger i 
Hvalsø kirke i december og 
det årlige stævne for alle kor i 
Lejre Kommune. 

Vi øver tirsdage kl. 
19.00-21.20 i Hvalsø sog-
negård, første gang den 23. 
august.

Deltagelse i koret er gratis. 
Til gengæld kræves der en lil-
le stemmeprøve inden opta-
gelse. Kontakt  Hvalsø Kirkes 
organist Linda Baarsgaard 
på tlf. 35 26 24 30 eller mail: 
linda@hvalsoe-kirke.dk
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Sawarabykoret inviterer til tema om Carl 
Nielsen
Sawarabykoret starter 
igen efter sommerferien 
torsdag den 25. august kl. 
19.30 i Den gamle Skole i 
Kirke Saaby.

Fra korstart og frem til efter-
årsferien vil koret udelukken-
de beskæftige sig med Carl 
Nielsens musik.

Koret inviterer alle inte-
resserede - med eller uden 
korerfaring - til at komme og 
være med i dette forløb, som 
afsluttes med en sangaften i 
oktober.

Deltagelse er gratis.
Henvendelse til korets le-

der, organist Anders Dan-
man, telefon 21685189, mail 
anders@danman.dk.

Korets hjemmeside: 
www.sawarabykoret.dk

TV-værtens hemmeligheder 
Hvor meget forsøger skue-
spillere, ministre, direktø-
rer og diverse pressechefer 
at påvirke dig lige inden et 
live-interview?

Hvilke spørgsmål er forbudt 
at stille til de kongelige, og 
hvorfor stiller man dem ikke 
alligevel? Kan du overhovedet 
stole på det, du ser i fjernsy-
net.

Svar på disse spørgsmål og 
mange flere kan du få onsdag 
den 24. august kl. 19.00, når 

Mark Stokholm holder fore-
drag i Sognegården.

Mark har I sine 15 år som 
journalist arbejdet som både 
erhvervsreporter, finansjour-
nalist og været vært på nyhe-
der, galla-shows, talkshow og 
kongelige transmissioner på 
både DR og TV2. Hør ham 
fortælle ærligt og humoristisk 
om alt det, der foregår bag ka-
meraet.

Efter foredraget er der mu-
lighed for at stille spørgsmål.

Billede af  
Mark Stokholm
 fra DR presse.
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”På flugt” ved øjenvidne Hans-Peter
Eftermiddagsmøde i 
Hval sø Sognegård, fre-
dag den 2. september kl. 
14.00.

En gribende øjenvidneskil-
dring fra 2. Verdenskrig. 
Som lille dreng måtte Hans 
Peter Tams, sammen med 
sin mor og søskende, bryde 
op fra deres krigshærgede 
hjem i Polen for at søge mod 
Sønderjylland. På Ostbahn-

hoff i Berlin blev de 5 børn 
skilt fra deres mor, som blev 
udtaget til tvangsarbejde. 
Alene søgte den lille flok op 
mod deres rejsemål – Søn-
derjylland. En fantastisk 
fortælling om mødet med 
nazismens veltilrettelagte 
tyranni og ikke mindst om 
menneskenes forbløffende 
overlevelseskraft.

Af hensyn til kaffen, må 
man meget gerne tilmelde 

sig hos: Marion & Bent, tlf.
nr.: 22 36 13 51, e-mail: ma-
rionfaber@hotmail.com se-
nest den 31/8. Arrangemen-
tet er gratis, og alle er meget 
velkomne.

Konfirmandindskrivning
Indskrivning til konfir-
mandforberedelse i Hval-
sø - Særløse

Søndag den 28. august kl. 
10.30 i Hvalsø kirke

Vi begynder med en guds-
tjeneste i Hvalsø kirke.

Bagefter går vi ned i Sog-
negården, hvor konfirman-
derne bliver indskrevet.

Der bliver en let introduk-
tion til undervisningsforlø-
bet, samt mulighed for at stil-
le spørgsmål.

Vi glæder os meget til at 
møde alle jer nye konfirman-
der og forældre!

Da vi på nuværende tids-
punkt ikke kender til det præ-
cise tidspunkt for 
undervisningen, må 
vi i stedet henvise til 
kirkernes hjemme-

side: www.hvalsoe-kirke.dk 
eller på kirkernes Facebook 
profil. 

Desuden modtager de ele-
ver, der går på Hvalsø skole et 
brev omkring sommerferien.

JUNI • JULI • AUGUST • SEPTEMBER
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Program for støttekoncert til fordel for
Hospice Sjælland
Fredag den 9. sept. klokken 19 i Kirke 
Såby Kirke og sognegård.

Pris: 200,-
Velkomst og prolog v/ Erling Møllehave
Indledningsord v/ præst, forfatter og fore-
dragsholder Poul Joachim Stender
Tale v/ hospicechef Aino Andersen
”Ræk mig din hånd” spillet og sunget af 
komponist og guitarist Hans Dal. 
Windfield Church Band underholder   
Oplæsning ved:
Trompetsolo v/ Ole Andersen (Per Nielsens 
læremester)
Operasanger Dorthe Elsebet synger 
Gospelsangerinde Miriam Juul Rasmussen 
afslutter med gospel         

2. afdeling
Festen fortsætter i Den gamle Skole, hvor vi 
serverer vin/ vand og sandwiches for kr. 50,- 
Der vil blive holdt auktion over spændende 
donationer. 

En ”hemmelig” gæst vil overraske os med et 
festligt indslag.

Aftenen slutter ca. klokken 22.15.

Bindende tilmelding til: Inge & Erling 
Møllehave, tlf: 2423 8015 eller mail: 
forlagetvictor@

Spørgeskemaundersøgelsen:
Hjælp os med at gøre Hvalsø 
og Særløse Kirkers hjemme-
side og arrangementer endnu 
bedre. Deltag i spørgeske-
maundersøgelsen på dette 
link: www.hvalsoe-kirke.dk/
spoergeskema-2016.

Vi læser jeres tilbagemel-
dinger med stor glæde, da 
de er med til at forbedre vo-
res mange arrangementer og 
hjemmeside – og samtidig sik-
re, at flest muligt deltager i de 
arrangementer, vi afholder.
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Valg til Kirke Saaby og 
Kisserup Menighedsråd
Der afholdes opstillings-
møde onsdag den 13. sep-
tember kl. 19.00 i Den 
gamle Skole.
 
Det er her, du skal møde op, 
hvis du vil sikre dig indflydel-
se. Du kan selv at stille op, 

eller du kan være med til at 
sammensætte det nye menig-
hedsråd. 

Nærmere oplysninger om 
mødets indhold samt om 
det kommende menigheds-
rådsvalg i næste kirkeblad og  
på www.saabykisserup.dk. 

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

Kirken fyldes med festlige 
og lyriske toner ved  duoen 
Aagaard & Klarskov, som 
er: Anna Aagaard, violin og 
sang og Frey Klarskov, gui-
tar, torader og sang. Begge 
er uddannet på Det Fynske 
Musikkonservatoriums folke-
musiklinje og spiller i mange 
sammenhænge, bl.a. Abild og 
Musikdirektør Rasmussens 
Balorkester. Duoen udforsker 
det intime spillerum to musi-
kere imellem, og repertoiret 
er primært selvskrevne num-
re. 

Klarskov og Aagaard er 
dog ikke ubeskrevne blade in-

denfor kirkemusik, da de ofte 
spiller kirkekoncerter og mu-
sik til kirkelige handlinger, 
foruden  markedsmusik, fest-
musik og spil til folkedans.

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

Efter gudstjenesten er der 
frokost i Sognegården.

Tilmelding til Sven Ulrik 
Terp, e-mail:svut@km.dk el-
ler tlf.nr.: 29128063, senest 
søndag den 4. september. 
Pris: 60 kr.

Tag gerne kirkebilen ud 
til Særløse kirke. Der er op-
samling på kirkepladsen ved 
Hvalsø kirke kl. 10.00.

Kunne du 
tænke dig 
at være en 
aktiv spiller 
i Hvalsø og 
Særløse 
Kirker 

– kunne du tænke dig at 
have indflydelse på hvad 
din kirke kan? Er det fx 
vigtigt for dig at kirke-
rummet er tilgængeligt 
også efter kl. 16.00 eller 
er der noget helt syvende 
der vigtigt for dig?  Stil 
op til menighedsrådet for 
Hvalsø og Særløse Kirker. 

Der afholdes opstil-
lingsmøde d. 13. septem-
ber 2016 kl. 19.00 i Hval-
sø Sognegård. 

Du kan læse meget me-
re om menighedsrådet i 
Hvalsø og Særløse her:  

JUNI • JULI • AUGUST • SEPTEMBER

www.hvalsoe-kirke.dk/

menighedsraadsvalg-2016/
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Kirke Saaby-Kisserup
menighedsråd præsenterer:
 Udflugt til Lolland den 14. september kl. 7-17.30.

Turen går til Maribo, som ikke kun er kendt for sin smukke 
domkirke. Men også for at være byen, hvor Kaj Munk blev 
født.  Der vil være rundvisning i domkirken. Efter besøget i 
Maribo tager vi til vort lands sydligste købstad Nysted. Byen 
er smuk og idyllisk, beliggende tæt op af Aalholm slot. I Ny-
sted boede en overgang digteren Emil Aarestrup. Efter Nysted 
besøg i Kettinge kirke, kendt for sin fantastiske kalkmalerier af 
Elmelundsmesteren.

Tilmelding nu på tlf. 
46492117 eller pjs@km.dk. 
Pris 120 kr. Menighedsrådet 
serverer medbragt kaffe og te. 
Man kan medbringe sin egen 
madkurv eller spise i Nysted, 
hvor der er flere restauranter 
at vælge imellem.

NB! Mødestedet er parke-
ringspladsen overfor præste-
gården på Bogøvej 1, 4060 
Kirke Saaby. Vigtigt at kom-
me til tiden!

Følg Hvalsø og Særløse 
Kirker på Facebook og 
vær med til at skabe liv 
om de aktiviteter og ar-
rangementer som løbende 
holdes. Her finder du også 
løbende billeder fra arran-
gementer, særlige billeder 
af steder i kirkerne eller på 
kirkegårdene, billeder af 
dagligdagen som graver og 
præst mv. Søg på Hvalsø 
og Særløse Kirker på Fa-
cebook.

Uglen: 
Vi har på Hvalsø Kirke-
gård opsat en uglekasse, og 
vi har nu været så heldige 
at få en ugle i kassen. Der 
er tale om natugle.
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DET AT VÆRE KRISTEN
Den afholdte fotokon-
kurrence i sensomme-
ren 2015 var en så stor 
succes, at vi nu gentager 
succesen. 

Årets emne er „Det at være 
kristen“ - emnet er bredt og 
kan tolkes på mange måder 
lige fra det at være kristen 
i dagligdagen til glæde og 
sorg. Vi glæder os meget 
til at se jeres bidrag. Alle 

bidrag skal være modtaget 
senest den 1. oktober 2016 
kl. 12.00. 

Det praktiske
Du deltager ved at sende 
dit/dine billeder til anne.
spangsberg@paradis.dk 
med emnet “Fotokonkur-
rence 2016”.

 
Krav til konkurrencen
Det er vigtigt at billedet er 

taget på højkant. Årsagen 
hertil er at billedet skal kun-
ne tilpasses forsiden af kir-
kebladet.

Hvad kan man vinde? 
Vinderen får sit billede på 
forsiden af kirkebladet. Du 
kan læse meget mere om 
konkurrencen og betingel-
ser på www.hvalsoe-kirke.
dk/fotokonkurrence 

DIVERSE

F O T O K O N K U R R E N C E  
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SÅBYNODERNE  
synger på sidste vers 
- for denne sæson!
Der skal lyde en stor TAK til de familier, 
der har givet så stort og godt sangmateri-
ale gennem deres børn.

Tak også til skole og menighedsråd for godt 
samarbejde med blandt andet skematid og 
midler i det forløbne år. Der er nu fine T-shirts 
med logo til alle kormedlemmer, og de sidste 
Luciadragter kommer forhåbentlig på plads til 
den tid.

Vi har tilmed fået et sponsorat fra ”SOL-
SIKKEN” til at forsøde tilværelsen – og det 
er vigtigt.

24 dygtige og sangglade drenge og piger 
medvirkede sidst ved en festlig PALMESØN-
DAG i Saaby Kirke og slutter med at deltage 
i ROSKILDEHALLERNES BØRNEKOR-
STÆVNE og VALBORGAFTEN på Tadre 
Mølle de to sidste dage i april.

Derefter er der BØRNEDAG på Kirke 
Saaby Skole – og så trænger alle vist til som-
merferie.

Næste sæson starter torsdag den 29. sep-

tember og omfatter alle, der har lyst, fra 2. 
klasse til og med 6. klasse. 

Har man været med i koret i år, er man vel-
kommen også i 7. klasse!

Korprøverne fortsætter på Den gamle Skole 
om torsdagen, så sæt allerede nu den eftermid-
dag af!

Der udsendes tilmeldingsfoldere i løbet af 
august med forslag til aktiviteter i resten af 
2016.

TAK TIL ALLE – GOD SOMMER og PÅ 
GENSYN / GENHØR!

 Anders, Marie og Karin 

DIVERSE

Efterårets minikonfirmander i Hvalsø Kirke
Minikonfirmandundervis-
ningen er i praksis nærmere 
samvær end egentlig under-
visning. Samvær om det, 
der er omdrejningspunktet: 
Børnenes kirke, kristendom, 
kultur og tradition.

Som minikonfirmand 
kommer du på opdagelse i 
din kirke. Du kommer rundt 

på kirkegården, hører spæn-
dende og tankevækkende 
fortællinger fra Bibelen, le-
ger, synger, maler, hygger – 
og meget andet. Hver gang 
byder vi på lidt forfrisknin-
ger.

Det er frivilligt og gratis 
– og det kræves ikke, at man 
er døbt.

Til efteråret inviteres 3.a 
og 3.b fra Hvalsø skole. Ind-
bydelser vil blive sendt ud 
lige efter sommerferien.

Undervisningen starter 
onsdag d. 24. august 2016 
og vil forløbe over 10 gange.



  

Gudstjenesteliste
Maj - Juni - Juli - August - September 2016

14

Gudstjenesteliste Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

Søndag den 29. maj
1. søndag efter Trinitatis

10.30
SVUT

9.00
SVUT

10.30
PJS

-

Søndag den 5. juni
2. s. e. trin.

9.00
AS

10.30
AS

Grundlovsfest
12.30
Præstegården

10.30
PJS

Søndag den 12. juni
3. s. e. trin.

10.30
AS
12.00
AS - Dåbs-
guds.*

- 9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag den 19. juni
4. s. e. trin.

10.30
SVUT

9.00
SVUT

10.30
PJS

-

Søndag den 26. juni
5. s. e. trin.

10.30
MBH

- - 9.00
MBH

Søndag den 3. juli
6. s. e. trin.
AS + SVUT fri

9.00
PJS

- 10.30
PJS

-

Søndag den 10. juli
7. s. e. trin.

11.00
PJS/SVUT
Campinggudstj.
Gundested, 
Hvalsø

11.00
PJS/SVUT
Campinggudstj.
Gundested, 
Hvalsø

11.00 
SVUT/PJS 
Campinggudstj. 
Gundested, 
Hvalsø

11.00 
SVUT/PJS
Campinggudstj. 
Gundested, 
Hvalsø

Søndag den 17. juli
8. s. e. trin.

10.30
SVUT

- - 10.00
Radiogudstj
PJS

Søndag den 24. juli
9. s. e. trin.

10.30
AS
12.00
AS - Dåbs-
guds.*

9.00
AS

10.30
PJS

-

Søndag den 31. juli
10. s. e. trin.

- 10.30
AS

9.00
AS

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

Gudstjenester på 
Ældrecenter kl. 10.30
Onsdag den 8. juni: AS
Onsdag den 13. juli: SVUT
Onsdag den 10. august: PJS: 
gudstjeneste i Kirke Saaby kirke

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

Gudstjenesteliste Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

Søndag den 7. august
11. s. e. trin.

10.30
SVUT

9.00
SVUT

9.00
PJS

10.30
PJS

Onsdag den 10. august - - 10.30
PJS 
Ældregudstj

-

Søndag den 14. august
12. s. e. trin.

9.00
PJS

- 10.30
PJS
Konfirmand-
ind-
skrivning

-

Søndag den 21. august
13. s. e. trin.

10.30
AS
12.00
AS - Dåbs-
guds.*

9.00
AS

9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag den 28. august
14. s. e. trin

10.30
SVUT & AS
Konfirmand
indskrivning

- 9.00
PJS

12.00
Høstgudstj
PJS

Onsdag den 31. august 17.00
AS
Pitstop for sjæ-
len

- - -

Søndag den 4. september
15. s. e. trin.

10.30
MBH

9.00
MBH

10.30
PJS
Høstgudstj

-

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

- 10.30
Høst -  & af-
skeds guds. 
SVUT

9.00
PJS

10.30
PJS



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.

Overenskomstansat sognepræst 
Sven Ulrik Terp
Fuglevænget 12, 4700 Næstved
Tlf.nr.: 2912 8063. E-mail:svut@km.dk

Børne- og ungdomspræst
Maria Brink Hesel. Tlf.nr.: 2330 2282. 
E-mail:mbh@km.dk

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

Organist Linda Baarsgaard
Hallebyorevej 64, Hallebyore, 4450 Jyderup. 
Tlf: 3526 2430
E-mail: linda@hvalsoe-kirke.dk. 
Fridag om mandagen

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

Kirkesanger i Hvalsø og Særløse
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

Anne B. Spangsberg Sven Ulrik Terp Maria Brink Hesel Poul Joachim Stender

KIRKE HVALSØ OG SÆRLØSE KIRKE SAABY OG KISSERUP

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


