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Måltidet vi indtager i kirken, kaldes en 
nadver, fordi kirken stadig bruger et gam-
melt dansk ord for måltid, som alle andre 
er holdt op med at bruge. Desværre har 
nadveren ofte adskilt de kristne. 

Hver gang kirker har brudt med hinanden, har 
årsagen som regel været forskelligt nadversyn. 
I stedet for at betone glæden ved at spise med 
Gud og hinanden i nadveren, har man været 
mere optaget af at forsvare sin egen nadverte-
ologi. ”Brød og vin forvandles til Jesus”, råber 
katolikkerne. ”Nej”, svarer lutheranerne rasen-
de tilbage. ”Jesus er tilstede i, med og under 
brødet og vinen”. ”Nej”, afbryder de reformer-
te. ”Brødet og vinen er bare et symbol på Gud”.  

NADVEREN
jesus spiste med alle – gør vi?

Det måltid, der skulle samle os som kristne, er 
blevet det, der adskiller os. Vi kaster oblater og 
altervin efter hinanden i stedet for at spise det 
sammen. Den dag i dag er det sådan, at en lu-
theraner ikke kan få lov til at modtage nadveren 
i en katolsk kirke eller i en ortodoks kirke. Tænk 
at have nogle kristne venner, der gerne vil snak-
ke med en. Men ikke spise med en. Jesus spiste 
med alle! 

Frygt ikke at blive hellig!
Hvis man er bange for at blive hellig af at gå til 
alters, gør nadveren ikke en mere hellig end en 
salme eller en prædiken. Og i øvrigt: I kirken er 
hellig ikke et skældsord. Det er et ord, der bety-
der, at ens tro på Gud har gjort en hel og man 
ikke længere er spaltet og i stykker.  Hel – lig. 

Fortsættes

nadverKalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse
Torsdag den 1. kl. 17.00: Godnathistorie i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Fredag den 2. kl. 14.00: Brian McGuire fortæller om kristen bøn i Hvalsø Sognegård
Tirsdag den 6. kl. 14.00:  Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 7. kl. 9.30: Morgenmøde i den gamle Skole, Kirke Saaby
Søndag den 11.: Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Onsdag den 14. kl. 18.30: Kirkespisning i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Torsdag den 15. kl. 19.00: Filmklub i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Fredag den 16. kl. 19.00: Munkeølsmagning i Hvalsø Sognegård
Søndag den 18. kl. 10.30: Mariæ Bebudelses-gudstjeneste med kor i Hvalsø kirke
Søndag den 18. kl. 14.00: Nyt orgel i Hvalsø kirke – indvielseskoncert
Søndag den 18. kl. 15.00: Mariamusik, koncert, i Kisserup kirke
Onsdag den 21. kl. 19.30: Rachmaninov A Capella Ensemble i Hvalsø kirke
Søndag den 25. kl. 10.30: Børnegudstjeneste i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Mandag den 26. kl. 16.00: Familieaktivitet i Hvalsø Sognegård
Tirsdag den 27. kl. 19.30: Forårskoncert med Tolstrupkoret og Hvalsø Sognekor
Fredag den 30. kl. 12.00: Påske på slottet. Påskearrangement på Trudsholm
Fredag den 30. kl. 14.00: Musikgudstjeneste i Hvalsø kirke med CoMa-kvartetten

Onsdag den 4. kl. 9.30: Morgenmøde i den gamle Skole, Kirke Saaby
Torsdag den 5. kl. 17.00: Godnathistorie i den gamle Skole, Kirke Saaby
Fredag den 6. kl. 14.00: Eftermiddagsmøde om Selma Lagerlöf i Hvalsø Sognegård
Torsdag den 12. kl. 17.00: Spaghetti-gudstjeneste i Hvalsø kirke
Søndag den 15. kl. 15.00: Koncert med Pia Raug i Hvalsø kirke
Søndag den 22. kl. 13:30: Familieaktivitet i Hvalsø Sognegård

Tirsdag den 1. kl. 14.00:  Læsekreds i Den gamle Skole
Onsdag den 2. kl. 20.00: Koncert i Kisserup kirke
Torsdag den 3. kl. 17.00: Godnathistorie i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Lørdag den 5. kl. 12.00: Børneweekend i Hvalsø Sognegård begynder
Onsdag den 16. kl. 9.00: Sogneudflugt til Gavnø slotspark
Onsdag den 16. kl. 16.00: Familieaktivitet i Hvalsø Sognegård
Søndag den 20. kl. 10.30: Pinsegudstjeneste i Kirke Saaby præstegårdshave
Fredag den 25. kl. 15.00: ”Dialekt” i Hvalsø Sognegård
Søndag den 27. kl. 16.00: Svingende barokkoncert i Kisserup kirke
Tirsdag den 29. kl. 14.00:  Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby

Tirsdag den 5. kl. 12.00 Grundlovsfest i Kirke Saaby præstegårdshave
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nadver nadver

laD os spise os saMMen i naDveren
Der vejes og måles meget i et moderne sam-
fund.  Når et lille barn ligger og dier, kan vær-
dien af det barnet indtager, måles ved en sim-
pel prøve af modermælken. Men man kan ikke 
måle, hvad det betyder for barnets trivsel, at 
moderen ser på det med sin kærlighed. Moder-
mælken er ikke det hele. Kærligheden er også 
vigtig.  Sådan er det med et hvert måltid vi ind-
tager Der er ikke noget i vejen med en økolo-
gisk råkostsalat. Men har vi undersøgt, hvilke 
åndelige vitaminer, der er i at spise med andre? 

Det første nadvermåltid Jesus spiste med sine 
disciple bestod af vin og brød, lam, bitre urter, 
persille dyppet i saltvand. Det var et rigtig mål-
tid og har været både økologisk og ernærings-
rigtigt. Men det var ikke det, der gjorde det 
første nadvermåltid enestående. Det var den 
kendsgerning, at disciplene spiste sig sammen 
med Gud og hinanden og dermed fik Herrens 
kraft og styrke i sig.  

kristne er saMMenspiste – ikke inDspiste
I det evangelium, der hvert andet år prædikes 
over Skærtorsdag, vasker Kristus sine discip-
les fødder. Deraf navnet skærtorsdag. Skær be-
tyder ren. Hvad nytter det at elske sine med-
mennesker, hvis ens kærlighed ikke rækker til 
at vaske deres fødder? Sådan er det også med 
nadveren. Den er et mysterium. Men samtidig 
er den også vidunderlig konkret. Vi sidder i kir-
ken, og der bliver talt om at elske Gud og hin-
anden, og så kommer nadveren, hvor det hele 
lige pludselig bliver konkret, og vi skal vise, at vi 
nu også er parat til at lade ordet blive kød.  Det 
er kristendommens proces. Alle de fine ord om 
kærlighed og tilgivelse og medfølelse skal bli-

Vi sidder i kirken, og der bliver talt om 
at elske Gud og hinanden, og så kom-

mer nadveren, hvor det hele lige pludse-
lig bliver konkret, og vi skal vise, at vi nu 
også er parat til at lade ordet blive kød.

ve konkrete. Nadveren er absolut ikke et teolo-
gisk vanskeligt spørgsmål, vi behøver at skæn-
des om, og som skal adskille os. Efter nadveren, 
hvor vi har spist os sammen med Gud og hin-
anden, har vi kristne fået et fælles blodkreds-
løb. Vi er ikke adskilte længere hverken fra Gud 
eller hinanden. Når nadveren uddeles lyder or-

dene: ”Dette er Jesu Kristi legeme. Dette er 
Jesu Kristi blod”.  Vi kan gå fra nadveren og 
handle i Guds ånd. 

Kirkebladets læsere ønskes en  
glædelig påske og en glædelig pinse!

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.

alle kan være med!
Når der i kirken indbydes til måltid ved alteret, nad-
veren, kan vi alle være med. Enhver grænse bliver 
elimineret, når vi får rakt brødet og vinen med or-
dene: ”Dette er Jesu kristi legeme”. ”Dette er Jesu 
Kristi blod”. Vi spiser ikke kun med Kristus. Vi spi-
ser med hinanden, de døde, alle verdens folkeslag. 
Himlen kysser jorden. Vi kan rejse os med værkende 
knæ efter nadveren og begynde livet på en frisk. Gud 
har spist med os. Det betyder, at han har tilgivet os 
vore synder.
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Foredrag
Fredag den 2. marts 
kl. 14 i Hvalsø Sogne-
gård.

Foredrag ved middel-
alderhistorikeren Brian 
McGuire om kristen 
bøn gennem 1000 år

Søndag den 11. marts 2018 
deltager Hvalsø og Særlø-
se sogne i Folkekirkens Nød-
hjælps årlige husstandsind-
samling. Vi håber at få så 
mange frivillige ud at banke 
på dørene, at alle sognets bor-
gere får mulighed for at give 
mennesker i nød en hånds-
rækning.  

Det kan være svært at rum-
me, når verden koger over af 
klimaforandringer, krig, uret-
færdighed og katastrofer. Man 
får mest lyst til at lukke øjne-
ne for grusomhederne. Men 
for mange er det heldigvis en 
umulighed at vende ryggen til 

Morgenmøde onsdag den 
7. marts kl. 9.30 - 11 i Den 
Gamle Skole, Kirke Såby.

Kirsten Lang og Dorte Søren-
sen deltog sommeren 2017 i 
Nordisk Strikke Symposium 
på øen Sandoy på Færøerne. 

Det blev en stor oplevelse, 
dels at være blandt 100 dejli-
ge striknørder fra flere lande, 
men også at få et indblik i et 
stolt folk, møde unge, dyna-
miske designere, der arbejde-
de med uld, og som var rigtig 
stolte over at være færinger, 
deres traditioner, mønstre og 
natur. Færingerne har man-
ge sagn og myter ikke alene 

Kirkespisning i Den  
gamle Skole, Kirke Saaby, 
onsdag den 14. marts  
kl. 18.30-21.00

Hans-Georg Møller, også 
kendt som Gorm (født 9. sep-
tember 1942) er en dansk 
journalist og tv-vært.

Uhyggeligt mange menne-
sker i verden sulter.

De kan hjælpes på mange 
måder, men allerbedst er hjælp 
til selvhjælp, mener Hans-Ge-
org Møller, måske bedre kendt 
som Gorm fra TV.

Han har i  mere end 20 år 
været ambassadør og storytel-
ler for humanitær-organisa-

indsamling til Folkekirkens nødhjælp – Hjælp medmennesker i nød
- for det handler jo om men-
nesker. 

Og heldigvis kan vi menne-
sker stadig hjælpe hinanden på 
tværs af grænser. Her i sognet 
bliver det fx muligt at omsætte 
sin næstekærlighed til konkret 
hjælp ved at gå en rute søndag 
den 11. marts, når Folkekir-
kens Nødhjælp næste gang af-
holder husstandsindsamling.  

nye MåDer at yDe hjælp  
til selvhjælp
Det er tit de fjerneste og al-
lerfattigste samfund, det går 
værst ud over, når kloden hær-
ges af fx klimaforandringer. I 

kraft af et stort, lokalt, kirke-
ligt netværk når Folkekirkens 
Nødhjælp helt derud og styr-
ker de svageste. Men der må 
tænkes i nye, innovative baner 
for at vinde kapløbet med kli-
ma, flygtningestrømme og be-
folkningstilvækst. 

Folkekirkens Nødhjælp 
har netop sat et pilotprojekt i 
gang, hvor udvalgte kvinder 
i flygtningelejren Kakuma i 
Kenya lærer at opdrætte fåre-
kyllinger. Insekter er ekstremt 
næringsrige, nemme at avle og 
langt mindre ressourcekræ-
vende end traditionelle former 
for kødproduktion. I første 

omgang skal fårekyllingerne 
avles i større bokse og males til 
insektmel, som kan bruges til 
blandt andet næringsrige kiks.

Et andet projekt i Kakuma-
lejren lærer flygtninge at dyrke 
køkkenhaver på højkant. For-
skellige typer grøntsager spi-
rer lag på lag inde i store sæk-
ke med huller i og vokser så 
ud af hullerne og opad i flere 
niveauer. Dyrkningsmetoden 
kræver meget mindre vand 
end almindelige køkkenhaver, 
og samtidig kan man firedob-
le sin høst. Det giver nærende 
mad til både at spise og sælge 
af.

I alle Folkekirkens Nød-
hjælps projekter gælder prin-
cippet ’Hjælp til selvhjælp’. 
Modtagerne af hjælpen er al-
tid direkte involverede og læ-
rer samtidig nye metoder, der 
gør dem mere robuste. 

sæt allereDe nu kryDs  
veD 11. Marts
Hvalsø og Særløse sogne er 
med ved næste indsamling 11. 
marts 2018. Sæt allerede nu 
kryds i kalenderen, så håber 
vi at se dig til en hyggelig ind-
samlingsdag. Meld dig som 
indsamler hos Eva Hornstrup, 
tlf.nr.: 46407407. 

Tilmelding for Kirke Saaby 
og Kisserup hos Poul Joachim 
Stender på tlf 46492117 eller 
pjs@km.dk.

Mødested for indsamlere er 
Hvalsø Sognegård.

Gorm og Care
tionen CARE Danmark, der 
arbejder på at bringe så man-
ge som muligt ud af de barske 
levevilkår.

CARE støtter mænd såvel 
som kvinder til at komme ud 
af fattigdommen ved at gøre 
dem selvforsynende med der-
til hørende selvværd.

Kort og godt:  hjælp til selv-
hjælp.

Gorm har flere gange fulgt 
CAREs arbejde langt ude på 
landet i Afrika og i Asien - der 
hvor behovet er størst, og hvor 
klimaforandringerne rammer 
hårdest.

Han kan fortælle om man-
ge vellykkede projekter, men 

der er desværre lang vej endnu 
mange steder.

Ved hjælp af fotografier fra 
besøg i landsbyer, fortæller 
Gorm om, hvordan selv små 
midler kan give tusindvis af 
fattige en ny og bedre tilvæ-
relse.

Færøsk strik, sagn og myter
omkring steder - men også 
omkring strikkeopskrifter og 
mønstre. Vi vil gerne dele lidt 
af vores oplevelser via små for-
tællinger og dejlige billeder fra 
Færøernes helt unikke natur.
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Det vil sognepræsten i Osted, Torsten 
Dam-Jensen, fortælle om ved en aften i 
Hvalsø Sognegård fredag den 16. marts 
kl. 19.00.

Efter en kort introduktion til ølbrygningens 
mysterier vil han fortælle om den mangfoldige 
belgiske ølverden, og vi skal naturligvis smage 
på udvalgte produkter. Blandt de mange hund-
rede herlige øltyper vil han fokusere på det øl, 
der kommer fra trappistmunkeordenen. Der 
bydes på smagninger fra fire af de seks belgiske 
klostre, som fremstilles certificeret trappistøl: 
Westmalle, Orval, Chimay og Rochefort, samt 
en enkelt fra det hollandske trappistkloster La 
Trappe. Sidstnævnte har givet navn til denne 
særlige gren af munkevæsenet, som udspringer 
af cistercienserordenen. En streng retning, som 
lægger vægt på bøn, stilhed og ydmyghed, men 
som altså også byder på noget af verdens bed-

Indvielseskoncert  
den 18. marts kl. 14.00

med den internationalt kend-
te orgelsolist Anders Forslin 
fra Sverige.  Anders Forslin 
startede som 11-årig på orglet, 
og har siden uddannet sig ved 
Kungliga Musikhögskolan i 
Stockholm. Han har spillet 
koncerter i bl. a. Italien, Tysk-
land, Ungarn og Storbritan-

Onsdag den 15. marts  
kl. 19.00 i Sonnerup kirke.

FilMklubben bergMan
Vi kalder det en klub, men alle 
er hjertelig velkomne.

Instruktøren Kenneth Loner-
gan beretter i sin film fra 2016 
om en vicevært i Boston, der 
kæmper med minder fra sin 
gamle hjemstavn, fiskerbyen 
Manchester by the Sea, en ti-
mes kørsel nord for Boston.

Casey Affleck spiller fil-
mens hovedrolle Lee Chand-
ler, en sagtmodig og fjendtlig 
mand, der bag sin forfrosne 
krop skal bære på en smerte 
og et selvhad, som bestandigt 
fornemmes som et sagte skrig 

manchester by the sea
fra et uendeligt dyb. 
Han magter simpelt-
hen ikke at give slip på 
den sorg og skyldfølel-
se, der forfølger ham 
som et spøgelse.

Hvor smerten og 
selvhadet stammer 
fra, viser Lonergan uden at 
overdramatisere gennem en 
række flashbacks, der afbry-
der handlingen.

 Ved at sammenstykke et 
kompliceret puslespil, der til 
sidst viser et helt menneske, 
præsterer Lonergan at skabe 
et usædvanligt fascinerende 
portræt. Og han fortæller en 
bevægende historie om, hvor-
dan vi alle slæber rundt på for-
skelligt former for vraggods, 

som vi ikke nødvendigvis kan 
forklare eller forstå, men som 
har betydning for vores vigti-
ge livsvalg.

Filmen høstede to Oscars 
for bedste mandlige hovedrol-
le og bedste filmmanuskript

Vi glæder os til at se dig!

Poul Joachim Stender 
og Birgit Svendsen

mariæ Bebudelses- 
gudstjeneste med kor
Søndag den 18. marts kl. 10.30  
i Hvalsø kirke

Det hænger således sammen, at for at 
Jesus skulle blive født, skulle der spises 
en forbuden frugt i Paradiset. Og tak-
ket være at frugten blev spist, blev Ma-
ria himlens dronning! Således siger tek-
sten i en gammel, engelsk sang. Det ly-
der ret katolsk, men forhåbentlig også 
smukt når Hvalsø Sognekor synger 2 sat-
ser: ”Adam lay ybounden” af den engel-
ske komponist Boris Ord til en tekst fra 
15. årh., og ”Englen til Maria kom”, en 
munter irsk carol fra 1300-tallets Irland 
(med dansk tekst).

mariamusik
Søndag den 18. marts kl. 15.00 
i Kisserup kirke.

I den katolske og ortodokse kristenhed 
er Maria genstand for større opmærk-
somhed end i den protestantiske. Af den 
store mængde musik til Mariæ bebudel-
se har Anders Danman og Therese Har-
ris Buus Nielsen 
sat sammen et pro-
gram fra forskellige 
lande og tidsaldre, 
alt fra Buxtehude 
til Benjamin Brit-
ten. 

Organisk Lieb-
fraumilch i våben-
huset.

Foto: Petter Strömberg

nyt orgel i Hvalsø kirke
nien og han har hovedsageligt 
interesseret sig for det storlad-
ne romantiske repertoire, med 
fremførelser af samtlige store 
orgelværker af Cesar Franck 
og Felix Mendelssohn.

Endvidere er han civilin-
genør, har arbejdet som aku-
stikkonsulent og kunstnerisk 
ansvarlig for installationer af 
Johannus og Rodgers digital- 
orgler i Sverige og Danmark.

Belgiske  
øllyksaligheder
hvordan laver man øl? og hvorfor  
er belgisk munkeøl noget af det  
bedste i verden?

ste øl. Det er altså ikke bare en øl-, men også i 
høj grad en kulturrejse, vi skal ud på. Præsten 
fra Osted er tidligere regionsformand i forenin-
gen Danske Ølentusiaster og har man-
ge gange rejst som ølpilgrim i Belgien. 
Han kreerede også den belgisk inspi-
rerede kultøl ”Himmelkys” fra Gour-
metBryggeriet i 2008. Der venter os 
en spændende og lærerig aften. 

Men lad bilen stå hjemme - det 
belgiske munkeøl er meget stærkt!

Tilmelding til Anne Spangsberg 
på e-mail:anne.spangsberg@pa-
radis.dk, tlf.nr.: 46408055 senest 
den 9. marts. Pris 50 kr. pr. person. 
Der kan betales via MobilePay. 
Max. 30 deltagere.
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musikguds-
tjeneste 
langfredag 
med stryge-
kvartetten 
Coma
Hvalsø kirke fredag 
den 30. marts kl. 14.00

Joseph Haydn var en ef-
terspurgt komponist i hele 
Europa, da han i 1786 fik 
en anmodning fra Cadiz i 
Spanien: Man ville gerne 
bestille et stykke musik, 
der kunne spilles til en 
oplæsning af ”Jesu syv 
ord på korset” til langfre-
dags-gudstjenesten. 

Denne opfordring fik 
den fromme Haydn, der 
selv satte værket meget 
højt, til at skrive et af de 
mest originale værker fra 
hele den wiener-klassi-
ske periode. Et fantastisk 
stykke programmusik, 
der vækker bevægelse og 
begejstring overalt hvor 
det bliver spillet, afveks-
lende med teksterne fra 
Bibelen. 

CoMa-kvartetten 
(Copenhagen-Malmö) 
består af fire musikere fra 
Øresundsregionen, som 
har specialiseret sig i at 
spille på originalinstru-
menter.

marts • april • maj marts • april • maj

Søndag den 25. marts kl. 
10.30 i Den gamle Skole, 
Kirke Saaby

Børnegudstjeneste med med-
virken af Såby Børnekor ”Så-

skærtorsdag i Kisserup kirke

rachmaninov a Capella  
Ensemble

påske på slottet  
– en påskemuscical

Hvalsø kirke onsdag den 
21. marts kl. 19.30

Den ukrainske vokalkvartet er 
kendt for sin evne til skabe en 
dyb og mystisk højtidsstund, 
som kan sammenlignes med 
stemningen påskenat eller ju-
lenat, når der opstår en ejen-
dommelig følelse af, at den 
himmelske og den jordiske 
dimension for en tid smel-
ter sammen. Ensemblets fo-
kus ligger på Den Ortodokse 
Kirkes guddommelige litur-
gi, men giver også et indblik i 
mangfoldigheden af den russi-
ske kirkemusik: fra den enkle 

byzantinske sang til det sto-
re musikalske gennembrud i 
slutningen af 1800-tallet og 
begyndelsen af 1900-tallet, 
hvor de russiske komponister 
vendte tilbage til de nationale 
rødder. Den musik, som stort 
set forstummede under 75 års 
kommunistisk forfølgelse, ly-
der atter i dag i al sin skønhed. 

P.S. Privat indkvartering sø-
ges til ensemblets medlem-
mer natten efter koncerten. 
Der er et engelsktalende med-
lem. Henvendelse til organist 
Linda Baarsgaard på tlf. 35 26 
24 30.

palmesøndag med  
børnegudstjeneste 

by-noderne” under ledelse af 
Marie Villadsen og Anders 
Danman. Herefter besøg af 
Klovnen Tape og til sidst æg-
gejagt i præstegårdshaven.

Torsdag den 29. marts  
kl. 10.30 

Musikken skærtorsdag forsø-
ger med inderligt og udtryks-
fuldt melodistof at understre-
ge og bekræfte fællesskabet og 

det centrale budskab om syn-
dernes forladelse, som i César 
Francks velkendte Panis An-
gelicus og Anders Danmans 
nyskrevne solomotet ”Se, vi 
går op til Jerusalem”.

re som Jesus og hans disciple. 
Oplev tomheden og alvoren i 
et af slottets mørke, stuer, hvor 
cellomusik og en sort kiste un-
derstøtter langfredags sorg. 
Påskesøndag, Jesu opstandel-
se, finder sted i den smukt 
pyntede slotssal, hvor påske-
morgen fejres med sang af et 
professionelt kor.

Efter dramaet inviteres der 
på suppe i slottets lade og sort 
Langfredags øl, mens påskens 
drama endnu engang genta-
ges - denne gang filmisk. Læs 
mere om ”Påske på slottet” i 
dagspressen, på plakater og på 
vore kirkers hjemmesider. 

Gratis entre
 

Poul Joachim Stender  
og Birgit Svendsen

Fredag den 30. marts  
kl. 12, Trudsholm gods, 
Munkholmvej 380,  
4060 Kirke Saaby

Langfredag levendegøres på-
skens dramatiske forløb på 
slottet Trudsholm anført af 
en tonsur-klippet gregoriansk 
munk. I parken holder Jesu 
syngende sit indtog Palmesøn-
dag omgivet af æsler, kame-
ler og folkeskarer. Skærtors-
dag spiser han sit sidste måltid 
sammen med de 12 disciple i 
”ovensalen”. Mød 13 sange-

Forårskon-
cert med 
tolstrupkoret 
og Hvalsø 
sognekor
Hvalsø kirke tirsdag 
den 27. marts kl. 19.30

Næsten 50 sangglade 
mennesker har til denne 
dag ydet en svedig ar-
bejdsindsats for at glæde 
jeres ører. Koncerten vil 
rumme både  friske for-
årspust i form af ”Foråret” 
fra Vivaldis ”De 4 årsti-
der” i et elegant arrange-
ment af Peder Kragerup, 
med tekst af Ida og Bent 
From, og sakrale indslag, 
b.la Edward Elgars smuk-
ke ”Ave Verum Corpus”. 
Undervejs synger hhv. 
Tolstrupkoret og Hvalsø 
Sognekor numre fra deres 
eget repertoire, og der vil 
være solistiske indslag ved 
sangere og musikere. Tol-
strupkoret dirigeres af Mi-
kael Jacobsen og Hvalsø 
sognekor af Linda Baars-
gaard.
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påske  
i Hvalsø kirke 
Traditionen tro opstilles 
de bibelske figurer. Bille-
det forestiller disciplene 
i Getsemane have, hvor 
de kæmper med at holde 
sig vågne. Efter Jesu sid-
ste måltid med disciplene 
skærtorsdag, går de alle, 
undtagen Judas, hen til 
haven. Det er også her, 
Jesus bliver arresteret in-
den korsfæstelsen.

marts • april • maj marts • april • maj

Morgenmøde i Den gamle 
Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 4. april kl. 
9.30-11.00

Victor Greve om feltpræstens 
rolle blandt soldaterne:

”Det drejer sig om at for-
kynde Guds ord, dér hvor 
man nu står - ind i den situati-
on, hvori man nu befinder sig; 

Fredag den 6. april kl. 
14.00 i Hvalsø Sognegård

Mårbacka er både den sven-
ske forfatter Selma Lager-
löfs barndomshjem og hendes 
barndomserindringer.

Den lille Selmas historie er 
mere end blot en fortælling 
om hende, den er en mang-
foldighed af historier og myter 
fra det skønne Värmland, der 
sammen med egnens folk var 
hendes store inspiration.

Det er fortællingen om en 
pige et stort ønske; at blive 
forfatter. Ad kringlede omveje 
lykkedes det, og Selma Lager-

löf opnåede den store succes at 
blive verdensberømt i sin leve-
tid. Hun blev endda den første 
kvindelige forfatter, som fik 
Nobelprisen (1909). 

Blandt hendes mange kend-
te værker er Niels Holgersens 
Forunderlige Rejse, Jerusalem 
og Kristuslegenderne.

 
oM ingegerD auken
Ingegerd Auken har været sko-
leleder på Frederiksberg Fri-
skole. Her stod det levende ord 
centralt. Ingegerd fortalte dag-
ligt for børnene. Nu fortæller 
hun primært for voksne i kir-
kelige og andre sammenhæng. 

Af hensyn til kaffen, må 
man meget gerne tilmelde sig 
hos: Carlo Jensen, Hvalsø Me-
nighedsråd e-mail: carlotjen-
sen@gmail.com

Arrangementet er gratis, og 
alle er meget velkomne.

Mårbacka september 2017.

ingegerd auken  
fortæller fra  
mårbacka

Selma 
Lagerlöf 
1906

med livet som indsats
en feltpræsts beretninger fra krigszonen i afghanistan og den  
efterfølgende hjemvendte kamp for at undgå livstidsfængsel.

i dette tilfælde midt i krigens 
helvede. Rent praktisk vil det 
sige at holde ugentlige guds-
tjenester, når krigen tillader 
det, og i visse tilfælde også når 
den ikke tillader det. At være 
feltpræst er at lytte og tale med 
soldaterne om deres frustrati-
oner og ængstelser, deres be-
kymringer og angst. Det er 
at være et menneske, de kan 

læne sig op ad, det er at være 
skulderen, de kan græde ud 
ved, når krigens gru overman-
der dem… Her hjælper ingen 
kære mor. Her ser man døden 
i øjnene og må acceptere den 
som et dagligt livsvilkår. Hver 
eneste dag har døden som for-
tegn. Derfor skal og kan felt-
præsten ikke gemme sig, men 
han skal stå frem med ord og 
handling. Han skal være en 
støtte og tage del i fællesska-
bet og dele vilkår med sin me-
nighed, med soldaterne. At 
dele vilkår med ”drengene” 
betyder, at man er villig til at 
gennemleve de samme ræds-
ler, som dem, så man kan føre 
en fortrolig og troværdig sjæ-
lesørgerisk samtale og beva-
re den forkyndelsesmæssige 
autoritet. At være der, hvor 
”drengene” er, uanset tid og 
sted, fare eller ikke fare - det 
er at være feltpræst for sin me-
nighed”.

påskedag i Kisserup kirke
Søndag den 1. april kl. 10.30 i Kisserup kirke
Påskedag er søndagenes søndag, dagen over alle dage. Uni-
verset jubler i kor, fordi døden er overvundet. Den valgte mu-
sik er koncentreret om kamp og sejr, glæde og opstandelse, 
som i Knut Nystedts (1915-2014) ”Han er opstanden” og 
John Frandsens (f. 1956) motet ”I dødens bånd vor frelser lå”.
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Søndag den 15. april  
kl. 15.00 i Hvalsø kirke. 

Pia Raug har været aktiv på 
den danske musikscene i ikke 
mindre end 5 årtier, og hun er 
stadig aktiv.

Pia Raug er med sine smuk-
ke fortolkninger af egne og 
andres kompositioner en højt 
skattet sanger, guitarist og 
komponist.

Pia Raug har skrevet fle-
re bøger, og hun er også en 
velkommen foredragsholder, 
som vi havde fornøjelsen af at 
høre i sognehuset sidste år.

Onsdag d. 2. maj kl. 20.00 
i Kisserup kirke.

Onsdag den 16. maj. 

Afgang fra Kirke Saaby kl. 9.00. Hjemkomst 
17.00. Pris 100 kr.

I slutningen af april og i maj kan Danmarks 
største tulipanfestival opleves i den historiske 
slotspark på Gavnø. Flere tusinde tulipansorter 
i eventyrlige farvespil fremvises i en enestående 
palet af sorter, bede og sammensætninger. De 
førende løgavlere i Danmark viser deres ypper-
ste præstationer.

Tulipanudstillingen har siden sin begyndelse 
i 1957 været og er i dag stadig Danmarks stør-

spaghetti-
gudstjeneste 
Torsdag den 12. april  
kl. 17.00 i Hvalsø kirke

For tilmelding og yderli-
gere information kontakt: 
Anne Spangsberg, tlf. nr.: 
46408055 eller e-mail: 
anne.spangsberg@para-
dis.dk senest den 5. april.

en spaghetti- 
guDstjeneste 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 bagef-
ter spiser vi spaghetti og 
kødsovs sammen i sogne-
gården.

•  Billig aftensmad: 30 kr. 
pr. voksen, gratis for 
børn. 50 kr. for en fami-
lie.

marts • april • maj marts • april • maj

Koncert med pia raug
Det er derfor en meget stor 

glæde at kunne byde velkom-
men til en kirkekoncert med 
Pia Raug i Hvalsø Kirke.

  Da der er begrænset an-
tal pladser i kirken, er det nød-
vendigt med tilmelding. 

Tilmelding forgår efter 
”først til mølle”-princippet. 

Der vil ikke kunne garan-
teres adgang uden tilmelding.

Pris 150 kr. 
Tilmelding til Carlo Thyr-

re Jensen på carlotjensen@
gmail.com

Koncerten forventes at vare 
et par timer.

sangaften
Den gamle Skole, torsdag den 12. april kl. 19.30.

”vi tager hul på Foråret”
Saaby Vokalensemble  og organist Anders Danman in-

viterer til sangaften torsdag den 12. april kl. 19.30 - 21.30.
Syng fra højskolesangbogen de bedste sange og salmer. 

Kaffe/te + kage i pausen. Det er gratis at deltage.

Det dufter lysegrønt i Kisserup kirke

sogneudflugt til Gavnø slotspark

”Det dufter lysegrønt…” - Forårskoncert med 
kammerkoret VIVA, Frederikssund.

Hovedsagelig nordisk og engelsk musik af 
John Rutter, Cat Stevens og Benny Andersson 
med flere.   

”Kammerkoret VIVA er et 4-stemmigt kor, 
der arbejder seriøst og målrettet for at finde den 
gode korklang frem i musikken. Korets synger 
klassiske korsatser, dansk og nordisk kormusik, 
krydret med musik fra den mere verdslige side.”

Gratis adgang og forfriskninger i våbenhuset.

ste af sin art og kendt i udlandet. Hvert år i ok-
tober måned lægger slotsgartnerne tusindvis af 
blomsterløg i jorden. Hvert år er det nye løg, 
som udstilles og nye formationer af bede og far-
vesammensætninger, som skabes i parken. Ikke 
to sæsoner er ens. Også mulighed for at besøge 
slottet og kirken.

Der er mulighed for at spise i parkens restau-
rant eller at tage sin madpakke med.

Hurtig tilmelding anbefales på kriga@km.dk 
eller pjs@km.dk eller 46492117
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marts • april • maj marts • april • maj • juni

Fredag den 25. maj 
kl. 15.00-17.00

Et nyt dansk band, dannet i 
sommeren 2015. Dialekt skri-

Ølkage
På utallige opfordringer bringes  

hermed opskriften på ølkage. 

Den blev serveret til arrangementet  
”Som dybest brønd”. Mon ikke selve Jeppe 
Aakjær sad i sin himmel og nød en lille bid  
af kagen? Og måske endda Jens Vejmand?  

Spist blev i hvert fald rub og stub! 

500 g brun Farin
1 hviDtøl

500 g hveDeMel
1 tsk natron

2 tsk st. nelliker
3 tsk kanel

Brun farin og hvidtøl blandes, og mel og 
krydderier sigtes i. Det hele røres sammen  

og fyldes i en smurt, aflang bageform  
beklædt med bagepapir.

Bages på nederste rille ved 185°C, i 1 1/4 
time. Serveres kold, i skiver med smør på.

Velbekomme Helene Gerup

Søndag den 20. maj 
kl. 10.30 i Kirke Saaby 
præstegårdshave 

Med Therese Harris Buus 
Nielsen og hendes band Un-
der the Canopy of tales.

Kom til udendørsgudstje-
neste med sus i løvet og smuk 
musik og et opløftende bud-
skab. Efter gudstjenesten bob-
lende rosa vin.

Barokkoncert
Søndag den 27. maj kl. 16.00  
i Kisserup kirke.

Skøn, svingende barokmusik på tidstro 
instrumenter med ensembler fra Musik-
högskolan i Malmö, under ledelse af Ce-
cilia Kjelldén, blokfløjte og Anders Dan-
man, cembalo.

Musikhögskolan i Malmö, et fakul-
tet af Lunds Universitet, har en udbredt 
koncertvirksomhed. En stor internatio-
nal udveksling af lærere og studerende 
skaber et kreativt og inspirerende miljø. 
Hvert år uddannes hundredevis af mu-
sikere i alt fra orkesterspil, jazz, fusion, 
kammermusik og cembalospil til afri-
kansk trommeteknik.

Kirkens organist, Anders Danman 
har været tilknyttet Musikhögskolan si-
den 1991.

Gratis adgang og forfriskninger i våben-
huset efter koncerten.

”Troldmanden” er Dialekts logo, malet af Henrik Laursen.

”Dialekt” i Hvalsø sognegård
ver om sit musikalske univers: 
en blanding af protestsanger-
bevægelsens tradition, folke-
musikken og det nordeuropæ-
iske vise- og fortællerunivers. 

Det er svært at rubricere sin 
egen musik, men vi har allige-
vel valgt at kalde den ”folk´n 
roll”. Forudsætningen for at 
vi forstår hinanden er et fæl-
les sprog. Og et sprog er fyldt 
med nuancer, finurligheder og 
lokale varianter. Vores musik 
er på præcis den samme måde! 
Teksterne er på dansk, og om 
de skæve, skægge og alvorlige 
historier fra vores liv og hver-
dage. Dialekt består af: Hele-
ne Gerup: vokal, Gitte Trier: 
bas og kor, Niels Møller: gui-
tar og kor og Nils ”Vejmand”: 
trommer – musikere med er-
faringer fra mange tidligere 
projekter - men også en krea-
tiv pen! Og den føres af Hele-
ne Gerup og Niels Møller som 
tekstforfatter og komponist.

Der vil blive et lille glas ef-
ter koncerten.

Therese Harris Buus Nielsenpinse- 
gudstjeneste 

Grundlovsfest
Kirke Saaby præstegård,  
tirsdag den 5. juni kl. 13.00

Grundlovstale, mu-
sik, madboder, ølbo-
der, gymnastikopvis-
ning og ikke mindst 
et stort kræmmer-
marked. Alle der 
har noget at sælge, 
kan gratis få en bod. 
Medbring blot selv, 
det der skal bruges 
til udstillingen. Bo-
derne kan stilles op 
fra kl. 10.00. 

læsekredsen i Kirke saaby 
– også plads til nye interesserede
Vi er en gruppe på 12 m/k som 
mødes en gang om måneden til 
hyggelig samtale om en bog, som 
vi har læst. Vi læser mange for-
skellige forfattere, der er lidt for 
enhver smag.

De kommende mødedatoer  
er d. 6.2., 6.3., 3.4., 1.5. og 29.5.  
kl. 14-16 i Den gamle Skole i  
Kirke Saaby (overfor kirken).

Har du lyst til at deltage, kontakt 
da venligst Helle Lundø Jensen, 
tlf. 20813044.
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Det’ for børnDet’ for børn

BABYSALMESANG 
– gå foråret i møde fuld af søde toner i KissErup KirKE,  
sammen med din baby!
Alle babyer på 2-9 mdr. inviteres sammen med 
deres forældre eller bedsteforældre til at gå til 
babysalmesang i Kisserup  kirke.

Hver tirsdag kl. 10-10.45 åbner kirke- og kultur-
medarbejder Tinne Leth kirkedøren til en opvar-
met kirke, hvor en glad og hyggelig stund venter 
med salmer, sange, bevægelse og bobler.

Alle kan være med. Forløbet bygger på gentagelser 
med korte salmebidder, sange eller remser. Børnene 
vugges, og der danses med dem i favn på meget enk-
le trin, der hurtigt sidder i fødderne.

Der er ingen tilmelding, det er gratis og man kan hoppe  
på og stige af, som det nu passer i kalenderen.

Mad og bleskift kan sagtens ske i kirken. 

Vi startede i januar og sidste gang inden sommeren bliver 26. juni 
NB: ingen babysalmesang: 1. maj

Der er ingen tilmelding, 

det er gratis og man 

kan hoppe på og stige 

af, som det nu passer i 
kalenderen.

GODNATHISTORIE
Godnathistorie – det’ da hyggeligt!
Glem kødgryder og ulvetime og flyt familien over i kirken til 
dejligt samvær og ”næsten gratis” mad.

Der fortælles hver den første torsdag i måneden på fortælle-
tæppet i Konfirmandstuen i præstegården kl. 17-17.30. Bagef-
ter er der fællesspisning i Den gamle Skole for 20 kr. pr. næse 
fra 15 år og opefter. Børnene spiser gratis

Godnathistorie er for de mindste børn fra 2-8 (men alle børn 
og søskende er velkomne) sammen med deres familier.

Tilmelding til kateket.tinneleth@hotmail.com senest tirsdagen før kl. 12.

Vi mødes følgende torsdage: 1. februar, 1. marts, 5. april, 3. maj, 7. juni

JUNIORKONFIRMAND
- er for alle børn i 3. klasse i Kirke saaby skole – eller 

bosiddende i Kirke saaby og Kisserup sogne!
Juniorkonfirmand er for piger og drenge, der gerne vil gå på opdagelse  

i den kristne tro og folkekirkens højtider.

Vi mødes 10 gange i Den gamle Skole lige efter skole på tirsdage kl. 14.30-16.30.

Kirke- og kulturmedarbejder Tinne Leth venter inden døre med sjove lege, fortællinger, 
saftevand og boller – og ikke mindst rar og afslappet hyggetid sammen i mobilfri zone.

Er du nysgerrig, har du spørgsmål om Gud og kirke, så meld dig til på  
kateket.tinneleth@hotmail.com senest mandag den 29. januar. På tilmeldingen skal der 

stå, om der må tages fotos af dig, og om de må bruges på hjemmeside eller foldere.

Vi mødes tirsdag den 30. januar-10. april i Den Gamle Skole  
(alternativt i konfirmandstuen i præstegården)

NB: ingen JK:  20. februar + 27. marts!

SÅBYNODERNE
skole- og kirkekoret sÅBYnODErnE er startet igen  

efter juleferien med nye medlemmer.
De mange børn hygger sig hver onsdag eftermiddag med sjov og dejlig sang sammen 
med Marie, Anders og Karin. Det er også en fornøjelse, når der bakkes så flot op fra 

forældre. Vi har i denne sæson lukket op for få og meget seriøse børn fra 0. og 1. klasse, 
og det har været en succes. Det er dejligt at arbejde med de dygtige børn, som fungerer 

fantastisk sammen fra 0. til 5. klasse.

Luciaoptoget er den årligt tilbagevendende begivenhed i koret, og der var en dejlig 
stemning i Den Gamle Skole, som var fyldt til bristepunktet, da der blev holdt lysfest og 

sangaften her på grund af vores midlertidigt lukkede kirke.

Koret arbejder nu frem til flere arrangementer i løbet af foråret: Palmesøndag, det store 
årlige børnekorstævne i Roskildehallen, hvor 2 – 300 korbørn synger sammen d. 20/4 

med workshop hele formiddagen sluttende med en koncert om eftermiddagen, og – som 
afslutning på sæsonen - Valborgaften på Tadre Mølle d. 30/4.

 Alle tre arrangementer har været tradition i de efterhånden mange år, koret har eksiste-
ret – og det er altid en succes, når de fremfører noget af det, der er arbejdet seriøst med.

Tag familien under 
armen til dejligt samvær i børnekirken og ”næsten gratis” 

mad.

Dato?!?

18 19



Det’ for børnDet’ for børn

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

Gratis for medlemmer  
af Folkekirken

BøRNEwEEKEND
– hygge og overnatning for sognets børn
Lørdag d. 5. maj kl. 12.00 - søndag d. 6. maj kl. 9.30. 

Vi gentager efterårets succes og holder Børneweekend i Hvalsø sognegård med 
overnatning. Vi mødes kl 12 lørdag d. 5. maj, og hele dagen skal vi hygge os med 
forskellige lege og aktiviteter. Ud på eftermiddagen vil der være frugt og kage.  
Når klokken bliver 17:30 spiser vi aftensmad, 
hvorefter vi ser en film.  

Klokken 20:30 gør vi os natte-klar, inden vi kl. 21 
hører godnathistorie, beder aftenbøn og mediterer 
for sammen at slutte dagen stille af.  

Søndag morgen spiser vi morgenmad og pakker 
sammen, og måske der er tid til lidt fælles leg, inden 
arrangementet slutter kl 9:30 søndag d. 6. maj. 

Det hele er gratis. 

Tilmelding skal ske på Simone.nbs@yahoo.com 
senest 25. april. Her skal jeg bruge navn og alder på de 
tilmeldte samt telefonnummer til mor og far. 

Børnene skal selv medbringe noget at sove med og på, samt 
hvad de selv skal bruge af toiletsager, tøjdyr osv. Mobiltelefon 
må gerne medbringes, så børnene kan ringe hjem og sige 
godnat, men den skal være i tasken og kun tages frem efter aftale med mig.

Jeg er sikker på, at vi får en hyggelig weekend, og jeg glæder mig til at være 
sammen med en masse af sognets børn.

Arrangementet er for børn 

i alle aldre så længe de 

er trygge ved at sove ude 

uden mor og far

månedens familieaktivitet
– sjov og hygge for børn og forældre

TILMELDING 
til Simone på: simone.nbs@yahoo.com 
eller på SMS 61691640. Skriv antal 
børn og voksne samt hvilke(t) arrange-
ment(er), I tilmelder jer. 
Ved mindre end 6 tilmeldte børn aflyses 
arrangementet.

april 2018 – kreativt FaMilieværksteD
22. april kl. 13.30-16.00 
Vi mødes søndag eftermiddag til kreativt 
værksted samt kage, kaffe og sodavand. Vi 
nyder, at foråret er ved at tage fat og laver for-
skelligt forårspynt til hjemmet 
Pris: 25 kr. pr. person  
(Betales kontant eller med mobilepay på dagen) 
Tilmelding: Senest 15. april

Maj 2018 – børnenes rekorDbog
16. maj kl. 16.00-19.00 
Denne dag skal der slås rekorder. Vi skal f.eks. 
se hvem, der kan have flest skumfiduser i 
munden, hvem der kan stable det højeste tårn, 
hvem der kan sjippe flest gange, hvem der er 
den hurtigste løber osv. Det bliver en eftermid-
dag fyldt med konkurrencer, og alle rekorder-
nes skrives naturligvis ind i ”Hvalsø kirkes nye 
rekordbog”. Kl. 18 spiser vi sammen og glæder 
os over dagens mange rekorder. 
Pris: 50 kr. pr. voksen, 25 kr. pr. barn 
(Betales kontant eller med mobilepay på dagen) 
Tilmelding: Senest 6. maj

Fra marts måned 2018 vil der hver måned 
være en ’månedens familieaktivitet’ i hval-
sø kirke. jeg håber meget, at du og dine 
børn har lyst til at deltage. læs mere om 
de enkelte aktiviteter, tilmelding mm. 

Marts 2018 – påskehygge For børn og For-
ælDre MeD spisning
26. marts kl. 16.00-19.30 
Kl 16.00:  Vi starter med at male æg og lave 

andet flot påskepynt 
Kl. 17.30 Spiser vi sammen 
Kl. 18.30  Bliver påskefortællingen fortalt og 

vi får saft, kaffe og kage 
Kl. 19.00: Fælles oprydning 
Kl. 19.30: Tak for i dag 
Pris: 60 kr. pr. voksen, 40 kr. pr. barn 
(Betales kontant eller med mobilepay på dagen) 
Tilmelding: Senest 15. marts
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Gudstjenesteliste
Marts · April · Maj 2018

Gudstjenesteliste
Marts · April · Maj 2018

kirkebil:
Ring efter Carstens Taxa, 

Tlf. 4649 2700

* Dåbsgudstjenesterne bliver kun gennemført, 
hvis nogen er tilmeldt.

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

gudstjenester på  
ældrecenter kl. 10.30

Onsdag den 14. marts: AS
Onsdag den 11. april: PJS
Onsdag den 9. maj: SEJ

Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

Søndag den 4. marts
3. s. i fasten

14.00
AS

--- --- 10.30
PJS

Søndag den 11. marts
Midfaste
Indsamling til Folkekirkens 
Nødhjælp

10.30
AS
12.00
AS
Dåbsgudstj.*

--- --- 9.00
AS

Onsdag den 14. marts --- --- 18.30
Kirkespisning
Den gamle 
Skole

---

Søndag den 18. marts
Mariæ bebudelses dag

10.30
AS
Hvalsø Sogne-
kor deltager

9.00
AS

--- 10.30
PJS

Søndag den 25. marts
Palmesøndag

10.30
SEJ

--- --- 10.30
PJS
Børneguds.
Den gamle Skole

Torsdag den 29. marts
Skærtorsdag

18.00
SEJ

16.30
SEJ

--- 10.30
PJS

Fredag den 30. marts
Langfredag

14.00
AS
Musikgudstj.  
m. CoMa- 
kvartetten

--- --- 12.00
Påske på slottet
Trudsholm
Se omtalen.

Søndag den 1. april
Påskedag

10.30
AS
12.00
AS
Dåbsgudstj.*

9.00
AS

--- 10.30
PJS

Mandag den 2. april
Anden påskedag

10.30
AS

--- --- 9.00
AS

Søndag den 8. april
1. søndag efter påske

10.30
AS

9.00
AS

--- 10.30
PJS

Torsdag den 12. april 17.00
AS
Spaghettiguds.

--- --- ---

Søndag den 15. april
2. s. e. påske

10.30
SEJ

--- --- 10.30
PJS

Søndag den 22. april
3. s. e. påske

10.30
AS

--- --- 9.00
AS

Søndag den 27. april
Bededag

10.30
AS

9.00
AS

--- 10.30
PJS

Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

Lørdag den 28. april --- --- --- 10.30
PJS
Konfirmation

Søndag den 29. april
4. s. e. påske

10.30
SEJ

--- --- 10.30
PJS
Konfirmation

Lørdag den 5. maj --- --- --- 10.30
PJS 
Konfirmation

Søndag den 6. maj
5. s. e. påske

10.30
AS

9.00
AS

--- 10.30
PJS
Konfirmation

Torsdag den 10. maj
Kristi himmelfartsdag

9.30 - AS 
Konfirmation 
11.30 - SEJ
Konfirmation

--- --- 10.30
PJS

Lørdag den 12. maj 10.30
AS
Konfirmation

--- --- ---

Søndag den 13. maj
6. s. e. påske

9.30 & 11.30
AS 
Konfirmation 

--- --- 10.30
PJS

Søndag den 20. maj
Pinsedag

10.30
SEJ

9.00
SEJ

--- 10.30
PJS
Havegudstj.
Kirke Saaby
præstegård

Mandag den 21. maj
Anden pinsedag

9.00
PJS

--- 10.30
PJS

Søndag den 27. maj
Trinitatis søndag

10.30
AS

--- --- 9.00
AS
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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: simone.nbs@yahoo.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

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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