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Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse
Onsdag den 23.:  Babysalmesang begynder i Hvalsø Sognegård
Torsdag den 24 kl. 19.30:  Korstart i Den gamle Skole, Kirke Saaby. Alle velkomne.
Fredag den 25.:  Rytmik begynder i Hvalsø Sognegård
Søndag den 27. kl. 10.30:  Høstgudstjeneste på marken ved Kisserup kirke
Onsdag den 30. kl. 17:  Pitstop for sjælen i Hvalsø kirke

Fredag den 1. kl. 14.00:  Eftermiddagsmøde i Hvalsø Sognegård
Søndag den 3. kl. 10:  Direkte transmitteret radio-høstgudstjeneste  
 fra Kirke Saaby kirke
Søndag den 3. kl. 10.30:  Høstgudstjeneste i Hvalsø kirke og frokost i Hvalsø Sognegård
Tirsdag den 5. kl. 14:  Læsekredsen i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Torsdag den 7. kl. 17:  Godnathistorie i konfirmandstuen
Lørdag den 9. kl. 9:  Børnedag ved Hvalsø kirke
Mandag den 11. kl. 19.30:  Læsekredsen i Hvalsø Sognegård tager fat på vintersæson
Fredag den 15. kl. 14:  Sangeftermiddag i Hvalsø Sognegård
Søndag den 17. kl. 10.30:  Sidste gudstjeneste i Kirke Saaby kirke før kirken lukkes  
 over 1 år
Onsdag den 20. kl. 9.30:  Morgenmøde i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 20. kl. 17:  Spaghetti-gudstjeneste i Hvalsø kirke
Torsdag den 28:  SaabyNoderne indleder ny sæson
Fredag den 29. kl. 14:  Özlem Cekic holder foredrag i Hvalsø Sognegård
Lørdag den 30. kl. 10:  Dag om Luther med Peter Ruge i Sognegården i Hvalsø

Tirsdag den 3. kl. 14:  Læsekredsen i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 4. kl. 19:  Filmklubben Bergman i Kirke Sonnerup kirke
Torsdag den 5. kl. 17:  Godnathistorie i konfirmandstuen, Kirke Saaby
Fredag dem 6. kl. 14:  Eftermiddagsmøde i Hvalsø Sognegård
Fredag den 6. kl. 18:  Luther teater i Hvalsø kirke – billet skal købes
Lørdag den 7. kl. 18:  Luther teater i Hvalsø kirke – billet skal købes
Onsdag den 11. kl. 18.30:  Kirkespisning i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Torsdag den 12. kl. 19.30:  Sangaften i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Torsdag den 12. kl. 19.30: Pia Raug holder foredrag i Hvalsø Sognegård
Fredag den 13. kl. 14:  Sangeftermiddag i Hvalsø Sognegård
Onsdag den 25. kl. 9.30:  Morgenmøde i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Søndag den 29. kl. 10.30:  BUSK-gudstjeneste med spejderne og børneklubben  
 i Hvalsø kirke
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Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse
Torsdag den 2. kl. 17:  Godnathistorie i konfirmandstuen, Kirke Saaby
Fredag den 3. kl. 14:  Eftermiddagsmøde i Hvalsø Sognegård
Søndag den 5. kl. 9 og 10.30:  De døde mindes i Kisserup og Kirke Saaby
Tirsdag den 7. kl. 14:  Læsekredsen i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 8. kl. 18.30:  Kirkespisning i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 15. kl. 20:  Koncert i Kisserup Kirke
Fredag den 17. kl. 14:  Sangeftermiddag i Hvalsø Sognegård
Onsdag den 22. kl. 9.30:  Morgenmøde i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 22 kl. 17:  TRIOfabula er med til Pitstop for sjælen i Hvalsø kirke
Onsdag den 22. kl. 19:  Filmklubben Bergman i Kirke Sonnerup Kirke

Fredag den 1. kl. 14:  Eftermiddagsmøde i Hvalsø Sognegård
Søndag den 3. kl. 10.30:  Kirkeåret indledes i Kisserup kirke med masser af musik
Søndag den 3. kl. 10.30:  Familiegudstjeneste med spejderne i Hvalsø kirke
Tirsdag den 5. kl. 14.:  Læsekredsen i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Torsdag den 7. kl. 17:  Godnathistorie i konfirmandstuen, Kirke Saaby
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SLAP AF! VI HAR GUD I RYGGEN OG IKKE PÅ NAKKEN!
En artikel om Martin Luther i anledning af reformationsjubilæet i 2017

Martin Luther blev født i 1483 
og døde i 1546.  I den periode 
havde den romersk-katolske 
kirke en enorm magt. Folk øn-
skede at sikre sig religiøst. De 
ville lave en trosopsparing, en 
konto i evigheden, så Gud ik-
ke blot var med dem her i li-
vet. Men så de også kunne få 
en garanti for, at han tog imod 
dem efter døden.  Vores tid lig-
ner Luthers tid, ved at vi også 
sikrer os. Men det er på en helt 
anden måde. Vi sparer op til 
pensionen, vi tegner masser af 
forsikringer, vi spiser sundt for 
at sikre os mod sygdom. I og for 
sig er der ligeså meget fanatis-
me og frygt over vores måde at 
sikre vores verden på her og nu, 
som der var over Luthers tids 
forsøg på at sikre sig evigheden. 

Martin Luther levede mellem 
Gud og djævel. Før hans refor-
matoriske gennembrud fryg- 
tede han en pludselig død. Det 
ville betyde, at han ikke fik tid 
nok til at gøre sig parat til at 
møde Gud og forsage Djæv-
len. Dengang regnede man ik-
ke med, ligesom vi gør i dag, at 
Gud også tager imod uventede 
gæster.  Når vi i dag, ligesom 
den unge Luther, frygter en 
brat død, er det ikke, fordi vi er 
bange for ikke at kunne nå at 
forberede evigheden. Vi er ban-
ge for at gå glip af det liv, som vi 
ikke tør leve. Angsten har flyt-
tet sig fra himlen til jorden. 

Ud over at kirken og troen 
havde en kolossal indflydelse på 
den tid, Martin Luther levede 
i, skete der omvæltende foran-
dringer omkring ham. Colum-
bus havde opdaget Amerika. 

Verden var begyndt at blive 
fremstillet som en rund kugle 
– en globus. Der kom nye luk-
susmadvarer til Europa, som 
europæerne aldrig havde smagt 
før. Ananas, grapefrugt, tobak, 
chilipeber, tomater. Amerikas 
opdagelse ændrede, på længe-
re sigt, det europæiske køkken. 
Men det var kun de rige, der fik 
glæde af det. 

Men den nye verdens opda-
gelse var ikke noget Martin 
Luther gik op. Derimod var 
han voldsomt optaget af islam.  
I 1453, mange år før Luthers 
fødsel, havde de muslimske os-
manner, ”Tyrken”, som Luther 
kaldte dem, erobret den byzan-
tinske hovedstad Konstantin-
opel. Det betød, at det kristne 
Grækenland var kommet under 
muslimsk overherredømme og 
skulle fortsætte med det i 400 
år. Osmannerne var også på an-
dre områder begyndt at trænge 
ind i Europa. I 1526 tilintet-
gjorde de den ungarske hær og 
nåede ind på Donau-sletten. I 
1529 belejrede de Wien. Vores 
tid er ligeså meget optaget af is-
lam som Luthers tid var.  Men 
det er på en anden måde. Lu-
ther frygtede at kristendommen 
skulle blive fortrængt, så Euro-
pas åndelige grundlag, troen på 
Jesus som Guds søn, smuldre-
de. Vi frygter, at vor rige vel-
færdssamfund skal bryde sam-
men, fordi en masse flygtninge 
skal modtage vort velfærdsydel-
ser. Igen er fokus på det fysiske 
og ikke det åndelige.

Årene 1483 og 1546 var også 
tiden, hvor en stor opfindelse 
fandt sted. Bogtrykningen blev 

opfundet.  En medierevolution 
uden lige. Uden opfindelsen af 
bogtrykkerkunsten var refor-
mationen aldrig blevet til noget. 
Luthers kampskrifter og best-
sellers var ikke blevet spredt 
med den fart, de gjorde.  Men 
også vor tid har haft sine revo-
lutionerende medieopfindelser 
som Facebook, Twitter, e-mail. 
Aldrig har det været så let, selv 
for folk uden budskaber, at få et 
budskab ud. Men hvor er bud-
skabet, der skal ryste op i os? Vi 
mangler en Luther.

Som kristne føler vi forhå-
bentlig i dag, at vi har Gud i 
ryggen. Han hjælper os, støt-
ter os, er med os i liv og død. 
Men Luther følte i sin kloster-
tid i Erfurt, at han havde Gud 
på nakken.  Det spørgsmål han 
stillede sig selv igen og igen 
var: Hvordan får jeg en nådig 
Gud?  Martin Luther havde 
aflagt munkeløftet om at rette 
sig efter ordenens regler og le-
ve i fattigdom og lydighed mod 
de foresatte. Han havde også 
aflagt løfte om at undertrykke 
enhver seksuel følelse, tanke 
og handling, som en nonne ved 
navn Käthe senere fik ham til at 
glemme.  Han gik i munkedragt 
og var klippet skaldet i midten 
af sin isse. Han anstrengte sig 
nærmest hysterisk for at rette 
sig efter alle klosterets regler, 
så Gud kunne komme til at li-
de ham. Han kunne finde på 
at faste flere dage, end han var 
forpligtet til. Han bad længe-
re bønner om natten, end han 
skulle. Han tog skriftestolen så 
alvorligt, at han engang skrif-
tede i 6 timer. Hans rådgiver i 
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klosteret, Johann von Staupitz, 
rådede ham til at slappe af og 
sagde til ham, at Gud ikke var 
vred på ham. Men at det vir-
kede som om Luther var vred 
på Gud. Denne form for præ-
stationsfromhed for at komme i 
kridthuset hos Gud kender vor 
tid ikke. Og alligevel kender vi 
den. Nu gælder det ikke ånden, 
men kroppen. Der er virkelig 
mange danskere, der udsætter 
deres krop for de strengeste klo-
ster-øvelser, for at den skal for-
blive sund og velholdt, - så de 
kan komme i kridthuset hos læ-
gen.  Der er en frygt hos nogle 
for ikke at kunne præstere nok 
for at holde sig sund. Flere og 
flere danskere rammes af syg-
dommen ortoreksi og modtager 
psykiatrisk behandling, fordi 
de har tvangstanker om, hvor 
mange kilometer de skal løbe 
om dagen, hvad de må spise, 
og hvad de ikke må spise. Man 
kan sige, at ambitionsniveauet 
siden Luther er faldet voldsomt. 
Luther ville, inden han kom på 
bedre tanker, opnå det evige liv 
med sine præstationer. Vi lader 
os nøje med 3-4 flere leveår.

Det blev i Wittenberg, at Lu-
ther gjorde sin reformatoriske 
opdagelse. Han boede i en re-
sidens, der havde et tårn som 
tilbygning. Om dette tårn, eller 
noget af tårnet, har været brugt 
som lokum er højst sandsyn-
ligt. Luther skriver, at han fik 
sit reformatoriske gennembrud 
på cloarka – lokummet. Men 
vi lutheranere synes, at det ly-
der pænere, at reformatoren fik 
sin åbenbaring i et tårn.  I alt 
fald læser han i tårnet i Paulus 

brev til romerne, og hans blik 
hænger fast ved sætningen: 
”Den retfærdige skal leve af 
tro”. Og pludselig slår det ham.  
Han havde misforstået det hele.  
Han havde Gud i ryggen og ik-
ke på nakken. 

På det tidspunkt havde en 
mærkelig praksis udviklet sig i 
den romersk-katolske kirke. Af-
ladshandlen. Man kunne købe 
et afladsbrev, så man ville være 
i stand til at mindske sit eget 
eller andres ophold i skærsil-
den.  Da Luther på sin rejse til 
Rom kravlede op ad Den helli-
ge trappe, Scala Sancta, købte 
han mere end 200 års aflad for 
sin nyligt afdøde bedstefar. Un-
der sloganet ”Når pengene i ki-
sten klinger, straks sjælen ud af 
skærsilden springer” markeds-
førte afladskræmmeren Johann 
Tetzel sine tilgivelsesbreve, der 
skulle finansiere pavens, Leo d. 
10’s, opførelse af Peterskirken 
samt hans overdådige luksus og 
store militære udgifter.  Men 
også hvad angår afladshandlen 
er der mange ligheder mellem 
Luthers tid og vor tid. Aflads-
handlen er ikke forbi i vore da-
ge. Flere og flere forældre prak-

tiserer afladshandel. Navnlig 
ved juletid, hvor børnenes ga-
ver vokser som et aflad for den 
tid, forældrene ikke er sammen 
med dem. Også på mange an-
dre måder praktiserer vi aflad. 
Der er kommet aflad i vor måde 
at spise på. Vi behøver ikke være 
venlige overfor vores medmen-
nesker eller besøge vores gamle 
forældre på plejehjemmet. Bare 
vi er gode ved at spise økologisk 
og ved at aflevere vores aviser 
og tøj til genbrug, kan vi opnå 
tilgivelse for en masse.  Men li-
gesom med vore sundhedspræ-
stationsøvelser er det ikke rettet 
mod evigheden som på Luthers 
tid. Men mod livet her og nu.  
Gad vide om senere generati-
oner ikke vil forundres ligeså 
meget over vor tids afladshan-
del som over pavens afladshan-
del i 1500-tallet. 

Vi savner en ny Luther, el-
ler også savner vi at genopda-
ge Luthers reformation. Den 
optagethed vi har om at sikre 
os livet her og nu gennem sund- 
hedspræstationer, godhedspræ- 
stationer, afladshandel trænger 
til at blive anfægtet. Vi bliver 
syge af udelukkende af have 
det jordiske for øje! Der er brug 
for, at vi slapper af og får mo-
det tilbage til at leve et liv, der 
rummer både lykke og ulykke, 
nydelse og smerte, glæde og 
sorg, himmel og jord. Og en af 
måderne at få modet tilbage på 
er ved også at rette blikket mod 
evigheden. Vi har Gud i ryggen. 

PJS
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Høst-og DR-radiogudstjeneste
Søndag den 3. september kl. 10.00 i Kirke Saaby kirke

Blomsterpyntet kirke, takkegudstjeneste for at vi alle, hver på sin måde, igen i år har fået en ind-
komst i hus. Efter gudstjenesten mousserende vin og frugt. Under gudstjenesten samler vi ind 
til forfulgte kristne. Pengene sendes til Det danske Bibelselskab, der hjælper de forfulgte kristne 
med medicin, husly, mad og en bibel. Gudstjenesten transmitteres direkte.

Babysalmesang og Rytmik 
i Hvalsø Sognegård
Babysalmesang begynder onsdag den 23. august, 
og rytmik begynder fredag den 25. august.

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

Høstgudstjeneste på marken 
ved Kisserup Kirke
Søndag den 27. august kl. 10.30

På marken ved kirken står et smukt pyntet kors. Det er omgivet af en ring af halmballer. Her 
holder vi igen i år vores høstgudstjeneste. I år spiller bandet Windfeld Church Band. Efter 
gudstjenesten er der sandwich og fadøl og æblejuice. Vi samler under høstgudstjenesten ind til 
de mange forfulgte kristne, der er i verden. Pengenes sendes til Det danske Bibelselskab, der 
hjælper de forfulgte med medicin, husly, mad og en bibel.  Kisserup kirke er også pyntet op med 
blomster, og den smukke udsmykning kan opleves. I tilfælde af dårligt vejr rykker vi ind i kirken.

Korstart
Den 24. august k. 19.30 begynder Saaby Vokalensemble den ny sæson. 
Vi øver hver torsdag 19.30 – 21.30 i Den gamle Skole.

Vokalensemblet, som er en omdannelse af Sawarabykoret, er ikke længere tilknyttet kirken 
som kirkesangere og derfor friere stillet. Vokalensemblet vil medvirke ved særlige gudstje-
nester og julekoncerter og varetager fortsat de halvårlige sangaftner.   
For i øvrigt arbejder Saaby Vokalensemble med et ultrabredt repertoire, der spænder fra 
danske sange og diverse folkeviser over svingende middelalder- og renæssancemusik, klas-
sisk og romantisk kormusik til standards, evergreens og pop. 
For nærmere information, kontakt venligst formand Thyra Johannesen, thsj@mail.tele.dk 
eller organist og korleder Anders Danman, anders@danman.dk.

AUGUST • SEPTEMBER • OKTOBER • NOVEMBER • DECEMBER
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Christian den 3. – Præstekongen
Fredag den 1. september kl. 14.00 i Hvalsø sognegård

Den 30. oktober 1536 erklærede kong Christian 3. det danske kongerige for evangelisk-luthersk. 
Dermed brød han med den katolske kirke, og Reformationen var formelt gennemført i Danmark.
Vejen dertil havde været både dramatisk og blodig. Under Frederik 1. blev det tilladt tilhængere 
af Martin Luther at prædike i Danmark. Da kongen døde i 1533 modsatte de katolske biskopper 
sig, at sønnen Christian blev ny konge, fordi han støttede Luther. Det udløste en blodig borgerkrig 
- Grevens Fejde - den sidste krig i Danmark om tronen. For i kulissen lurede den i 1523 afsatte 
konge, Christian 2. Med taktisk snilde lykkedes det Christian at bekæmpe både den afsatte konges 
tilhængere og de katolske biskopper, så han kunne sætte sig på tronen i et nu protestantisk kongeri-
ge. Tilmelding til Marion af hensyn til kaffen: tlf.nr.: 22361351, e-mail:marionfaber@hotmail.com

Hvalsø kirkes børnekor
starter op efter sommerferien onsdag d. 30. august hvis der er mindst 8 tilmeldinger. 
Koret er for alle børn fra 3. til 6. klasse, som bor i Hvalsø og Særløse sogne eller går på Hvalsø 
skole. Koret medvirker ved gudstjenester 3-4 gange årligt og går Lucia i kirken i december. Der 
bliver også arrangeret korstævner eller korweekends. Der sendes invitation ud på skolens intranet 
i løbet af august med oplysning om klokkeslæt. Nærmere oplysninger og tilmelding hos organist 
Linda Baarsgaard, tlf.:  35 26 24 30, mail: linda@hvalsoe-kirke.dk. Og for de voksne: Hvalsø Sog-
nekor er klar til at modtage nye medlemmer på stemmegrupperne sopran, bas og tenor.  Er du en 
af førnævnte, og har du lyst til at synge i et kor med en hyggelig stemning og et alsidigt repertoire? 
P.t. er koret på 17 medlemmer og medvirker 4-5 gange årligt ved gudstjenester,  sangaftener og/
eller koncerter. Repertoiret er salmer, danske og udenlandske sange samt lettere klassiske satser. 
Fra d. 22. august øver vi hver tirsdag aften i Hvalsø sognegård kl. 19-21.20 og holder 2 øvelørdage 
om året, hvor vi arbejder med sangteknik, klang og kunsten at lytte. Nærmere oplysninger og til-
melding: organist Linda Baarsgaard, tlf.:  35 26 24 30 eller linda@hvalsoe-kirke.dk

AUGUST • SEPTEMBER • OKTOBER • NOVEMBER • DECEMBER

Pitstop for sjælen i Hvalsø kirke
Onsdag d. 30. august, 13. september, 4. oktober, 25. oktober, 8. november kl. 17.00

Synes du også det hele indimellem går lidt for hurtigt, og ville du gerne have en pause i dagens 
gøremål? Så er chancen måske her.

TRIOfabula synger keltiske salmer 
ved Pitstop for sjælen
Onsdag den 22. november kl. 17.00 i Hvalsø kirke

Stærke salmer i samspil med stærk kultur. Drive, glæde og inderlighed.
Et let traktement bagefter. Tilmelding en uge før til Anne Spangsberg.
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Læsekredsen i Hvalsø Sognegård
Læsekredsen tager fat på vintersæsonen den 11. september kl. 19.30 i Hvalsø sognegård.

Derefter mødes vi den anden mandag hver måned, men med sæsonafslutning den 7. maj. På 
møderne diskuterer vi den bog, vi alle har læst siden sidst. Bøgerne skaffer biblioteket, og de bli-
ver delt ud på møderne. På det første møde snakker vi om de bøger, vi hver især har læst i som-
merens løb, og den første bog bliver delt ud. Vi er en god gruppe, men der kan godt blive plads til 
enkelte nye. Ring til Inger de Cros Dich tlf. 46 42 00 01 og hør nærmere, hvis du er interesseret.

Sangeftermiddage i Hvalsø Sognegård
Fredagene den 15. september, 13. oktober og 17. november kl. 14 - 16

Kom og syng med – og afprøv (måske) fremtidens kirkelige sangskat! Der er grund at glæ-
de sig over udviklingen i salmeskrivningen. Poesien har fået et løft, og i de seneste år har 
sange, som vi hører på P3 og P4, fundet vej ind i kirken (på godt og ondt). Til gengæld er 
sangskriverne, som normalt høres på disse kanaler, ved at bevæge sig ind i salmeuniverset. 
I de senere år er der kommet to tillæg til salmebogen: 100 salmer, b.la redigeret af biskop 
Tine Lindhardt, og Kirkesangbogen med bidrag af fx Anne Linnet, Steffen Brandt, Sys 
Bjerre, Jonas Breum og Jonas H. Petersen. Og mange af de øvrige nye salmer bæres frem af 
gode melodier, der egner sig godt til fællessang. Sangen giver mere end appetit på livet, så 
der bliver også kaffe og kage til. For arrangementerne står sognepræst Anne Spangsberg og 
organist Linda Baarsgaard. Se mere i aviserne, Facebook og kirkernes hjemmeside.

Lukningsgudstjeneste i Kirke Saaby Kirke
Søndag den 17. september kl. 10.30

Denne søndag lukkes kirken for gudstjenester frem til november 2018. Kom og sig midler-
tidigt farvel til kirken.

Høstgudstjeneste og frokost 
i Hvalsø kirke og Sognegård 
Søndag den 3. september kl. 10.30

Høstfrokost i sognegården efter gudstjenesten. 
Tilmelding senest den 27. august til Carlo Jensen, tlf.nr.: 40 41 48 62, 
e - mail carlotjensen@gmail.com. Pris 50 kr. 
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SAABYNODERNE byder ind til næste sæson!
Start torsdag den 28. september i DEN GAMLE SKOLE.

Alle drenge og piger i klasserne 2., 3., 4., 5., 6. og 7. er velkomne i vores kor, der sidste år talte 
24 medlemmer.Vi er i et godt samarbejde mellem skole og kirke, og et team på fi re voksne nyder 
samværet med de mange unge: Anders Danman, organist ved Såby og Kisserup Kirker leder 
koret sammen med Marie Villadsen, musiklærer på Kirke Såby Skole – Lene Hvas og Karin 
Gottfredsen assisterer.Koret synger rigtig meget forskelligt: Kendte og nye melodier – og de 
mere ”rappede” samt små klassiske værker. Vi øver hver torsdag på Den gamle Skole – tidspunkt 
afventer skolens skematider.Man melder sig til Marie Villadsen ved skolestart i august.
Indtil efterårsferien får man mulighed for at ”prøve sig selv af” i korsang. Fra og med uge 43 
er skriftlig tilmelding bindende, og vi går for alvor i gang med årets program. Nærmest er årets 
JULEKONCERTER lokalt og i København. SAABYNODERNE har deltaget i workshops og 
store korstævner med mange deltagere. Vi synger fast ved opstart til påsken Palmesøndag i 
Saaby Kirke og Valborgaften på Tadre Mølle og medvirker ved forskellige andre lokale arrange-
menter – efter tid, kræfter og aftaler. KOM OG SYNG MED OS!!

Spaghetti-gudstjeneste
Onsdag den 20. september kl. 17.00 i Hvalsø kirke

”Brug dit talent”
Èn har talent for at male,
én har en god fantasi.
Èn har talent for at tale,
og én står fantastisk på ski.
(Fra ”Sigurd fortæller bibelhistorier”)

En spaghettigudstjeneste er:
• En børnegudstjeneste for alle, særligt for familier.
• Hyggelig og afslappet – med noget for øjne, ører og mund.
• Bibelfortælling, sang og meget mere.
• Kort og nem – den tager ca. 30 min. Og bagefter spiser vi 
 spaghetti og kødsovs sammen i sognegården.
• Billig aftensmad: 30 kr. pr. voksen, gratis for børn. 
 50 kr. for en familie.

For tilmelding og yderligere 
information kontakt: 
Anne Spangsberg, 
tlf.nr.: 46408055 eller 
e-mail: 
anne.spangsberg@paradis.dk 
senest den 13. september.

Morgenmøde om japanske duftspil, 
jesuitnæser m.m.
Onsdag den 20. september kl. 9.30-11.00 i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Mød en af vores lokale piger, kaospiloten, skuespilleren og sangeren Sigrid Moses-Jacobsen, 
der blandt andet har været i Japan og studere japansk duftteater. Se frem til et morgenmøde i 
duftens tegn.

Brug det talent, du har fået af Gud,
brug det og dyrk det og lev det ud!
Alle de evner, du én gang har fået,
dem skal du bruge til noget!”
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Özlem Cekic holder foredrag 
om emnet ”Dialog mellem religioner og mennesker” 
i Hvalsø Sognegård
Fredag den 29. september 2017 kl. 14 -16

Özlem Cekic har kurdisk-dansk baggrund. Hun kom til Danmark 
som femårig og har uddannelse som sygeplejerske. Hun har siddet i 
Folketinget for SF fra 2007 til 2015. Siden tiden i Folketinget har 
hun udforsket den demokratiske samtale i praksis og forsøger der-
igennem at bygge bro på tværs af religioner, kultur, etnicitet osv.
Hun har skrevet fl ere bøger og vil i foredraget inddrage materiale 
fra sin seneste bog.

Tilmelding til Marion Jacobsen på mail: marionfaber@hotmail.com

Dag om Luther i Sognegården 
i Hvalsø 
Lørdag den 30. september kl. 10 - 16
Der bliver budt på kaffe og te undervejs og der vil blive 
serveret en let frokost mellem 12 og 13.
Peter Ruge står for dagen. 

Tema for dagen er: LUTHERS SPIRITUALITET
EN INDRE PRAKSIS TIL GLÆDE OG FRIHED

”Kristus er altid ved vor side og inden i os. Han kan komme os så nær, at han 
alene er i vore hjerter. At vandre med ham er en stadig vækst i tro og i tillid 
til evigt liv i Ham.” Tro er en erfaring. Tro er erfaringen af, at Kristus som 
levende Ånd kan tage bolig i et menneske, skabe en impuls. Luther selv op-
levede tro som et væsen, der i hans sind og i hans liv skabte alt, hvad der var 
godt og kreativt. Forstår man ikke denne enkle spiritualitet, kan man kun 
vanskeligt begribe Luthers teologiske anliggende. 
Vi vil på denne kursusdag undersøge, hvordan vi kan spejle  Luthers 
oplevelse af Jesu nærvær i vores egen spiritualitet. Det sker gennem læs-
ning af nogle centrale tekster, og gennem en udmøntning af teksternes 
anliggende i en enkel indre praksis af bøn og meditation.
Vi vil i fællesskab overveje, hvordan vi kan integrere de erkendelser Lu-
ther lægger op til og undersøge, hvordan vi får stillet os sådan, at den 
grundlæggende tilsigelse af syndernes forladelse kan blive til en reel op-
levelse af glæde og frihed.
Af hensyn til spisningen er tilmelding nødvendig til:
Carsten Lester: carsten.lester@fasttvnet.dk, 40469953 (mobil).

Peter Ruge er præst 
og retræteleder og
har de sidste 25 
år arbejdet i feltet 
mellem folkekirke, 
klassisk kristen for-
dybelse og nutidig 
folkelig spiritualitet 
med undersøgel-
se gennem indre 
praksis, ny formu-
lering og dialog. 
Har udgivet artikler 
o.a. samt bogen 
”kirkevandring – en 
spirituel praksis” og 
er leder af Folkekir-
kens retræteuddan-
nelse.Desuden er 
Peter Ruge formand 
for foreningen 
”Nutidig kristen 
spiritualitet”.
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Englemagersken – en fortælling om 
Dagmar Overby af Pia Lindegaard Nielsen 
Fredag den 6. oktober kl. 14.00 i Hvalsø Sognegård

Dagmar Overby dræbte mindst otte spædbørn. Men hvorfor gjorde hun det? Var det social nød? 
Var det psykisk sygdom? Eller var det ren ondskab? Og hvad med de mødre, der afl everede deres 
børn til Dagmar, var de helt uskyldige? Fædrene? – Ja hvad med samfundet, der betragtede de 
kvinder, som blev gravide udenfor ægteskab som uværdige. Dømte dem ude, så skammen ved 
den voksende mave, for nogen blev ubærlig?  Som omviser på Politimuseet oplevede jeg, at den 
overordnede forståelse af begrebet forbrydelse er ens: Forstået som en forkert/ulovlig handling. 
Men når begrebet konkretiseres i en sag knyttet til en bestemt tid og et bestemt sted, opløses den 
fællesforståelse ofte i mange nuancer.  Hvordan kan vi forstå Dagmar – ja, kan vi forstå hende? 
Kan historien om Dagmar fortælle os noget om etik, moral, kultur, køn?

Eftermiddagsmødet med Pia Lindegaard Nielsen blev afl yst i foråret, da hun blev syg.
Tilmelding til Marion: tlf.nr.: 22361351, e-mail:marionfaber@hotmail.com

Filmklubben 
Bergmann 
præsenterer

Resten af dagen 
Onsdag den 4. oktober kl.19.00 i Kirke Sonnerup kirke

James Stevens er butler, stolt over sit hverv og loyal og korrekt til det alleryderste. Han tje-
ner den magtfulde Lord Darlington på hans gods, et traditionsrigt sted, hvor store politiske 
beslutninger bliver taget hver eneste dag. Men i James bestræbelser på at være den perfekte 
gentleman, fornægter han sig selv et liv. Selv da det viser sig, at lord Darlington viser en 
udpræget sympati for det nazistiske Tyskland, trækker James sig ind i sin perfekte skal.
Samtidig forstærkes hans forhold til den unge husholderske Miss Keaton uden at han kan 
give udtryk for det. Hun føler det samme, men i afmagt forlader hun godset for altid.
James sidder tilbage, erkendende, at hans pligtfølelse har gjort ham blind i mere end en 
forstand. Men skæbnen giver ham måske en ny chance: En rejse tilbage gennem fortidens 
synder og forglemmelser.
Filmen er instrueret James Ivory og to hovedroller spilles fremragende af Anthony Hopkins 
og Emma Thomsen. 

(Vi kalder os en klub – men alle er velkommen)

AUGUST • SEPTEMBER • OKTOBER • NOVEMBER • DECEMBER
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Såret Løve 
Katolsk eller 

Luthersk !

En stormfuld efterårsaften i 1550 banker det på porten på Kalundborg Slot, hvor den 
afsatte Christian II fra 1549 har siddet som livstidsfange. Ind træder Peder Palladius, den 
første protestantiske biskop over Sjællands Stift, hvis ærinde det er at overbringe et frisk 
eksemplar af den netop færdiggjorte første komplette Bibel på dansk. Søster Anna, en ung 
kvinde fra det stadig katolske Maribo Kloster, er samtidig på besøg hos sin onkel, lensmanden 
på Kalundborg Slot, Knud Gyldenstierne, der i sin tid blev anklaget for medvirken til Dyvekes 
død (Chr. II’s elskerinde). Under onkelens korte bortrejse til hovedstaden, er Anna imidlertid 
blevet sat til at ”se efter” og opvarte ekskongen.

Sten Kaalø har skrevet et fremragende nyt skuespil her til 500-året for Luthers reformation, 
hvor hele kirkekampen og borgerkrigen op til reformationen i Danmark (1536) udfolder sig. 

Den Danske Skueplads har tidligere opført skuespil i kirkerummet (Kaj Munk), og det er på 
den baggrund en glæde, at kunne præsentere et nyskrevet skuespil, som på fornemste vis 
opruller en af de mest dramatiske perioder i danmarkshistorien. 
Samtidig kommer vi tæt på Christian II, martret af sin udåd ved det stockholmske blodbad, Peder Palladius, der i 
Wittenberg under selveste Luther tog en af de højeste kirkelige grader, og Søster Anna, der med sin rene opofrelse, 
bibringer forståelse og lindring. 
Katolsk eller Luthersk !  er et vægtigt skuespil der taler til alle generationer, ligesom der vil blive udarbejdet et fyldigt 
materiale om Reformationen, der kan rekvireres hos Den Danske Skueplads. Iscenesættelsen er lagt i hænderne på 
dansk teatersGrand old man, instruktøren Kaspar Rostrup. 

Christian Steffensen Sofie Topp-Duus         Christian Mosbæk 

Dramatiker: Sten Kaalø  

Iscenesættelse: Kaspar Rostrup 

Scenograf: John Lindskov

Musik og Lydscenografi: Fuzzy 

Produktion: Den Danske Skueplads

CHRISTIAN II

PEDER PALLADIUS

LUTHER

 CHRISTIAN II  SØSTER ANNA PEDER PALLADIUS

Forstudierne til nærværende 

skuespil er sket i samarbejde 

med professor emeritus, 

dr. theol. Martin Schwarz Lausten 

og lektor ved Saxo-Instituttet, 

Sebastian Olden-Jørgensen. 

- et kongeligt reformationsspil af Sten Kaalø    
i anledning af 500-året for Reformation i 2017

TEATER I HVALSØ

Sted: Hvalsø kirke og sognegård
Tid: fredag den 6. oktober kl. 18.00 og lørdag den 7. oktober kl. 18.00
Først i kirken og så i sognegården bagefter til musik, ”lidt” mad og øl. 

Billetter til 100 kr. + gebyr kan købes på Billetto.dk fra 1. september.
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TEATER I HVALSØ
Folketingets formand
på besøg til kirkespisning
Onsdag den 11. oktober kl. 18.30 i Den gamle Skole 
– ingen andagt i kirken.

Mød Pia Kjærsgaard, der har Danmarks højeste embede som 
formand for folketinget

Tilmelding: Se faktaboks.

Saaby svinger sangens vinger
Torsdag den 12. oktober kl. 19.30

Traditionen tro indbyder Saaby Vokalensemble og organist/pianist Anders Danman til den 
halvårlige sangaften i Den gamle Skole, Bogøvej 3, Kirke Saaby.
Vi synger sange og salmer efter deltagernes valg. Der vil være kaffe/te og kage i pausen.
Kom og ønsk en sang!

Hattedamen fra Kirke Saaby 
der drog til Wien
Morgenmøde den 25. oktober kl. 9.30-11.00 
i Den gamle Skole, Kirke Saaby

Christina Lichy fra Kirke Saaby er blevet en højst respekteret hattemager- og designer 
i Wien. Mød denne spændende, unge, lokale kvinde, der fortæller om sine hatte og giver 
gode råd til, hvordan man skal sætte sin hat.

BUSK-gudstjeneste med spejderne 
og børneklubben i Hvalsø kirke
Søndag den 29. oktober kl. 10.30 i Hvalsø kirke

Gudstjeneste for Børn, Unge, Sogn, Kirke hvor også byens spejdere og kirkens nye 
børneklub deltager.

AUGUST • SEPTEMBER • OKTOBER • NOVEMBER • DECEMBER
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”Pia i Paradiset” med sangeren 
og forfatteren, Pia Raug
Fredag den 3. november kl. 14.00.

Et århundredes drøm og de børn, der kom ud af det.
Hvordan blev vi dem vi er? Hvordan blev jeg ”mig”?
Med alderen er det gået op for mig, i HVOR høj grad jeg, og min måde at takle livet på, er bygget 
på de usynlige tråde, som er trukket ud og ind igennem det tyvende århundrede og de familier, 
jeg er kommet ud af. Der er megen musik i den historie og det århundrede, som skabte mig og 
mine nærmeste, men også mange på én gang svære og livgivende erkendelser. Men måske først 
og fremmest: Tilgivelse.

For at fi nde kræfter til at gå gennem livet på jorden vil mange af os så gerne tro, at vi er kommet 
helt ud af os selv, og det kan føles ubærligt, hvis vi får en anelse om, at slægten trækker dybe spor 
helt ind i vores egne liv. Man skal blive meget voksen – i hvert fald skulle jeg – før det går op for 
én, at man bærer slægtens sorger og glæder i sig – også alt det, der aldrig blev sagt og erkendt. 
Mange af os får ikke taget os sammen, mens tid er. Mens vi kan spørge, og de gamle endnu er 
levende og kan svare. 
Det har været en overvældende gave i denne sene del af mit liv, at jeg har haft adgang til brud-
stykker af min families tanker, drømme, sejre og nederlag ind gennem det århundrede, som 
bragte os fra bondeland til cyberspace. Og alle disse år skulle gå, før jeg blev i stand til at tage ga-
ven til mig. Jeg vil tage jer med på en rejse op igennem det tyvende århundrede og de udfordren-
de livsbetingelser, mine forældre, bedsteforældre og oldeforældre måtte tage livtag med – og som 
jeg først nu så småt begynder at forstå og i visse tilfælde ligefrem genkender spor af i mig selv.

Det vil glæde mig, hvis I har lyst til at 
tage med på den rejse; men en endnu 
større glæde ville det være, hvis min 
fortælling kunne inspirere jer til at gå 
på opdagelse efter jeres egen.
Mens tid er.

Tilmelding til Marion: 
tlf.nr.: 22361351, 
e-mail:marionfaber@hotmail.com

De døde mindes i Kirke Saaby og Kisserup
Allehelgen søndag den 5. november

Gudstjeneste i Kisserup kirke kl. 9.00 og Den gamle Skole, Kirke Saaby kl. 10.30. På alteret 
brænder et lys for hver enkelt, der er død siden sidste Allehelgen søndag. Deres navne læses fra 
prædikenstolen. Og efter gudstjenesten serveres der suppe og brød på kirkegården. 
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Præsten & alkoholikeren taler ud
Kirkespisning den 8. november kl. 18.30 i Den gamle Skole, Kirke Saaby. 
Ingen andagt i kirken.

Mød præsten Nina Morthorst og den tidligere alkoholiker Morten, der med humor, varme 
og visdom sætter fokus på alkohol. Arrangeret skulle have været afholdt i marts – men er 
fl yttet til denne kirkespisning.

Ny kormusik med kammerkoret Carmina
Onsdag den 15. november kl. 20.00 i Kisserup kirke

Carmina har i årenes løb fl ere gange arbejdet sammen med Komvest, hvis komponister al-
le skriver for kor, og Carmina har i årenes løb sunget værker af  mange af foreningens kom-
ponister. Koncerten kommer til at bestå af nye værker af Komvest-komponisterne, hvor-
af nogle er skrevet til denne koncert. Carmina har eksisteret siden 1985 og består i dag af 
20-24 sangere fra Københavnsområdet. Koret synger hovedsageligt klassisk a cappella mu-
sik, der periodemæssigt strækker sig fra renæssancen og til vor tid med helt nykompone-
rede værker. Carmina er et kammerkor, hvor gode amatør- og semiprofessionelle sange-
re optræder med korkoncerter på et højt kunstnerisk niveau.  Koret har længe arbejdet med 
dirigenten Kasper Bech Hemmingsen, og Komvest har kun godt at sige om denne rutinerede 
dirigent. Der er gratis adgang og forfriskninger i våbenhuset efter koncerten.
Koncerten er støttet af Lejre kommune. 
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Royale Romancer. 
Morgenmøde med Eva Severinsen
Onsdag den 22. november kl. 9.30-11.00, Den gamle Skole, Kirke Saaby

Mange danske konger havde udenoms-ægteskabelige forbindelser. Disse sidespring var kendt og 
accepteret af de fl este, og de endte kun sjældent med skilsmisse. Christian den 2. havde Dyveke. 
Christian den 4. havde mange elskerinder og fi k 23 børn. Frederik den 4. var gift både til højre 
og til venstre hånd samtidigt. Christian den 7. havde Støvlet—Cathrine, Frederik den 7. fi k efter 
2 ægteskaber Grevinde Danner. 

Familiegudstjeneste med spejderne
Søndag dem 3. december kl. 10.30 i Hvalsø kirke

Vi fejrer første søndag i advent med en hyggelige gudstjeneste for store og små.

Indled det nye kirkeår festligt
Gudstjeneste i Kisserup kirke, 1. søndag i advent, 3. december, kl. 10.30.

Ved gudstjenesten medvirker Therese Harris Bus Nielsen med band.

Filmklubben Bergmann 
præsenterer Crash 
Onsdag den 22. november kl. 19.00 Kirke Sonnerup kirke
Crash er en tankevækkende og udfordrende fortælling, der stil-
ler sig provokerende an over for de komplekse raceproblemer 
i samtidens USA. Et drama, der i et mosaikmønster dykker 
hovedkuls ned i Los Angeles’ etniske smeltedigel og følger et 
broget persongalleri i deres kamp for at overvinde små og store 
tragedier i en hverdag efter 11. september. Alle frygter alle, og 
gråzonen mellem sort og hvid, offer og forbryder, bliver stadigt 
mere udfl ydende. Filmen er instrueret af Paul Haggis og den 
vandt 3 Oscars og har et væld af kendte skuespillere på rolle-
listen bl.a. Sandra Bullock, Don Cheadle og Matt Dillon.

(Vi kalder os en klub – men alle er velkommen)

Familiegudstjeneste med spejderne
Søndag dem 3. december kl. 10.30 i Hvalsø kirke

Vi fejrer første søndag i advent med en hyggelige gudstjeneste for store og små.
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Julesange jorden rundt
Fredag den 1. december kl. 14 i Hvalsø Sognegård
Pauline Sæther og Minako Ito Christiansen har samlet en buket af julesange og salmer 
fra det meste af verden - klassiske julesange, viser og rytmiske julesange, der alle om-
handler julen og Jesus fødsel.
Tilmelding til Marion: tlf.nr.: 22361351, e-mail:marionfaber@hotmail.com

Indled det nye kirkeår festligt
Gudstjeneste i Kisserup kirke, 1. søndag i advent, 3. december, kl. 10.30.

Ved gudstjenesten medvirker Therese Harris Bus Nielsen med band.

Pauline Sæther:
Er uddannet fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og efterfølgen-
de på Operaakademiet og har sunget mange roller bl.a. på Den Jyske 
Opera, Den fynske Opera, Østre Gasværk og Det Ny Teater.

Minako Ito Christiansen:
Er bl.a. uddannet hos Therese Koppel og på Chopin Academy i Polen og 
har deltaget i adskillige mesterkurser i England. 

Kan du lide at læse bøger?
Kan du lide at læse forskellige slags bøger og efterfølgende tale med andre om din oplevelse af 
bogen, er læsekredsen måske noget for dig.
Vi mødes hver den første tirsdag i måneden i Den gamle Skole i Kirke Saaby kl. 14-16.
Vi mødes første gang efter sommerferien tirsdag den 5. september. 
Her vil vi få besøg af en bibliotekar, som vil inspirere os til vores valg af bøger til den nye sæson.
Herefter mødes vi den 3. oktober, 7. november og 5. december. Alle gange kl. 14-16.
Du kan tilmelde dig hos Helle Lundø Jensen tlf.nr. 20 81 30 44.
Vi glæder os til at se dig.

Stender på dufteorlov
Poul Joachim Stender holder studieorlov fra 1. oktober til 1. januar. Han har af biskoppen 
fået bevilget den særlige præstestudieorlov, som præster kan modtage til et studieformål. I 
orloven vil Stender studere kristendommens olfaktoriske side. Han vil snuse sig igennem 
biblen og arbejde med, hvordan evangeliet også kan forkyndes med lugtesansen.  Det vil 
der i 2018 komme en bog ud af. Stender vil til kirkespisningen i februar 2018 fortælle om, 
hvad han fandt ud af under sin studieorlov. Der vil blive indsat en præstevikar i de tre 
måneder. Vedkommendes navn er endnu ikke kendt ved kirkebladets udgivelse. Men alle 
gudstjenester, hvor der ikke nedenunder står PJS eller AS eller SEJ, vil blive forrettet af 
vikaren. Vikaren træffes på tlf. 46492117. E-mail adr. og kontortræffetider vil kunne fi ndes 
på www.saabykisserup.dk, hvor vikaren også vil blive præsenteret. 
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HYG, LEG OG LÆR I KIRKEN 
Minikonfirmand-undervisning for 3.-klasses-børn

hvad kristendommen er, 
mærker at kirken er et rart 
sted at være, og et sted, de 
får lyst til at komme. Hvis dit 
barn ikke går i 3. klasse, men 
godt kunne tænke sig at 
være med. Så send mig en 
mail, så ser vi på det. 

Alle holdene vil løbe af 
stablen torsdage fra kl. 15-
16:30 i Hvalsø kirkes lokaler. 

- Minikonfirmand –
Udeliv og bevægelse:
10./8.-5./10. 2017

- Minikonfirmand –
Stjernestund:
26./10-21./12. 2017

- Minikonfirmand –
Kreativ udfoldelse:
1./3. -17/5 2018
(undtagen 29./3. og
10./5.)

Minikonfirmand-
undervisning er et gratis tilbud 
til 3. klasses elever, som har 
lyst til at komme i kirken og på 
en kreativ, hyggelig og 
lærerig måde at arbejde 
med emner og historier, som 
knytter sig til kirken og 
kristendommen. Der vil være 
3 forskellige hold i løbet af 
skoleåret 2017/2018.  

Der vil være sang, bibel-
fortælling, bøn og filosofi med 
børn på alle holdene og 
derudover vil vi udfolde os 
kreativt og lege på alle 
holdene. Det er ikke en 
forudsætning, at man har 
kendskab til kristendommen i 
forvejen. Hoved-målet er, at 
børnene får en større indsigt i, 

Børneklub 
Børneklub er for alle børn i sognet i skolealderen, dog primært børn 

i aldersgruppen 9-12 år.  I børneklubben vil vi tegne, spille spil, lege, 
bage, se film, snakke, gå ture, lave pynt til hjemmet, synge sange og 
meget mere. Der vil naturligvis være kristne temaer på programmet, 
men primær-målet er at skabe et sted, hvor det er rart for børnene at 
komme, og hvis de har ønsker, til hvad de gerne vil lave, vil der så vidt 
det er muligt blive taget hensyn til dette. Børneklub vil være hver 
mandag fra kl. 15-17:30 fra 7./8. 2017-14./5. 2018 (undtagen uge 41, 
42, 52, 1, 2, 7, 8, 13 og 14). 

Jeg glæder mig meget til at møde jer – Simone Bille 

HVALSØ KIRKE 

MINI-KONFIRMANDER OG BØRNEKLUB 

PRAKTISK INFO: 

Minikonfirmand - Udeliv og 

bevægelse er i gang.  

Minikonfirmand – Stjernestund 

starter 26. oktober kl. 15-16:30 i 

sognegården, Hvalsø kirke. 

Eleverne vil kunne blive hentet 

ved Hvalsø skole kl. 14:45.  

Tilmelding til 2. hold 

minikonfirmand-undervisning 

(senest 20. oktober) og anden 

kontakt skal ske på 

nedenstående mail: 

simone.nbs@yahoo.com 

Børneklub er et tilbud til alle 

børn i skolealderen i sognet, 

og børnene er mere end 

velkomne til at komme og se, 

om det er noget for dem. 

Børneklub finder sted hver 

mandag kl. 15-17:30 med 

opstart i sognegården, Hvalsø 

kirke.  Her vil det igen være 

muligt at blive hentet ved 

Hvalsø skole kl. 14:45. Dette 

skal aftales med mig på 

forhånd.  
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Lørdag d. 9. september er der børnedag ved Hvalsø kirke for børn i alderen 4-8 år (uden deres 

forældre). Aktiviteterne går i gang kl. 9 og varer til kl. 12. Vi mødes ved sognegården og vil som 

udgangspunkt være inden for.  

I løbet af formiddagen vil vi lege en masse, synge sange, lege med balloner, man kan få malet 

ansigtsmaling, få højtlæsning og tegne og så vil der være lidt at drikke og spise.  

Kirke– og kulturmedarbejder Simone håber at møde en masse af sognets børn til en hyggelig for-

middag.  

De bedste ting i livet er ikke ting... 

 

Hvalsø kirke 
Præstegårdsvej 2 
4330 Hvalsø 

Tilmelding senest 2. 
september til: 
SMS: 61691640 
Mail: simone.nbs@yahoo.com 

Børnedag for de 4-8 årige 
ved Hvalsø kirke 

Lørdag d. 9. september kl. 9-12 
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LÆS OM GODE TILBUD TIL BØRN OG UNGE I KIRKE SAABY OG KISSERUP

Syng dig glad med din baby!
Gratis forløb med sangeruddannede kirkemedarbejder Tinne Leth
BABYSALMESANG i Kirke Saaby kirke
For børn på 2-10 mdr. i følge af mor, far eller bedsteforældre.
Tirsdage kl. 10 – fra den 15. aug. til og med den 28. nov. 2017

NB: ingen babysalmesang i uge 42 – eller hvis der skulle være sygefra-
vær. Følg med på Facebook Kirke Saaby Kisserup sogne, og deltag i 
gruppen: Babysalmesang i Kirke Saaby kirke.
Kom og start dagen med en hyggelig baby-formiddag fuld af sang, 
smil og glade, sprællende babyben. Vi synger et par salmer, sange med 
fagter og sjove remser, der stimulerer dit barns sanseapparat. Der vug-
ges i tæpper og danses med baby på super lette trin.
Mød bare op – der er ingen tilmelding. Der uddeles gratis cd og hæfte 
med salmer og sange
Det er en naturlighed at give mad og skifte ble inde i kirken.
INFO: 8111 4006 eller kateket.tinneleth@hotmail.com
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Godnathistorie
Godnathistorie i Kirke Saaby kirke og efter oktober i konfi rmandstuen, Bogøvej 1
MENINGSFYLDT SAMVÆR OG MÆTTE MAVER!
- Slip gryderne – tag de små under armen, gå i kirke og mød andre børnefamilier!
Hver den første torsdag i måneden inviterer Saaby kirke alle børnefamilier (rettet mod 2-8 
årige) til afslappet og indholdsrigt samvær. Kom og oplev en børnevenlig, kort gudstjeneste 
med sang, sjov og godnathistorie – bagefter går vi over i ”Den gamle Skole” og spiser aftensmad 
sammen! Kirke- og kulturmedarbejder Tinne Leth står for en engageret og glad oplevelse for 
børn og voksne.

Datoer: • 7. september • 5. oktober • 2. november • 7. december (fortsætter i 2018)
Tid: kl. 17 – 19
Pris: 20,- for alle på 15 år og derover – børn spiser gratis 
Maden er børnevenligt lavet af Jesper i forsamlingshuset og der er tilmelding til kateket.tinne-
leth@hotmail.com eller på Facebook Kirke Saaby Kisserup sogne, senest 2 dage før kl. 12, med 
oplysning om antallet af børn og voksne.

Små synger sammen
I Kirke Saaby kirke torsdag den 14. september kl. 10.00
I samarbejde med Danmarks Radio, der initierer denne årligt tilbagevendende begivenhed.
Over hele landet er der sangdag for de mindste både i dagtilbud og dem derhjemme. 
Også i kirken naturligvis!
Kom og vær med til en sjov formiddag – i år med DYR som tema.
Der er gratis Oline-fl ag til børnene.
Små Synger Sammen er en del Kulturministerens musikhandlingsplan.
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Kirkespisningerne
Kirkespisningerne koster 65 kr. per person. Prisen er inklusiv 
en hovedret, kaffe med småkager og et glas vin/sodavand/øl. 
Tilmelding på e-mail eller telefon til præstesekretær Kristina 
Garth-Grüner på kriga@km.dk eller 22161234. Under luknin-
gen af Kirke Saaby kirke er der ingen gudstjeneste først i kirken. 
Kirkespisningen indledes kirken kl. 18.30 og er afsluttet kl. 21. 
Aftenen fi nder sted i Den gamle Skole, Bogøvej 3, kirke Saaby.

Morgenmøderne
Morgenmøderne har en pris 
på 30 kr. for morgenmad og 
foredrag og ”en lille en til ga-
nen”. Ingen tilmelding. Mor-
genmøderne begynder 9.30 og 
afsluttes kl. 11.00. Morgen-
mødet fi nder sted i Den gamle 
Skole, Bogøvej 3, Kirke Saaby.

Kirke Saaby kirke lukker midlertidigt fra 
ca. 1. oktober 2017 til 1. november 2018
Kære menighed!
Kirke Saaby er nedslidt – en smuk 
kirke venter.
Vi beklager meget, at vi må lukke 
vores kirke i over et år. Men kir-
kens kalkmalerier skal restaure-
res, så de igen fremstår tydeligt 
og smukt. Ligeledes skal varme-
anlægget omlægges. Det gamle 
anlæg kaster støv og smuds på 
kirkens hvælvinger. Det nye anlæg 
vil være meget skånsomt overfor 
kalkmalerierne og miljøet. Ligele-
des skal kirkerummet kalkes. De 
levende lys i lysekronerne, der er 
en hård belastning for kalkmaleri-
erne, skal muligvis udskiftes med 
smukke, elektriske lys. Der vil også 
blive foretaget andre ændringer i 
kirkerummet. Lukningen af kirken 
betyder, at vi i efteråret 2018 kan 
præsentere en meget smuk kirke til 
gudstjenester, kirkelige handlin-
ger, babysalmesang osv. 

Gudstjenester og kirkelige 
handlinger
I den periode, hvor Kirke Saaby 
kirke er lukket, forrettes gudstje-
nester, bisættelser/begravelser og 
vielser i Kisserup kirke. Der vil dog 
være enkelte undtagelser, hvor vi 
holder gudstjeneste andre steder. 
Allehelgens søndag foregår guds-
tjenesten i Den gamle Skole for 
at være nær de pårørendes grave. 
Palmesøndag er der planlagt bør-
negudstjeneste i Forsamlingshu-
set. Julegudstjenesterne fi nder alle 
sted i Kisserup kirke og er planlagt 

til 12.30, 14.00 og 15.30.  Alle der 
har bestilt vielse i Kirke Saaby kir-
ke frem til november 2018 bedes 
straks kontakte sognepræsten.

Gratis transport 
til Kisserup kirke
Vi opfordrer alle, der ikke har mu-
lighed for selv at komme til Kisse-
rup kirke, til at kontakte kirkebi-
len. Ring efter Carstens Taxa. tlf. 
46492700. Det er en stor glæde for 
menighedsrådet at kunne få lov til 
at betale for transporten til Kisse-
rup kirke. Vi vil nødig undvære jer, 
der plejer at komme til vores guds-
tjenester og kirkelige handlinger.

Parkeringsforhold 
ved Kisserup Kirke
Parkeringsforholdene ved Kisse-
rup kirke vil blive udvidet og bedre 
skiltning til parkeringspladsen vil 
blive etableret.

Kirkespisninger
Vores kirkespisninger er gennem 
35 år blevet indledt med en andagt 
i Kirke Saaby kirke. Det må vi und-
være et årstid. I stedet mødes vi 
18.30 i den gamle Skole. Her hol-
des en kort andagt før aftenmaden 
serveres.

Konfi rmationerne
Konfi rmationer 2018 foregår i Kis-
serup kirke. Kirken er mindre end 
Kirke Saaby kirke. Derfor tilby-
der vi at 9 af konfi rmanderne, der 
konfi rmeres den 29. april kan blive 

konfi rmeret den 28. april kl. 10.30 
og at 9 af konfi rmanderne, der skal 
konfi rmeres den 6. maj kan blive 
konfi rmeret den 5. maj kl. 10.30

Andagtsrum i kapellet på Kirke 
Saaby kirkegård
Kirke Saaby sogn skal ikke stå 
uden andagtsrum. Kapellet indret-
tes med lysgloben fra våbenhuset, 
stole man kan sætte sig i, et alter 
med knæfald, en reol med kirke-
blade, foldere etc. Menighedsrådet 
vil sørge for at rummet kan være 
opvarmet i vintermånederne. An-
dagtsrummet vil stå åbent fra kl. 
8-16 på alle de dage, hvor graverne 
er på arbejde. Nøgle kan udleveres 
i præstegården på øvrige tidspunk-
ter.

Informationer 
om restaureringen
Informationerne om forløbet i re-
staureringen vil blive oplyst i kir-
kebladet, på hjemmesiden www.
saaabykisserup.dk, på kirkens 
Facebookside og i løbende presse-
meddelelser.

Stor tak
Stor tak til Augustinusfonden og 
Lejre provsti der har gjort det mu-
ligt, at vi om et år igen kan have en 
meget smuk og velholdt kirke. Gud 
til ære. Menigheden til glæde.

Menighedsrådet
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Gudstjenesteliste
September - oktober -november - december

Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

Søndag den 3. september
12. søndag efter trinitatis

10.30
SEJ 
Høstguds.

- 10.00
PJS
Høstguds. 
Radioguds.

-

Onsdag den 30. august,  
13. september, 4. oktober, 
25. oktober, 8. november, 
onsdag den 22. november
(denne gang med TRIOfabula)

17.00
AS 
Pistop for sjælen

- - -

Søndag den 10. september
13. søndag efter trinitatis

10.30
AS

- 9.00 
PJS

10.30 
PJS 
Efter gudstje-
nesten fortæller 
præsten kort om 
kirken

Søndag den 17. september
14. søndag efter trinitatis

10.30
AS

9.00 
AS

10.30
PJS 
Lukningsguds.

-

Onsdag den 20. september 17.00
AS 
Spaghettigudstj.

- - -

Søndag den 24. september
15. søndag efter trinitatis

10.30
SEJ

- - 9.00
SEJ

Søndag den 1. oktober
16. søndag efter trinitatis

10.30
AS
12.00
AS 
Dåbsgudstj.*

9.00
AS

- 10.30

Søndag den 8. oktober
17. søndag efter trinitatis

- 10.30 
AS

- 10.30

Søndag den 15. oktober
18. søndag efter trinitatis

10.30 
SEJ

- - 10.30

Søndag den 22. oktober
18. søndag efter trinitatis

9.00
Præstevikaren

- - 10.30
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Gudstjenesteliste
September - Oktober - November

* Dåbsgudstjenesterne bliver kun gennemført, 
hvis nogen er tilmeldt.

Gudstjenester på Ældrecenter kl. 10.30
Onsdag den 13. september: PJS
Onsdag den 11. oktober: AS
Onsdag den 8. november: SEJ

PJS: Poul Joachim Stender
SEJ: Søren E. Jensen
AS: Anne Spangsberg

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

Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

Søndag 29. oktober
20. søndag efter trinitatis

10.30
AS
BUSK
Familiegudstj. 
med spejderne 
og børneklub

- - 10.30

Søndag den 5. november
Alle helgens dag

16.00
SEJ
De døde mindes

14.00
SEJ
De døde mindes

10.30
Gudstjeneste 
i Den gamle 
Skole 
De døde mindes

9.00
De døde mindes

Søndag den 12. november
22. søndag efter trinitatis

10.30
AS
12.00
AS
Dåbsgudstj.*

9.00
AS

- 10.30

Søndag den 19. november
23. søndag efter trinitatis

10.30
AS

- 9.00
AS

Søndag den 26. november
Sidste søndag i kirkeåret

Søndag den 3. december
Første søndag i advent

10.30
SEJ

10.30
SEJ
Familegudstj. 
med spejderne

-

-

-

-

10.30

10.30
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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.

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

Kirke- & kulturmedarbejder
Simone Nøhr Bille
Tlf.: 61691640
E-mail: simone.nbs@yahoo.com

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

KIRKE HVALSØ OG SÆRLØSE KIRKE SAABY OG KISSERUP

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

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 Kristina Garth-Grüner
Træffes tirsdag mellem 8.00 og 17.00
Tlf. 46492117/ 22161234.E-mail: kriga@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
Rikke Bylov Kristensen, tlf.: 27 51 20 55
E-mail: saabykirkegaard@gmail.com
Arbejds- og postadresse
Graverkontoret, Bogøvej 8A, 4060 Kirke Saaby
Kontortid 9-12

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

Saaby vokalemsemble
Henvendelse til organist Anders Danman
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