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De fleste har en erindring om den gave, 
der betød noget helt særligt for os. Det 
kunne for eksempel være den første cykel. 
Stolt cyklede man rundt og nød den frihed 
og køreglæde, som en ny og velsmurt cy-
kel bidrager med. Men selv den flotteste 
gave mister med tiden sin glans. Cyklen 
ruster. Det lækre sæt tøj, du købte som en 
gave til dig selv, falmer og går af mode. 
Materielle gaver har deres tid. Dåben der-
imod er en gave, der varer til evig tid.

Dåben er den største gave, som forældre kan 
give deres nyfødte barn, fordi barnet gennem 
dåben komme under Guds beskyttelse og bliver 
en del af det kristne fællesskab (og opnår med-
lemskab af Folkekirken ikke at forglemme). Of-
test holder vi dåb i forbindelse med gudstjene-
sten. Når organisten spiller postludiet, rejser 
menigheden sig op for at byde det nye medlem 
af menigheden velkommen. Den kristne dåb 
har sit udgangspunkt Jesu egen dåb, hvor Jo-
hannes Døberen døber Jesus (Matt. 3,13-17). 

Dåben 
– en gave for evigt

Matthæusevangeliet afsluttes med dåbsbefa-
lingen – også kaldet missionsbefalingen -, hvor 
den opstandne Jesus befaler sine disciple at dø-
be i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn 
(Matt. 28,18-20). Ordene fra Jesu dåbsbefaling 
er den dag i dag en del af Folkekirkens dåbsri-
tual. En af Jesu disciple, apostlen Peter, døb-
te 3000 mennesker, hvorved den første menig-
hed blev grundlagt (Ap.G. 2,41). Folkekirkens 
dåbsritual stammer i det store hele fra 1526. I 
næsten 500 år er børn blevet døbt efter dette ri-
tual. Når man lader sit barn døbe, indgår det i 
den tradition og i den fortælling, som begyndte 
med Jesu egen dåb i Jordanfloden. Dåben mar-
kerer således den direkte forbindelse mellem Je-
sus og den døbte.

Som medlem af Folkekirken har man krav 
på at få sit barn døbt. Dåben er det ene af Fol-
kekirkens to sakramenter. Folkekirkens andet 
sakramente er nadveren. Sakramenterne dåben 
og nadveren er indstiftet af Jesus og formidler 
og besegler Guds pagt med mennesket. Pagt 
forstås i kristen sammenhæng som et forplig-
tende og ubrydeligt samhørighedsforhold. 

Fortsættes

dåbenKalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse
Fredag den 1. kl. 14.00: Julesange jorden rundt i Hvalsø sognegård
Søndag den 3. kl. 10.30:  Koncert i Kisserup kirke med kirkesanger Therese Harris Buus 

Nielsen og band
Søndag den 3. kl. 10.30:  Luciaoptog med spejderne ved familiegudstjenesten i Hvalsø 

kirke
Onsdag den 6. kl. 10.00: Juleafslutning for børnehaver i Hvalsø kirke
Torsdag den 7. kl. 19.30: Julekoncert med Roskilde Studiekor i Hvalsø kirke
Tirsdag den 12. kl. 9.30:  Juleafslutning for de mindste børn i Hvalsø kirke
Tirsdag den 12. kl. 20.00: Julekoncert med kammerkoret Vox Nobis i Kisserup kirke
Onsdag den 13. kl. 19.30: ”Drop-in” i Den gamle Skole
Søndag den 17. kl. 19.00: De 9 læsninger i Hvalsø kirke
Tirsdag den 19. kl. 19.30: Julekoncert med Tolstrupkoret i Særløse kirke
Torsdag den 21.: Juleafslutning for Hvalsø skole i Hvalsø kirke

Tirsdag den 9. kl. 19.00: Hvalsø Sognekor starter nye sæson
Onsdag den 10. kl. 9.30: Morgenmøde i Den gamle Skole
Onsdag den 17. kl. 19.00:  Imran Rashid: ”Sluk. Kunsten at overleve i en digital verden.” 

Hvalsø sognegård
Mandag den 22. kl. 19.00: Filmaften i Hvalsø Bio – ”Der Kommer En Dag”
Onsdag den 24. kl. 18.30: Kirkespisning i Den gamle Skole
Søndag den 28. kl. 19.00: Kyndelmissegudstjeneste i Hvalsø kirke

Fredag den 2. kl. 14.00:  Eftermiddag med musikerne Bente Kure og Leif Ernstsen i 
Hvalsø sognegård

Onsdag den 7. kl. 18.30: Kirkespisning i Den gamle Skole
Torsdag den 8. kl. 19.30: Kyndelmissekoncert i Kisserup kirke
Søndag den 11. kl. 13.00: Fastelavn i Hvalsø sognegård
Onsdag den 28. kl. 9.30: Morgenmøde i Den gamle Skole
Onsdag den 28. kl. 19.00: Filmklubben Bergman i Den gamle Skole

Fredag den 2. kl. 14.00:  Brian McGuire om kristen bøn gennem 1000 år i Hvalsø 
sognegård

Søndag den 4. kl. 14.00: Indvielse af nyt orgel i Hvalsø kirke
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Når vi hører unge forældre 
udtrykke, at de vælger at 
give deres børn frihed ved 
at undlade at døbe dem, 
så får vi lyst til at dele vo-
res families helt anderledes 
erfaring.

Jeg og min mand mente i sin 
tid ikke, at vi troede på ”no-
get”. Og vi troede derfor, at vi 
stillede børnene frit til senere 
selv at kunne vælge, hvad de 
ville, når vi ikke lod dem døbe.

Men som de voksede til 
og nåede konfirmationsalde-
ren, var først vores søn, og si-
den vores datter så vrede på os 
over, at de ikke var døbt. Og 
de gav udtryk for det. De ville 
nemlig gerne konfirmeres, og 
det var ikke kun for gavernes 
skyld. Det betød også noget 
andet for dem. 

Vores datter var så heldig, 
at der i klassen var to ligestille-
de piger, som også gerne ville 
konfirmeres, og de tre kunne 
blive enige om at blive døbt, 
så de kunne blive konfirme-
ret sammen med deres kam-
merater. Det bakkede vi foræl-
dre op om, så der blev lavet en 
samlet dåb i kirken for de tre 
piger, som vi forældre var med 
til, og derefter holdt vi en fæl-
les dåbsfejring. 

Vi synes stadig, at det var 
så sejt af de piger, at de vovede 
at vælge det. Og stille sig helt 
synligt frem med at ville dø-
bes for derefter at kunne blive 
konfirmeret.

Overvejelser omkring dåb
Vores søn derimod, som 

først stod i dilemmaet, fandt 
ikke nogen ligestillede og hav-
de i den alder ikke modet til at 
stå alene frem og blive døbt. 
Og han var vred over den 
manglende dåb.

Siden mødte han jo en dej-
lig pige, og de blev så glade for 
hinanden, at de ville giftes. Og 
de ville gerne gøre det som et 
kirkebryllup. Det betød rigtig 
meget ikke mindst for vores 
svigerdatter, men også for vo-
res søn.  Igen kom vreden over 
ikke at være døbt. Kirkebryllup 
kræver som bekendt medlem-
skab af Folkekirken. Og vi var 
også i løbet af årene selv kom-
met derhen, hvor vi var oprig-

tigt kede af, at vi ikke havde la-
det dem døbe, da de var baby-
er. Og blandt andet takket være 
vores børn, var vi blevet mere 
bevidste om vores opfattelse af 
og forhold til Folkekirken, som 
vi selv altid har været medlem-
mer af.  Og det har vi ikke væ-
ret i tvivl om. Men vi indså jo, 
at det, vi troede, netop var fri-
hed for vores børn, tværtimod 
gav dem ret store udfordringer. 

Så jeg ringede til Birgit Mel-
gaard, som på det tidspunkt 
var hjælpepræst, og i en dej-
lig samtale hjalp hun os til at 
forsone os med, hvem og hvor 
vi var som unge. Der var den 
gang mange børn, som ikke 

blev døbt, vidste hun, og hun 
fortalte også på en forståelig og 
enkel måde om, hvad en vok-
sendåb ville indebære.  Og det 
på en måde, så jeg kunne for-
midle det videre til vores søn. 
De boede i Norge, og vores 
søn tog, når man havde fri, fra 
Norge til Danmark, lånte vores 
bil og kørte til Glumsø, hvor 
de gerne ville giftes. De hav-
de fundet deres feststed – og 
en præst der, som de havde få-
et en god kontakt med. Så han 
tog ned til dåbsforberedelse et 
antal gange og var nu klar til at 
stå alene frem, fuldt synlig, og 
blive døbt. Og i den dåbstale, 
præsten holdt til vores søn, var 
det tydeligt, at der virkelig hav-

de fundet et ”møde” sted og 
været tale om en udveksling af 
vigtige tanker. Præsten var se-
nere med til deres bryllup.

”Så fik vi klaret det, mor!” 
sagde vores søn bagefter. Han 
sagde det mildt, men der hav-
de jo ligget mange genvordig-
heder bag den dåb. 

Så, til alle unge forældre vil 
vi ud fra vores erfaringer sige: 
tænk jer om tre gange, før I væl-
ger at undlade dåb. Vi oplevede 
i hvert fald, at det, vi troede og 
ønskede skulle være til frihed 
for vore børn, tværtimod blev 
en slags byrde for dem.

Ida og Carsten Lester

”I den dåbstale, præsten holdt til vores søn, var det 
tydeligt, at der virkelig havde fundet et ”møde” sted 

og været tale om en udveksling af vigtige tanker”

dåben dåben

I dåben bæres barnet ind i sin relation med 
Gud, idet vi i dåben beder Gud om at være med 
barnet hele livet. Det er forældrene, der træffer 
valget om, at barnet skal døbes, da barnet i sa-
gens natur ikke kan træffe valget selv. Enhver, 
der har holdt et nyfødt barn, ved, hvor skrøbe-
ligt og sårbart det er. At blive forældre er en af 
livets hele store – måske den største – omvælt-
ninger, som et menneske kan komme ud for. 

Den nybagte far eller mor indser den ubegræn-
sede kærlighed, man pludselig føler for barnet. 
Af kærligheden kommer også angsten for, hvad 
der kan tilstøde det lille menneske, som man el-
sker så højt. Forældre, der har valgt at lade de-
res barn døbe, fortæller om den tryghed, barnet 
er omfattet af i kraft af dåben. Barnets ve og vel 
er forældrenes ansvar, men i kraft af dåben hø-
rer barnet Gud til og er genstand for Guds kær-
lighed, som ikke blot varer livet igennem, men 
rækker ind i evigheden. 

Dåben markerer endvidere, at barnet får et 
navn. Barnets fornavn er nøje udvalgt af for-
ældrene. Efternavnet, og eventuelt et mellem-
navn, viser, hvilken familie og slægt barnet hø-
rer til. Tit er forældrene værter for en sammen-
komst for at fejre dåben. Det er barnets første 
fest, hvor familie og venner kan byde barnet 
velkommen som en del af familien og venne-
kredsen. For nogle af gæsterne er det måske 
første gang, de møder barnet. 

Dåben er en gave. I udvekslingen af gaver er der 
som regel en forventning om en passende mod-
gave. Sådan er det ikke med dåben. Den er gra-
tis på to måder. Den koster ikke noget, og den 
kommer af Guds nåde. Ordet gratis kommer af 
ordet gratia, som netop betyder nåde. Dåben er 
det synlige tegn på Guds nåde og kærlighed, der 
omkranser barnet i hele dets liv og til evig tid.
 

Peter Borring Sørensen

”Den almægtige Gud, vor Herre  
Jesu Kristi Fader, som nu har genfødt 

dig ved vand og Helligånden….”
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dåben diverse

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 luk-
ningen af Kirke Saaby kirke er der ingen gudstjeneste først 
i kirken. Kirkespisningen indledes med en kort andagt kl. 
18.30 og er afsluttet kl. 21. Aftenen finder 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 ganen”. Ingen tilmelding. Morgen-
møderne begynder 9.30 og afsluttes kl. 11.00. Morgenmødet 
finder sted i Den gamle Skole, Bogøvej 3, Kirke Saaby.

I Folkekirken er vi glade 
for at døbe, uanset hvilken 
alder den døbte har. De 
fleste bliver dog døbt som 
helt små.

Hvis vi ser os omkring hos de 
forskellige kristne trossam-
fund, så er barnedåben oftest 
brugt.

Voksendåben praktiseres 
derimod f.eks. hos baptister og 
i pinsekirken. Her lægges der 
vægt på den personlige beken-
delseshandling fra den troen-
des side. 

For øjeblikket ser vi igen i 
Folkekirken en tendens til, at 
forældre vælger ikke at lade 
deres børn døbe. Nogle for-

dåb – barnedåb,  
voksendåb eller?

ældre mener, at børnene selv 
skal kunne tilvælge dåben, når 
de bliver voksne. 

Til det kan man sige, at det 
jo blandt andet er konfirma-
tionens opgave – at lade den 
døbte selv bekræfte sin dåb.

Når man derimod bliver 
døbt som barn, bliver det her 
understreget, at det ikke er 
barnet, men derimod Gud, 
der er den aktive. Barnet kan 
i sagens natur ikke selv svare. 
En voksen svarer i stedet på 
barnets vegne i forhold til tro-
en på Gud. 

Når man bliver døbt som 
barn, understreges det, at då-
ben ikke er en præstation, men 
derimod en gave fra Gud.

Ligesom man ikke selv siger 
ja til at få livet af sine forældre, 
siger man heller ikke selv ja til 
at få livet af Gud. 

Dåben er Guds suveræne 
handling over for et menne-
ske. Ved at lade sit lille barn 
døbe ser man dåben som en 
gave.

Anne Spangsberg

”Jeg døber dig i Faderens og  
Sønnens og Helligåndens navn”

Graverne 
vandt første-  
prisen i  
granlægning
Graverne fra Kirke Saaby 
og Kisserup har været 
på granlægningskursus i 
Ågerup. 

Her vandt de førsteprisen 
i granlægning og fik hver 
et fuglebad. Så der er god 
grund, til at kirkegårdene er 
så smukke.
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Fredag den 1. december  
kl. 14 i Hvalsø Sognegård

Med musikerne Pauline Sæt-
her og Minako Ito Christian-
sen bliver vi præsenteret for en 
buket af julesange og salmer 
fra det meste af verden.

Pauline Sæther er uddan-
net fra Det Kgl. Danske Mu-
sikkonservatorium og efter-
følgende på Operaakademi-
et 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 There-
se Koppel og på Chopin Aca-
demy i Polen og har deltaget i 
adskillige mesterkurser i Eng-
land.

Af hensyn til kaffen, må man 
meget gerne tilmelde sig hos: 
Marion tlf. nr.: 22 36 13 51 el-
ler e-mail: marionfaber@hot-
mail.com.

Luciaoptog 
ved spejderne 
i Hvalsø kirke
Søndag den 3. december  
kl. 10.30

Vi fejrer første søndag i advent 
med Luciaoptog og advents- & 
julesalmer.

Årets tilbagevendende 
julebegivenhed i kirken.

Vintermeditationer 
Pitstop for sjælen i december og januar

Kl. 17.00 i Hvalsø kirke – onsdag den 13. december,  
onsdag den 3. januar, torsdag den 18. januar  
& onsdag den 31. januar.

Find tid og sted til eftertanke og stilhed midt  
i juleræset og den lange januarmåned.

julesange jorden rundt

Arrangementet er gratis, og 
alle er meget velkomne.

Vært for eftermiddagen 
Anne Spangsberg.

Minako Ito ChristiansenPauline Sæther

så er det 
jul igen
Se julekrybben i  
Hvalsø kirke.

Kom og nyd synet af 
den smukke julekryb-
be, som traditionen 
tro bliver stillet op i 
kirken ved adventstid.
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under the 
canopy  
of tales
Søndag den 3. december 
kl. 10.30 i Kisserup. Første 
søndag i advent.

Kirkesanger Therese Harris 
Buus Nielsen spiller med sit 
band ”Under the Canopy of 
tales”. 

”Under the Canopy of Ta-
les” består af et dystopisk, 
eventyrligt tekstunivers med 
håbefulde noter. Et lydunivers 
spækket med planeter af sæl-
somme eksistenser, hvor både 
storladne og små sære historier 
udspiller sig. Et ungt og håbe-
fuldt råb i livshjulets virvar.”

juleafslutning  
for børnehaver  

og andre  
interesserede

Onsdag den 6. december  
kl. 10.00 i Hvalsø kirke

Fortælleren Annemarie Krarup fortæl-
ler en julehistorie. Vi hører om, hvorfor 
det blev jul første gang, og så synger vi 

nogle af de kendte julesange.

juleafslutning  
for vuggestuer, dag-
plejere og andre  

interesserede
Tirsdag den 12. december   

kl. 9.30 i Hvalsø kirke

Konfirmander går Lucia optog.  
Kirkemusen dukker også op og fortæller 
nyt, og så synger vi de dejlige julesange. 

Frugt i sognegården bagefter.

Hvalsø Kirke torsdag  
den 7. december kl. 19.30

1980 blev Roskilde Studie-
kor dannet som et ad hoc kor 
på Roskilde Katedralskole og 
med Ole Hannibal som diri-
gent, men samarbejdet var så 
vellykket, at det blev et perma-
nent kor. I dag er koret et am-
bitiøst amatørkor med 29 er-
farne sangere, som dirigeres af 
Anne-Terese Sales.

Roskilde Studiekors jule-
koncert bliver en bred vifte af 
danske julesange og engelske 
carols.

Blandt de danske favorit-
ter er ”Her kommer Jesus dine 
små” i Michael Bojesens stor-

Tirsdag den 12. december 
kl. 20.00 i Kisserup Kirke. 

Gå ikke glip af sognets jule-
koncert med julesange, carols 
og fællessang i godt selskab!

VOX NOBIS blev dan-
net i 2010 af Jens Sparrevohn 
Rønn. Koret holder til i De 
gamles Bys Kirke, der med sin 
fine akustik danner en smuk 
ramme om korets ugentlige 
øvedag. Korets medlemmer 
er en sammensat flok af dyg-
tige amatører og semi-profes-
sionelle sangere, bland andet 
fra Radiokoret, Camerata og 
Sokkelund Sangkor. Reper-

slåede arrangement, samt sal-
merne ”Julen har englelyd” og 
”Glade jul”. Med sin inderlige 
tone har julekanonen ”En rose 
så jeg skyde” fået en fast plads 

toiret har indledningsvis væ-
ret centreret omkring den ro-
mantiske periode, med renæs-
sance, barok og nutidig musik 
står også korets hjerte nær. 

JENS SPARREVOHN 
RØNN, født 1972, har været 
organist i Simeon/Sankt-Jo-

julekoncert med roskilde studiekor

julekoncert med kammerkoret Vox nobis

i repertoiret, samt ”Lad det 
klinge sødt i sky” og ”In dulci 
jubilo” i skønne, friske arran-
gementer af Morten Topp.

hannes sogn siden 2010. Op-
rindeligt uddannet cand. mag. 
i musikvidenskab fra Køben-
havns Universitet, mangeårig 
musikanmelder for fagbladet 
MUSIKEREN, og selv tid-
ligere sanger i kammerkoret 
Camerata.
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”drop-in”
Torsdag den 13. decem-
ber i Den gamle Skole 
kl. 19.30 til ca. 21.30.

Julen sig nærmer, og alle, 
der elsker at synge de dejli-
ge julesange og julesalmer 
– gamle som nye – indby-
des derfor til tre små ju-
lesangaftner i løbet af no-
vember og december.

Sammen med Såby Vokal- 
ensemble synges der efter 
egne ønsker, og kirkens 
organist, Anders Danman 
akkompagnerer på klave-
ret. ”DROP IN” til nogle 
hyggelige ”syng-sammen” 
timer på Den gamle Skole, 
Bogøvej 3 i Kirke Saaby!

Vi laver kaffe/te og stiller 
en skål småkager frem.

Særløse kirke, tirsdag  
d. 19. december kl. 19.30

Som en af mange juletradi-
tioner synger Tolstrupko-
ret også i år julen ind i Sær-
løse kirke – det er jo hjem-
mebanen. Under ledelse af 
dirigent Mikael Jacobsen 
vil koret med sangglæde og 
entusiasme synge et alsidigt 
program af danske og uden-
landske julesange. Camilla 

Donovan akkompagnerer på 
orgel og klaver. I program-
met er der indlagt fællessan-
ge, så alle tunger kan røres.

Årets julekoncert består af 
velkendte gamle og nyere 
danske salmer og engelske 
christmas carols, bl.a. vin-
derbidraget til DR’s jule-
sangskonkurrence i 2015: 
”Hvad er det, der gør jul til 
noget særligt”.

juleaften
Søndag d. 24. december  
i Kisserup Kirke  
kl. 12.30, 15.00 og 16.30.

Tre festlige julegudstjene-
ster med Erik Rasmussen, 
trompet og flügelhorn.

nytårsaften
Søndag d. 31. december  
kl. 15.00 i Kisserup  
Kirke

Festgudstjeneste med Erik 
Rasmussen, trompet og 
flügelhorn.

julekoncert med tolstrupkoret

Søndag den 17. december 
kl. 19.00

I adventstiden står traditio-
nerne i kø, og en af dem er de 
ni læsninger - en stemnings-
fuld gudstjeneste med bibel-
ske læsninger afvekslende med 
musikindslag. Den røde tråd 
gennem de bibelske læsninger 
er hele frelseshistorien fra syn-
defaldet til Jesu fødsel. De ni 
læsninger er oprindelig en en-

de ni læsninger i Hvalsø kirke
gelsk tradition, der går tilbage 
til julen 1880 og oprindelig er 
blevet afholdt juleaften. Kor-
medlemmer, konfirmander 
og medlemmer af menighe-
den læser op. Hvalsø Sogne-
kor synger akkompagneret af 
Camilla Donovan. Liturg er 
sognepræst Anne Spangsberg. 

Glögg og æbleskiver i Sogne-
gården.

juleafslutning for  
Hvalsø skole i Hvalsø kirke

Torsdag den 21. december

champagne- 
gudstjenester 
nytårsaftens-
dag
Særløse kirke kl. 13.30, 
Hvalsø kirke kl. 15.00 & 
Kisserup Kirke kl. 15.00

Vi går ind i det nye år med 
gode ord fra Bibelen, sal-
mer og bøn, og nyder sam-
men et glas champagne og 
kransekage.

december • januar • februar • marts december • januar • februar • marts
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december • januar • februar • marts december • januar • februar • marts

Morgenmøde onsdag  
d. 10. januar kl. 9.30-11.00 
i Den gamle Skole

Kaj V. Hansen holder foredrag 
om porten mellem Europa og 

Onsdag den 17. januar  
kl. 19.00 i Hvalsø  
Sognegård
 
Imran Rashid har skrevet den 
tankevækkende bog ”SLUK 
– kunsten at overleve en digi-
tal verden”, som fokuserer på, 
hvordan digitaliseringen kon-
kret påvirker mennesker, og 
hvad det egentlig betyder for 
vores fysiske og mentale sund-
hed, når vi tjekker vores tele-
foner op imod 150 gange dag-
ligt og konstant skal bearbejde 

sangere 
ønskes!
Torsdag den 18. januar 
2018 starter Saaby 
Vokalensemble en  
ny sæson. 

Vi øver torsdage kl. 19.30 
– 21.30 i Den gamle Skole, 
Bogøvej 3, Kirke Saaby.

Vi spænder bredt med 
et repertoire fra tidlig 
middelalder- og renæs-
sancemusik over folkemu-
sik, danske sange, klassisk 
og romantisk kormusik, 
til nyere musik med stan-
dards, evergreens og pop. 
Vi synger med klaverled-
sagelse og a cappella. Vi 
synger flerstemmigt ud fra 
de stemmer, det er muligt 
at besætte – bas, tenor, alt 
og sopran. Der er indlagt 
kaffe/te-pause.

Det er sjovt og livgiven-
de at synge i kor – man 
kommer i godt humør af 
at synge sammen med an-
dre. Det er en Aha-op-
levelse, når noget, der er 
øvet intenst, pludselig ba-
re klinger.

Alle, der kan synge og 
har lyst til at binde an med 
korsang – fra ung til ældre 
– er velkommen – og så er 
det gratis at deltage!

Man kan bare komme 
eller henvende sig til 
korlederen, organist 
Anders Danman,  
anders@danman.dk.

Tirsdag den 9. januar

I år søger vi specielt sopraner 
og et par tenorer, alternativt en 
dyb alt. Koret medvirker 4-6 
gange årligt ved gudstjenester, 
sangaftener og/eller koncerter. 
I det kommende år skal vi b.la. 
have fælles forårskoncert med 
Tolstrupkoret, foruden en lille 
julekoncert ude i byen, samt de 
ni læsninger i december. Re-
pertoiret er salmer, danske og 
udenlandske sange samt lette-
re klassiske satser.

Mandag den 22. januar  
kl. 19.00 

Kom og se filmen, som fik 
tildelt Gabrielprisen. I år 
er det ”Der Kommer En 
Dag” om drengehjemmet 
Godhavn:

En dag bliver alting 
bedre, og vi bliver fri fra de 
bånd, som binder os. Jes-
per W. Nielsens film ”Der 
kommer en dag” skildrer 
under 60’er-tidens parole 
to brødres brutale ophold 
på børnehjemmet i Gud-
bjerg og flugten derfra.
Robert for bedste film og 

besøg af 
en naver
Kirkespisning  
onsdag d. 24. januar  
kl. 18.30-21.00  
i Den gamle Skole

Tømrer og snedker René 
Lærke – også kaldet træ- 
smeden fra Stenlille kom-
mer og fortæller om de 3 
år, han var naver. Han vil 
give os et indblik i en dan-
nelsesrejse med dyb re-
spekt for håndværk og med 
indsigt i at klare sig selv, 
med respekten for andre 
mennesker og om at ken-
de til de dyder, traditioner 
og skikke, som hører sig til 
i historien.

Kyndelmisse-
gudstjeneste i 
Hvalsø kirke 
Søndag den 28. januar 
kl. 19.00

Kyndelmisse (eller Mariæ 
renselsesdag) er en gam-
mel kristen helligdag, som 
falder på den 2. februar. 
Dagen blev også kaldt for 
”Kjørmes Knud”. Kyndel-
misse er en fordanskning 
af de latinske ord for lys-
messe: kyndel = candela-
rum, lys, og missa messe.
Grundet indvendig kalk-
ning holder Hvalsø kirke 
lukket fra mandag den 29. 
januar til den 4. marts.

Istanbul - Konstantinopel  
- byzans

Mellemøsten. Istanbul har en 
spændende blanding af kultu-
rer. Her finder man skønhed 
og forfald. Og så er Bosporus-
strædet en af verdens vigtigste 
søveje.

sluk. Kunsten at overleve  
i en digital verden

enorme mængder digital in-
formation.

Imran Rashid bruger sin 
baggrund som speciallæge i 
almen medicin til at kaste lys 
over konsekvenserne af den ri-
vende digitale udvikling, som 
vi alle sammen er en del af. 
Han inspirerer til, hvordan vi 
som mennesker, som samfund 
og som virksomheder kan om-
favne digitaliseringen og dens 
muligheder samt hvilke fare-
signaler, vi skal være opmærk-
somme på. 

Hvalsø sognekor 
starter ny sæson 

Koret er åbent for alle, men 
det er dog en fordel, at du har 
sunget i kor før, eller har spil-
let et instrument. 

Vi øver hver tirsdag aften i 
Hvalsø sognegård kl. 19-21.20 
og holder 1-2 øvelørdage om 
året. Stemmerne indspilles 
på lydfiler, så man kan øve på 
dem hjemme.

Nærmere oplysninger  
og tilmelding: organist  
Linda Baarsgaard,  
tlf.: 35262430

filmaften i Hvalsø bio  
– ”der Kommer en dag”

også til Lars Mikkelsen og 
Sofie Gråbøl.

Arrangementet er gratis.
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Fredag den 2. februar  
kl. 14.00 i Hvalsø  
Sognegård

Bente Kure og Leif Ernstsen 
har spillet sammen siden 1985 
og fejrede således 30 års jubi-
læum i 2015!

Både spillesteder, festi-
vals, kursuscentre, kongres-
ser, skolebørn og foreninger i 
hele Danmark har gennem de 
tre årtier nydt godt af de to ta-
lentfulde musikeres alsidige 
optræden og repertoire. Et re-
pertoire, hvor de blander lige 
dele alvor, humor, eftertænk-
somhed, grin, stilhed og gang-
i-den.

En musikalsk forestilling, der mest via san-
ge, men også anekdoter og uddrag fra Jeppe 
Aakjærs prosatekster, tegner et helhedspor-
træt af ”Jens Vejmands” far.

Hvis man hører til dem, der kun ken-
der Jeppe Aakjær som en romantisk og ly-
risk hjemstavnsdigter, er her lejligheden til 
genkendelsens glæde, men også til at møde 
andre sider af ham. F.eks. forfatteren, der 
fik direkte socialpolitisk betydning, da han 
skildrede tyendets vilkår.

Forestillingen er en koncert med et vist 
teaterpræg. D.v.s ved hjælp af enkle virke-

Lugt Gud
Kirkespisning  
onsdag den 7. februar  
kl. 18.30-21.00  
i Den gamle Skole

Sognepræst Poul Joachim 
Stender fortæller om si-
ne studier i biblens dufte, 
om sin orlov i Grækenland 
og hvordan vi kan lære at 
dufte verden mere intenst.

Torsdag den 8. februar  
kl. 19.30.

”Fra Vivaldi til Pergolesi – Fra 
kærlighed til ophidsethed”.

En spændende rejse om-
kring følelserne fra nord- til 
syditalien gennem nogle ud-
tryksfulde italienske barok-
musikværker. Er afstanden 
mellem lyrisk og instrumen-
tal musik så stor? Er afstan-
den mellem gamle og moder-
ne følelser så stor? Det synes 
vi ikke! Kom og oplev, hvor-
dan følelserne altid er relate-
ret til mennesker, og hvordan 
musikken kan udtrykke dem 
med et internationalt og tid-
løst sprog. 

ROBERTO FALCONE spil-
ler violin og barokviolin, er ita-
liener, og siden 2002 været bo-
sat i Danmark. 

Han har studeret i Lugano, 
Bologna og Milano, bl.a. hos 
Carlo Chiarappa med diplom-
eksamen ”cum laude”.

fastelavn
Søndag den 11. februar 
kl. 13.00 i Hvalsø  
Sognegård

Kom udklædt eller ej. 
Kom barn, kom voksen. 
Traditionen tro fejrer vi 
fastelavn med en kort og 
børnevenlig gudstjeneste 
i kirken. Efter gudstjene-
sten fortsætter vi dagen i 
Hvalsø Hallen med tøn-
deslagning, og hvad der 
dertil hører. Et arrange-
ment i fællesskab med So-
cialdemokraterne.

jeppe aakjær forestillingen 
”som dybest brønd”

midler og få rekvisitter skabes der nogle 
rammer, hvori en tæt stemning kan vokse 
frem. Der er naturligvis også fællessang un-
dervejs - alt andet ville jo ikke være i Aak-
jær’s ånd!

Af hensyn til kaffen må man meget gerne 
tilmelde sig hos: Carlo Jensen, som er vært 
for eftermiddagen, fra Hvalsø Menigheds-
råd: E-mail: carlotjensen@gmail.com

Arrangementet er gratis og alle er meget vel-
komne.

eftermiddag med musikerne  
bente Kure og Leif ernstsen

Kyndelmissekoncert  
i Kisserup kirke

Roberto har samarbejdet 
med Europas førende ensem-
bler for tidlig musik og har en 
lang række cd-indspilninger 
bag sig. Aktiv koncertvirk-
somhed med symfoniorkestre 
og kammerensembler i hele 
Europa.

ANDERS DANMAN har 
studeret musikvidenskab ved 
Lunds Universitet, klaver ved 
Musikhögskolan i Malmö 
og komposition hos prof. Jan 
Mægaard ved Universitetet i 
København. Fra 1984 videre-
gående studier hos prof. Ton 
Koopman ved Sweelinckkon-
servatoriet i Amsterdam, med 
afsluttende diplomeksamen i 
cembalo og basso continuo i 
1987. Privatist-eksamen i or-
gel fra Roskilde Kirkemusik-
skole i 1998.

Der er gratis adgang og en 
forfriskning i våbenhuset efter 
koncerten.
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Fredag den 2. marts kl. 14 
i Hvalsø Sognegård.

Mennesker har nok til alle ti-
der henvendt sig til en højere 

magt for at udtrykke deres be-
hov. I dag er det næsten flovt 
for mange at indrømme, at de 
faktisk beder. Middelalderhi-
storikeren Brian McGuire har 
i sin forskning som middelal-
derhistoriker lagt mærke til, 
hvordan der i 1000-tallet op-
stod et nyt sprog for at udtryk-
ke bønner. Han udgav i 2011, 
i samarbejde med den nu af-
døde biskop emeritus Henrik 
Christiansen, en samling bøn-
ner fra middelalderen, over-
sat fra latin, italiensk og old-
fransk. I foredraget vil Brian 
McGuire kort beskrive denne 

Konflikt-
mægling 
Morgenmøde  
onsdag den 28. februar  
kl. 9.30-11.00  
i Den gamle Skole.

Kristina Garth-Grüner 
fortæller om sit arbejde 
som konfliktmægler.

Hvad er en konflikt, og 
hvorfor slår den så hårdt 
mellem kolleger, naboer 
og i ægteskabet? Hvorfor 
er den bedste vej ud af en 
konflikt, at gå ind i den?

Denne konfliktfaglighed 
krydrer Kristina med for- 
tællinger fra sit virke blandt 
andet i en del sogne.

Onsdag den 28. februar  
kl. 19 i Den gamle Skole, 
Kirke Saaby

Det hedder en klub, men alle 
er velkommen.

Underfundig nordisk  
charme
Træk på smilebåndet og for-
vent, at det bliver fastlåst i 
yderste position gennem disse 
herlige filmminutter i selskab 
med ”Psalmer från köket”. 
Ikke så meget på grund af lat-
terbrøl og vakse vitser, men 
på grund af historiens lune og 
kærlige tolkninger af ensom-
hed og venskab i efterkrigsti-
dens grænseland mellem Nor-
ge og Sverige.

Køkkenet en videnskab
Det var i en tid, hvor hus-
mødrenes færden i køkkenet 
var kommet i fokus, 
og køkkenet blev 
en videnskab. En 
svensk hjemmead-
færdsforsker sætter 
sig for at kortlæg-
ge enlige norske 
mænds køkkenva-
ner, og til det udsta-
tioneres 12 svenske 
observatører hos 
forskellige mænd. 
En af de vigtigste 
regler i det positivi-
stiske observations-
forsøg er, at obser-
vatøren og forsøgs-
personen ikke må 
samtale undervejs 
i forsøget. Da un-
dersøgelsen stræk-

Indvielse af 
nyt orgel i 
Hvalsø kirke 
Søndag den 4. marts  
kl. 14.00

Hvalsø kirke får et nyt, 
elektronisk orgel, og vi reg-
ner med at kunne indvie 
det med en festlig gudstje-
neste.

foredrag ved middelalderhistorikeren brian 
mcGuire om kristen bøn gennem 1000 år

samling, de forfattere han har 
valgt fra Augustin til Frans, 
og han vil demonstrere, hvor-
dan den lutherske salmeskat 
er i direkte forbindelse med 
middelalderens bønner.

Af hensyn til kaffen må man 
meget gerne tilmelde sig hos: 
Carsten Lester, som er vært 
for eftermiddagen, fra Hvalsø 
Menighedsråd: E-mail: 
carsten.lester@fasttvnet.dk

Arrangementet er gratis, og 
alle er meget velkomne.

december • januar • februar • marts december • januar • februar • marts

filmklubben bergman
ker sig over seks uger, er det 
imidlertid svært at overholde 
for selv den mest hærdede ob-
servatør. 

Ironisk distance
Filmen er rundhåndet med 
lange sekvenser: de fredeli-
ge og omhyggelige skildrin-
ger er en udsøgt fornøjelse. 
Miljø- og personskildringer-
ne bliver yderst nærværen-
de og vedkommende, og den 
kraftigt ironiske distance ska-
ber en elskelig kontrast til de 
stramt komponerede billeder. 
Skuespillerne følger flot fil-
mens enkle og dvælende stil: 
På intet tidspunkt er noget 
overdrevet - det bliver mere 
ved antydningens kunst. Man 
nyder den uanstrengte fortæl-
lestil i en helt igennem unik 
historie, der fortjener en stor 
buket roser.
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At synge er noget det af 
sundeste, der findes! Det 
giver glæde, fællesskab og 
selvtillid!

Koret er for alle børn, som bor 
i Hvalsø og Særløse sogne el-
ler går på Hvalsø skole. Det er 
gratis at deltage, og det kræves 
ikke, at man er døbt. Vi øver 
hver tirsdag kl. 16-17 i Hvalsø 
Sognegård, Præstegårdsvej 2 i 
Hvalsø. Forårssæsonen starter 
tirsdag d. 9. januar og slutter 
tirsdag d. 27. marts. I alt 11 
gange. 

Koret starter igen efter 
sommerferien den første uge i 
september.

For mere info og tilmelding:  
organist Linda Baarsgaard,  
tlf.:  35 26 24 30 eller  
linda@hvalsoe-kirke.dk 

Klik for at tilføje 
et foto

Klik for at tilføje 
et foto

Klik for at tilføje 
et foto

Klik for at tilføje 
et foto

Klik for at tilføje 
et foto

Hvis du selv er barn eller kender et barn, så er det bestemt værd at se nærmere på, 
hvad Hvalsø kirke kan tilbyde, for vi har mange spændende tilbud, og vi garanterer, at vi 

gør vores for, at du har det sjovt og hyggeligt. 
I kan læse mere på www.hvalsoe kirke.dk eller på vores Facebookside eller kontakte os pr. mail eller telefon

Baby
salmesang 
og rytmik

Kirkekor Børne  og 
familie 

gudstje-
nester

Børne-
klub

Enkelte
aktivite-

ter

Koret er for alle 
børn fra 3. klasse 
og opefter. Koret 
er med til gudstje-
nester, går Lucia, 
tager til korstæv-
ner og hygger. 
Det er en gang om 
ugen, og det er 
gratis 

KONTAKT: Linda 
linda@hvalsoe
kirke.dk
35 26 24 30

Babysalmesang er 
onsdag kl. 9:30 for 
forældre og børn i 
alderen 0 12 må-
neder. Vi synger 
og bevæger os.
Rytmik er  fredag 
kl. 9:30 for børn i 
alderen 1 3 år og 
deres forældre.

KONTAKT: 
Line Skovhaug
line@skovhaug.dk 
21 24 63 93.

Børneklub er et 
tilbud for alle i 
folkeskolealderen. 
Vi leger, ser film, 
spiser snacks, ba-
ger,  spiller spil, 
laver perler, teg-
ner, laver kreative 
ting, synger og 
meget mere. 

KONTAKT: Simone 
simone.nbs 
@yahoo.com
61691640

Flere gange om 
året er der guds-
tjenester i børne-
nes ånd, ofte sen 
eftermiddag efter-
fulgt af fællesspis-
ning. Du kan kom-
me på mailliste og 
orienteres om 
disse.

KONTAKT: 
Simone  eller Anne
anne.spangsberg
@paradis.dk

Løbende laves der 
forskellige aktivi-
teter så som bør-
nedag, overnat-
ning i kirken, fa-
stelavn, klippekli-
stre dag osv. Du 
kan komme på 
mailliste og orien-
teres om disse.

KONTAKT: Simone 
simone.nbs 
@yahoo.com
61691640

alle børn kan lære at synge i  

HVaLsØ KIrKes bØrneKOr

diverse diverse

babysalmesang og rytmik  
i Hvalsø sognegård
Kontakt Line Skovhaug:  
Telefon 21246393
E-mail: line@skovhaug.dk

Gratis for medlemmer  
af Folkekirken

20 21



Gudstjenesteliste
December · Januar · Februar · Marts

Gudstjenesteliste
December · Januar · Februar · Marts

Kirkebil:
Ring efter Carstens Taxa, 

Tlf. 4649 2700

Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

Søndag den 3. december
Første søndag i advent

10.30
AS
Familieguds. 
m. spejderne

--- --- 10.30
PBS

Søndag den 10. december
2. søndag i advent

10.30
SEJ

--- --- 10.30
PBS

Onsdag den 13. december 17.00
AS
Pitstop for 
sjælen

--- --- ---

Søndag den 17. december
3. s. i advent

19.00
AS
De ni  
læsninger

--- --- 10.30
PBS

Søndag den 24. december
4. s. i advent/Juleaften

12.30 - AS
14.00 - AS
16.30 - SEJ

15.15
SEJ

--- 12.30
15.00
16.30
PBS

Mandag den 25. december
Juledag

10.30
AS

9.00
AS

--- 10.30
PBS

Tirsdag den 26. december
Anden juledag

10.30
SEJ

--- --- 10.30
PBS

Søndag den 31. december
Julesøndag/Nytårsaften

15.00
SEJ
Champagne-
gudstjeneste

13.30
SEJ
Champagne-
gudstjeneste

--- 15.00
PBS
Champagne-
gudstjeneste

Søndag den 7. januar
1. søndag efter hellig tre konger

10.30
AS

--- --- 9.00
AS

Onsdag den 3. januar,  
torsdag den 18. januar 
& onsdag den 31. januar 

17.00
AS
Pitstop for 
sjælen

--- --- ---

Søndag den 14. januar 2018
2. søndag efter hellig tre konger

10.30
AS
12.00
AS
Dåbsgudstj.*

9.00
AS

--- 10.30
PJS

Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

Søndag den 21. januar
Sidste søndag efter hellig tre 
konger

10.30
SEJ

--- --- 10.30
PJS

Søndag den 28. januar
Septuagesima

19.00
AS
Kyndelmisse

--- --- 10.30
PJS

Søndag den 4. februar
Seksagesima

10.30
SEJ

--- --- 9.00
SEJ

Søndag den 11. februar
Fastelavn

13.00
I Sognegården
AS
Fastelavn

--- --- 10.30
PJS

Søndag den 18. februar
1. søndag i fasten

--- 10.30
SEJ

--- 10.30
PJS

Søndag den 25. februar
2. s. i fasten

--- 9.00
PJS

--- 10.30
PJS

Søndag den 4. marts
3. s. i fasten

14.00
AS
Indvielse af nyt 
orgel

--- --- 10.30
PJS

Da vi forventer, at Hvalsø kirke bliver 
kalket indvendigt, holder kirken lukket fra 
mandag den 5/2 til den 4/3.

*  Dåbsgudstjenesterne bliver kun gennemført,  
hvis nogen er tilmeldt.

PBS: Peter Borring Sørensen
PJS: Poul Joachim Stender
SEJ: Søren E. Jensen
AS: Anne Spangsberg

Gudstjenester på  
Ældrecenter kl. 10.30
Onsdag den 13. december: PBS
Søndag den 24. december: AS

Onsdag den 10. januar: SEJ
Onsdag den 14. februar: PJS
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KirKe Hvalsø og særløse KirKe saaby og Kisserup

Sognepræst  Anne Spangsberg
Præstegårdsvej 2A, 4330 Hvalsø. 
Tlf. 4640 8055
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. 4045 2216 · 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. 10.00-12.00

Kirkesanger i Hvalsø og Særløse
Helene Gerup, Omø Havnevej 43, 4230 Skælskør.
Tlf. 2053 2512 

Kirke- & kulturmedarbejder
Simone Nøhr Bille
Tlf.: 6169 1640
E-mail: simonelivsnyderen@hotmail.com

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

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 · E-mail: pjs@km.dk
Træffes ikke mandag. www.saabykisserup.dk

Vikar for Poul Joachim Stender (1. okt. - 31. dec.)
Peter Borring Sørensen 
Tlf. 2440 4869 · E-mail: PBSO@km.dk

Præstesekretær Kristina Garth-Grüner
Tlf. 4649 2117 / 2216 1234 · E-mail: kriga@km.dk
Træffes tirsdag mellem 8.00 og 17.00

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,  
Graverkontoret, Bogøvej 8A, 4060 Kirke Saaby
Tlf. 2751 2055 · E-mail: saabykirkegaard@gmail.com
Kontortid 9.00-12.00

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 · E-mail: 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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