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De 10 bud blev 
givet til det jødiske 
folk over 1000 år, 
før Jesus blev født. 
Men de er også en 
rettesnor for 
kristne. 

Ifølge Det Gamle 
Testamente fi k 
Moses budene 
givet af Gud på 
Sinaibjerget.

1. 

Du må ikke have 

andre guder end mig

2. 

Du må ikke misbruge 

Herren din Guds navn

3. 

Du skal holde 

hviledagen hellig

4. 

Du skal ære din far 

og din mor

5. 

Du må ikke slå ihjel
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6. 
Du må ikke 

bryde ægteskabet

7. 
Du må ikke stjæle

8. 
Du må ikke sige falsk vidnesbyrd imod din næste

9. 
Du må ikke begære 

din næstes hus

10. 
Du må ikke begære din næstes hustru, folk eller fæ eller noget, der hører 

din næste til
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Bibelen fortæller, at profeten Moses fi k 
overgivet ti bud til jøderne på Sinajbjerget. 
Det tredje af budene, og dermed et højt 
rangeret bud, lyder: ”Du skal holde hvile-
dagen hellig”. Der kunne lige så godt have 
stået: ”Stop”! 

De gamle jøder var så bange for, at mennesket 
ikke skulle tage sig en pause, at pausen blev en 
guddommelig befaling. Man skulle hvile, fordi 
Gud selv havde hvilet, efter at han havde brugt 
seks dage på sit arbejde med at skabe jorden og 
himlen. Men man skulle også hvile, fordi Gud 
er klogere end mennesket og derfor ved, hvor 
ødelæggende det er for et menneske at undlade 
pausen. Det er ikke underligt, at ordet for hvi-
ledagen i Bibelen er sabbat, der har rod i ordet 
at stoppe. 

I vore dage regulerer vi vort arbejde helt ned 
til mindste detalje. Arbejdstilsynet sørger for, at 
der er regler for alting. Der er påbud om, hvor 
højt vi må kravle op på stiger. Hvordan vi skal 
have hæve-sænkeborde for at kunne indtage 
den korrekte arbejdsstilling. Hvor lang tid ad 
gangen vi skal arbejde. Hvad slags tøj vi skal 
have på til bestemte jobs. Men i Bibelen regu-
lerer man ikke arbejdet. Der er man optaget af, 
at regulere fritiden. Vi ser i dag arbejdet som en 
pligt. Men på bibelsk tid var det også en pligt at 
holde fri. Der står ikke i det tredje bud: ”Hvis 
du orker, gider, har lyst til det, kan overkomme 
det, skal du holde fri”. Der står: ”Du skal”! 
Jødernes hviledag var og er lørdag. Men for 
de kristne er hviledagen søndag, der i de gam-

Den guddommelige

PAUSE
le kalendere var den første dag i ugen. Det var 
dagen, hvor Gud, ifølge skabelsesberetningen, 
skabte lyset, og hvor Jesus opstod fra de døde. 
Det fejrede man gennem århundreder ved om 
søndagen at klæde sig pænere på end til hver-
dag. Man trak i søndagstøjet. Man spiste også 
ugens bedste måltid, søndagsmaden. Og gik 
man ikke i kirke, tog man ud og besøgte familie 
og venner. Men siden begyndelsen af 1970’erne 
har ugens første dag været mandag. Sammen 
med over 150 andre lande besluttede Danmark 
sig for en kalenderreform, der skulle gøre week-
enden til en samlet blok.  Man syntes, at det var 
upraktisk, at lørdagen lå i en uge og søndagen i 
en anden uge. Det kunne give problemer med 
lønudbetalinger, arbejdstider osv. 

Kalenderreformen var en særdeles uigennem-
tænkt reform, der var styret af arbejdsmarke-
dets kræfter. Hvis man begynder en uge med at 
arbejde, betyder det, at arbejdet og travlheden 
bliver ugens fortegn. Men hvis man begynder 
ugen med en hviledag, søndagen, sådan som 
mange lande fortsat gør, bliver det roen og fre-
den, der ånder ugen i ryggen. Det kan sammen-
lignes med de morgener, hvor man langsomt og 
fredeligt har kunnet indlede sin dag. Der har 
været tid til morgenmad, tid til at gøre sig parat 
til dagen, tid til at sige farvel til sine kære. Re-
sten af dagen er præget af den blide start. 

Dertil kommer, at søndagen har beretningen 
om lysets skabelse og Jesus’ sejr over døden. 
Det kommer til at præge en uge, at den indle-
des med en smuk og livgivende fortælling, der 
kan lægge stilen for de øvrige ugedage.   

DET TREDJE BUD
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SÅ HOLD DA FERIE

Ingen ferielukkede kirker
Kirkerne i Danmark og udlandet holder søndagsåbent. 

Benyt chancen til at opleve en smuk, lokal kirke med 
en præst, der lidenskabeligt forkynder evangeliet. Nyd 
orgelmusikken.  Fang kirkens kunst og arkitektur med alle 
fem sanser. Tag børnene med i kirke, og besøg før eller efter 
gudstjenesten kirkegården. Kirkegården er fuld af erindringer 
om de mennesker, der har boet på den egn, man besøger. 
Det er vigtigt, at man i en ferie ikke kun besøger de levende, 
men også de døde. Indskrifterne på gravstenene er fulde af 
fortællinger.

Prøv at glo i ferien, gå ned i tempo. Eller træf 
den beslutning, at man i ferien skal ingenting. 
Ud af ingenting kan alt komme. Gud skab-
te verden af ingenting. Mange børn kommer 
stressede hjem fra ferie, fordi de skal opleve 
den ene forlystelsespark eller den anden. Det 
kan være en stor oplevelse ikke at opleve no-
get. I ferien skal man øve sig på at gå i stå. Det 
er vigtigt at gå i stå for at komme videre. Frygt 
ikke for at spilde tiden. 

Der var engang en dreng, der ønskede at se et 
smukt slot. Det fi k han lov til på en betingelse. 
Han skulle gå gennem hele slottet med en te-
ske fuld af olie, som han ikke måtte spilde en 
dråbe af. Det lykkedes for ham. Men han hav-
de intet set. Sådan kan vi være så fokuseret på 
ikke at spilde tiden, at vi, selv i ferien, slet ikke 
får set noget i al vores ferietravlhed. Brug fe-
rie til en generalprøve på pensionen. Hvis man 
ikke i sin ferie kan tage det roligt, bliver pensi-
onisttilværelsen et helvede. 

FERIERÅD TIL 
travle mennesker

Ferietiden er det også det tidspunkt på året, 
hvor man vurderer, hvad der er væsentligt og 
uvæsentligt i livet.  Er arbejdet så vigtigt, som 
vi gør det til? Er travlheden noget, der kommer 
indefra os selv eller udefra? I ferien skal vi for-
søge at se i øjnene, at man har tid til det, man 
vil. Følger man ikke sine drømme, er det fordi 
man dybest set ikke ønsker det og prioriterer 
noget andet som vigtigere. Slip angsten for at 
gå i stå, og få en god ferie. 

Hold ferie. Ikke aktiv 
ferie. Men en doven, 
passiv ferie. Lad være 
med at gøre ferien til 
et kopi af arbejdet. 
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JUNI • JULI • AUGUST • SEPTEMBER

Kirke Saaby præstegårdshave,

tirsdag den 5. juni kl. 13.00.

•  Grundlovstale ved Jesper Reumert fra Leven-
de Landbyer

•  Musik ved bandet Under the Canopy of Tales
•  Besøg af kameler og æsler
•  Fadølsbod, kagebod, pølsebod
•  Gymnastikopvisninger fra Saaby Idrætsfor-

ening
•  Masser af salgsboder – stort loppemarked
 
Alle, der ønsker at have en gratis bod i præ-
stegårdshaven, bedes kontakte præsten på tlf. 
46492117 eller pjs@km.dk. Der kommer man-
ge til grundlovsfesten, og der er god mulighed 
for at få solgt en masse. Medbring selv, hvad 
der skal bruges til boden.

Gundestedvej 40, 4330 Hvalsø

Søndag den 8. juli kl. 11.00

De festlige og meget besøgte campinggudstje-
nester fortsætter. Også i år med pølser og fadøl.
Prædikant til dette års campinggudstjeneste er 
Søren E Jensen. Poul Joachim Stender tager li-
turgien.

Grundlovsfest med 
kræmmermarked

Campinggudstjeneste 
på Gundested Camping

5

180111 Hvalsø Kirkeblad #2_2018.indd   5180111 Hvalsø Kirkeblad #2_2018.indd   5 26-04-2018   08:51:2626-04-2018   08:51:26



JUNI • JULI • AUGUST • SEPTEMBER

Konfi rmand-
indskrivning 
for Kirke Saaby-Kisserup sogne
Søndag den 19. august kl. 10.30 

i Kisserup kirke

Tidspunkterne for konfi rmandundervis-
ningen er endnu ikke planlagt. Forventes 
at blive offentliggjort på kirkernes hjem-
meside i begyndelsen af august. 

Konfi rmationerne fi nder sted den 28. 
april kl. 10.30 og den 5. maj kl. 10.30. 
Konfi rmander, der blev indskrevet i sko-
len i den klasse, der er nærmest bogstavet 
A konfi rmeres i april. 

Konfi rmander, der er indskrevet i skolen i 
den klasse med et bogstav, der er nærmest 
Å, konfi rmeres i maj. 

På hjemmesiden www.saabykisserup.dk, 
kan der hentes et konfi rmandindeks, der 
bedes printet ud, udfyldt og medbragt til 
konfi rmandindskrivningen. 

Konfi rmand-
indskrivning 
Indskrivning til konfi rmand-
forberedelse i Hvalsø-Særløse
Søndag den 19. august kl. 10.30 

i Hvalsø kirke

Vi begynder med en gudstjeneste i Hvalsø 
kirke. Bagefter går vi ned i sognegården, 
hvor konfi rmanderne bliver indskrevet.

Der bliver en let introduktion til undervis-
ningsforløbet, samt mulighed for at stille 
spørgsmål. Vi glæder os meget til at møde 
alle jer nye konfi rmander og forældre!

Da vi på nuværende tidspunkt ikke ken-
der til det præcise tidspunkt for undervis-
ningen, må vi i stedet henvise til kirkernes 
hjemmeside: www.hvalsoe-kirke.dk eller 
på kirkernes Facebook profi l. 

Desuden modtager de elever, der går på 
Hvalsø skole et brev omkring sommerfe-
rien.

et ud, u
ndindskrivnin
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Høstguds-
tjeneste 
På marken ved Kisse-

rup Kirke, søndag den 

26. august kl. 10.30

Igen i år levende musik 
– denne gang af Anders 
Danman, Therese Harris 
Buus Nielsen og indkaldte 
musikere.  Stor rundkreds 
af halmballer. Smukt 
blomsterpyntet trækors. 

Efter gudstjenesten snit-
ter og æblejuice og høstøl. 
Hjertelig velkommen! 

Der er under høstguds-
tjenesten indsamling til 
forfulgte kristne. Kristen-
dommen er den religi-
on, der i øjeblikket bliver 
forfulgt stærkest. Det er 
politisk ukorrekt at gøre 
opmærksom på det. Men 
vi samler ind til de for-
fulgte kristne, så de kan 
få medicin, husly, mad og 
en bibel. Hvis man ikke 
har medbragt penge, kan 
penge overføres til kir-
kens MobilePay.

JUNI • JULI • AUGUST • SEPTEMBER

Hvalsø Sognekor er klar til at 
modtage nye medlemmer på 
alle stemmegrupper. Har du 
lyst til at synge i et kor med 
en hyggelig stemning og et al-
sidigt repertoire? P.t er koret 
på 20 medlemmer og medvir-
ker 4-5 gange årligt ved guds-
tjenester, sangaftener og/eller 
koncerter. Repertoiret er sal-
mer, danske og udenlandske 

Fredag den 7. sep. kl. 14-16 

i Hvalsø Sognegård

Jeanette Masasila arbejder til 
daglig på godset med at drive 
cafébutikken, rundvisningstje-
nesten og en halv hektar øko-
jordbær til selvpluk.

Foredrag med billeder og 
historier om Svanholm Gods, 
som 40 år har drevet 430 hekt-
ar jord i et økologisk fællesskab.

Svanholm Gods blev i 1978 
købt af en stor fl ok mennesker, 
der (helt i tidens ånd) ønskede 
at gøre tingene sammen i ste-
det for hver for sig.

Den slags initiativer var der 
mange af i 70’erne og et stort 
antal kollektiver startede i det 
danske land. Langt de fl este af 
datidens kollektiver er siden en-
ten blevet opløst eller omdan-
net til mindre forpligtende bo-
fællesskaber. Men Svanholm 
Gods er stadig ejet og drevet af 
et storkollektiv med det hele. 

I foredraget fortælles om 
og vises billeder fra det store 

økologiske landbrug, det fæl-
les køkken, fællesmøder, fæl-
les økonomi, børneliv og alt 
det, der kan opstå, når mange 
mennesker vil noget sammen.

Foredraget giver anled-
ning til refl eksion over det liv, 
der leves i dagens Danmark 
og muligheden for alternative 
livsformer. De fl este tilhørere 
vil stille sig spørgsmålet: Vil-
le jeg kunne bo sådan et sted?

Der er gratis adgang, men 
af hensyn til kaffe bedes du til-
melde dig til Carsten Lester, 
der er vært ved arrangementet: 
(carsten.lester@fasttvnet.dk).

Ville jeg kunne bo sådant et sted?
Foredrag om storkollektivet Svanholm ved Jeanette Masasila.

sange samt lettere klassiske 
satser. Fra d. 21. august øver 
vi hver tirsdag aften i Hvalsø 
sognegård kl. 19-21.20 og hol-
der 2 øvelørdage om året, hvor 
vi arbejder med sangteknik og 
klang med en legende tilgang. 

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

Hvalsø Sognekor
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DETDET’’ FOR BØRN FOR BØRN

Babysalmesang og Rytmik 
i Hvalsø Sognegård
Babysalmesang starter den 22.8 kl. 9.30.
Rytmik starter den 24.8 kl. 9.30.

Kontakt Line Skovhaug: tlf. 21246393
E-mail: line@skovhaug.dk

Gratis for medlemmer 

af Folkekirken

4624

drd
Rytmik 

ård
l.

g
l.

66333

..

33

9.30.

3939339

309.39 39 3

33

0.0.

HVALSØ KIRKES 
BØRNEKOR
starter op efter sommerferien 
tirsdag d. 4. september, 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 
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DETDET’’ FOR BØRN FOR BØRN

Månedens familieaktivitet
– sjov og hygge for børn og forældre

TILMELDING 
til Simone (kirke- og kulturmedarbejder ved 
Hvalsø kirke) på simone.nbs@yahoo.com 
eller på SMS 61691640. Skriv antal børn og 
voksne samt hvilke(t) arrangement(er), 
I ønsker at tilmelde jer. Ved mindre end 
6 tilmeldte børn afl yses arrangementet. 
Børn i alle aldre er velkomne, så længe de 
har en voksen med. 

AUGUST 2018 
– BÅL, SNOBRØD OG BALLONDYR

27. august kl. 17.30-20.00.

Vi starter aftenen med at spise aftensmad sam-
men. Forhåbentlig er vejret til, at vi kan sidde 
udendørs. Herefter vil der blive lavet bål, hvor 
der kan laves snobrød, og så skal vi synge nog-
le sange sammen. Der vil blive lavet ballondyr 
til børnene, og de får samtidig mulighed for at 
lære at lave deres helt egen ballon-hund. Der 
vil være fundet lidt legetøj frem, som børne-
ne kan hygge sig med. Aftenen sluttes med en 
læsning fra børnebiblen.
Pris: 30 kr. pr. voksen, 20 kr. pr. barn. 
(Betales kontant eller med MobilePay på dagen) 
Tilmelding: Senest 20. august

AA
–

VV

vv
n

P

Hver måned afholdes “månedens 
familieaktivitet” ved sognegården med 
Hvalsø kirke. Jeg håber meget, at du og 
dine børn har lyst til at deltage. Læs mere 
om de enkelte aktiviteter her eller på vores 
Facebookside (Hvalsø og Særløse kirker)

JUNI 2018 
– PICNIC, FÆLLESLEGE OG FÆLLESSANG

10. juni kl. 11.00-14.00.

Vi mødes ved sognegården med medbragt 
mad og drikke og tæpper. Her vil der være ar-
rangeret forskellige fælleslege for store og små 
så som rundbold, støvlekast, ringridning på 
cykel osv. Efter ca. 2 timer spiser vi vores med-
bragte mad udenfor (hvis vejret ikke er med 
os, rykker vi naturligvis indendørs). Under 
spisningen kåres der vindere af nogle af de for-
skellige konkurrencer og lege. Vi slutter af med 
at synge sommeren ind med god gammeldags 
fællessang.
Pris: Gratis 
Tilmelding: Senest 3. juni. 

JULI 2018 
– ENGLE-AFTEN

9. juli kl. 17.00-19.30.

Vi bygger vores egne engle, som man får med 
hjem til at pynte og skabe ro i ens eget hjem. 
Herefter spiser vi sammen. Vi slutter arrange-
menter af med at høre spændende englefor-
tællinger, mens aftenen falder på, og vi drikker 
engle-drik og spiser engle-kager, inden vi sam-
men rydder op og tager hver til sit.
Pris: 40 kr. pr. voksen, 25 kr. pr. barn. 
(Betales kontant eller med MobilePay på dagen) 
Tilmelding: Senest 2. juli
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Gudstjenesteliste
Maj · Juni · Juli · August · September 2018

Gudstjenesteliste Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

Søndag den 27. maj

Trinitatis søndag
10.30
AS

--- --- 9.00
AS

Søndag den 3. juni

1. søndag efter Trinitatis
10.30
SEJ

--- --- 10.30
PJS

Søndag den 10. juni

2. s. e. trin.
10.30
AS
12.00
AS
Dåbsguds. *

--- --- 10.30
PJS

Søndag den 17. juni

3. s. e. trin.
10.30
AS

9.00
AS

--- 10.30
PJS

Søndag den 24. juni

4. s. e. trin.
10.30
SEJ

--- --- 9.00
SEJ

Søndag den 1. juli

5. s. e. trin.
--- 9.00

PJS
--- 10.30

PJS

Søndag den 8. juli

6. s. e. trin.
11.00
PJS+SEJ
Campinggudstj

11.00
PJS+SEJ
Campinggudstj

11.00
PJS+SEJ
Campinggudstj

11.00
PJS+SEJ
Campinggudstj

Søndag den 15. juli

7. s. e. trin.
9.00
PJS

--- --- 10.30
PJS

Søndag den 22. juli

8. s. e. trin.
10.30
AS

--- --- 9.00
AS

Søndag den 29. juli

9. s. e. trin.
10.30
AS
12.00
AS
Dåbsguds. *

9.00
AS

--- 10.00
PJS
Radiogudstj.
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Gudstjenesteliste
Maj · Juni · Juli · August · September 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 13. juni: AS
Onsdag den 11. juli: PJS

Onsdag den 8. august: SEJ

Gudstjenesteliste Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

Søndag den 5. august

10. s. e. trin.
10.30
SEJ

--- --- 9.00
SEJ

Søndag den 12. august

11. s. e. trin.
10.30
AS

9.00
AS

--- 10.30
PJS

Søndag den 19. august

12. s. e. trin.
10.30
SEJ & AS
Konf. indskriv-
ning

--- --- 10.30
PJS
Konf. indskriv-
ning

Søndag den 26. august

13. s. e. trin.
10.30
AS
12.00
AS
Dåbsguds. *

9.00
AS

--- 10.30
PJS
Høstgudstj på 
marken v kirken

Søndag den 2. sep.

14. s. e. trin.
10.30
SEJ

--- --- 10.30
PJS

11

180111 Hvalsø Kirkeblad #2_2018.indd   11180111 Hvalsø Kirkeblad #2_2018.indd   11 26-04-2018   08:52:0226-04-2018   08:52:02



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
Fridag om mandagen

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

Såby Vokalensemble

Henvendelse ved e-mail/sms til organist Anders Danman

A
nne B

. S
pangsberg

S
øren E

. Jensen

Poul Joachim
 S

tender
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