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SEPTEMBER
Lørdag den 1. kl. 10.00: Galleriet i Hvalsø Sognegård åbner ny udstilling
Søndag den 2. kl. 10.30: Høstgudstjeneste i Kirke Saaby
Søndag den 2. kl. 17.00: Høstfest i Kisserup
Tirsdag den 4. kl. 13.00: Mini-konfi rmander begynder i Hvalsø Sognegård
Fredag den 7. kl. 14.00: Eftermiddagsmøde i Hvalsø Sognegård
Fredag den 7. kl. 14.15: Mini-konfi rmander begynder i Kirke Saaby præstegård
Mandag den 10. kl. 19.30: Læsekreds i Hvalsø Sognegård
Onsdag den 12. kl. 19.30: Sogneaften i Hvalsø Sognegård
Søndag den 30. kl. 10.30: Gudstjeneste i Kirke Saaby med ny præst+reception
Søndag den 30. kl. 12.00: Høstfrokost og Mikkelsdagsarrangement i 
 Hvalsø Sognegård

OKTOBER
Fredag den 5. kl. 14.00: Eftermiddagsmøde i Hvalsø Sognegård
Søndag den 7. kl. 16.00: Koncert i Kirke Saaby kirke
Mandag den 8. kl. 19.30: Læsekreds i Hvalsø Sognegård
Tirsdag den 9. kl. 19.30: Sangaften i Særløse kirke
Onsdag den 10. kl. 18.30: Kirkespisning i Kirke Saaby kirke og præstegård
Lørdag den 13. kl. 9.00: Høstvandring med Roskilde Pilgrimsforening
Søndag den 14. kl. 10.30: Gudstjeneste med ukrainsk orkester i Kirke Saaby kirke
Onsdag den 24. kl. 19.30: Sogneaften i Hvalsø Sognegård
Søndag den 28. kl. 10.30: BUSK-gudstjeneste i Hvalsø kirke
Onsdag den 31. kl. 9.30: Morgenmøde i Kirke Saaby præstegård

NOVEMBER
Fredag den 2. kl. 14.00: Eftermiddagsmøde og åbning af ny udstilling i Hvalsø   
 Sognegård
Søndag den 4.: Allehelgensgudstjenester i alle 4 kirker
Mandag den 5. kl. 19.30: Læsekreds i Hvalsø Sognegård
Torsdag den 8. kl. 17.00: Børne-spaghette-gudstjeneste i Hvalsø kirke og Sognegård
Onsdag den 10. kl. 18.30: Kirkespisning i Kirke Saaby kirke og præstegård
Søndag den 18. kl. 16.00: Koncert i Kirke Saaby kirke
Onsdag den 28. kl. 9.30: Morgenmøde i Kirke Saaby præstegård

DECEMBER
Søndag den 2: Festlig start på det nye kirkeår i alle 4 kirker 
Mandag den 3. kl. 19.30: Læsekreds i Hvalsø Sognegård
Tirsdag den 4. kl. 19.30: Julekoncert med Tolstrupkoret i Særløse kirke

KALENDER 
September - November 2007
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Tilbage i 1500- og 1600 tallet 
var præstekjolen en almindelig 
dragt. Det var en dragt man bar 
som tegn på, at man var lærd og 
embedsmand. Siden er moden 
skiftet meget. Men præsterne har 
beholdt den sorte kjole.

Præstekjolen består af en sort, 
fodlang dragt med tilhørende 
hvid pibekrave og hvide poig-
netter, der er en slags man-
chetter.  Den er varm  at bære 
om sommeren. De hvide poig-
netter bliver hurtigt beskidte. 
Hver gang de skal vaskes, skal 
de fjernes og bagefter sys på 
igen.  Det er besværligt, hvis 
man ikke kan finde ud af at 
sy og hele tiden må overtale 
konen til at gøre det. Pibe-
kraven tåler ikke regnvejr. Så 
klasker den sammen og ligner 
et lommetørklæde, der er ble-
vet pudset næse i. Rundt om i 
landet, sidder der pibekoner, 
der renser præstekraverne og 
stiver dem. Hvis man ikke ved, 
hvilken uddannelse man skal 
gå i gang med, kunne man 
overveje at blive pibekone. 
Præstekjolen koster omkring 
15000-17000 kr.  Førhen be-
talte præsterne selv for deres 
kjole. I dag betaler kirkemi-
nisteriet. Hver præst får en 
skræddersyet kjole og har lov 
til at få den fornyet hvert 8. år. 
Den er lavet af 100 % uld og 

skal sys i godkendte materialer 
og efter forskrifter fra kirkemi-
nisteriet. Biskoppernes ornat 
er dog af silke med fløjlsmave, 
mens  Københavns biskop og 
kongelig konfessionarius har 
ornat udelukkende af sort ve-
lour (fløjl).  Doktorer i teologi, 
der er præsteviede, bærer præ-
stekjole med såkaldt fløjlsmave 
(velour på forstykke og vinge) 
som tegn på deres akademi-
ske værdighed. I dag bæres 
præstekjolen med pibekrave 
kun af præster i Danmark, 
Færøerne og enkelte steder i 
Nordtyskland.
Det bliver sagt, at sort er en 
trist farve. Mærkeligt man i 
grunden synes det, når sorte 
trusser og sorte bh’er aldrig 
bliver beskyldt for at være ked-
sommeligt. Sort indeholder 
mange farver. Det er som om 
trinitatistidens grønne farve, 
påskens hvide og gule farver, 
pinsens blodrøde farve og 
advents- og fastetidens lilla 
farve, er løbet sammen i præ-
stekjolens sorte farve. 
Nogle præster synes, at den 
er usexet. Kirkegængerne kan 
ikke se deres flotte figur i den 
lange sorte kjole. Men menin-
gen med at bære præstekjolen 
er blandt andet at skjule den 
personlige fremtoning til for-
del for præstens funktion.  Jeg 
må indrømme, at jeg er helt 

vild med præstekjolen. Jeg sy-
nes den er smuk og moderne 
og den minder mig om, at jeg 
står i en bestemt tradition og 
tjeneste. Faktisk er jeg stolt 
over at bære den.
Da jeg var præst i Los An-
geles, hvor de amerikanske 
præster slet ikke har forstand 
på at klæde sig ordentlig til 
gudstjenesterne, hævdede 
min menighed, at jeg gik for 
lidt med min præstekjole. Det 
har de ret i. Vi danske præster 
bruger vores kjole for lidt. Når 
jeg nogle gange har den på 
nede i DagligBrugsen i Kirke 
Saaby søndag morgen, kan jeg 
se, at folk får dårlig samvittig-
hed, hvis de ikke har tænkt sig 
at gå i kirke. Så nu går jeg der-
ned om søndagen og køber ind 
i min præstekjole og giver folk 
dårlig samvittighed. Engang 
da jeg stod og tankede min 
bil op med benzin i ført min 
præstekjole, stod en kvinde og 
så på mig i lang tid. Så sagde 
hun: ”Ja, ja. Selvfølgelig. Præ-
ster skal da også have benzin 
på deres biler”.
Vil man opleve den smukke 
præstekjole? Hot mode en-
gang.  Se vor gudstjenesteliste 
på bagsiden af dette blad. Vi 
har den på til alle gudstjene-
ster. 

Poul Joachim Stender

PRÆSTEKJOLEN 
– HOT MODE (ENGANG)
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”Hvad laver en præst 
egentligt ???? ...altså
lige udover de 8 minut-
ter om søndagen, hvor 
du står på prædikesto-
len..?”
Sådan bliver jeg ofte spurgt. 
Det er for de fleste mennesker 
svært at forestille sig, hvad en 
præst egentligt går rundt og la-
ver. Måske har man en enkelt 
gang eller 2, - mødt en præst 
evt. i forbindelse med at man 
skulle have sit barn døbt eller 
man selv skulle giftes eller man 
har mistet en af sine kære. 

Hvad laver en præst derud-
over?

Præstejobbet er meget vari-
eret. Både i indhold og karak-
ter. 

Det ene øjeblik har vi at gø-
re med en glædelig begivenhed 
for i næste øjeblik at stå overfor 
en sørgelig situation. 

Der er naturligvis også for-
skel fra et sogn til et andet.

Det følgende er fortalt ud 
fra, hvordan arbejdet er som 
præst i Hvalsø & Særløse sog-
ne.

En stor del af tiden er ar-
bejdet meget udadvendt – med 
aktiviteter i kirke og sognegård 
og med samtaler af forskellig 
karakter. Der bruges dog også 
tid på ikke så synlige gøremål.

Gudstjenesten hører til en af 
præstens vigtigste arbejdsop-
gaver. Der skal forberedes en 
prædiken og vælges salmer. Og 
salmenumrene skal formidles 
ud til personalet omkring kir-
ken.

I Folkekirken arbejder vi ud 
fra et kirkeår, som begynder 
hver den 1. søndag i advent. 
Hver søndag i kirkeåret har 
sit eget navn og dertil hørende 
tekster, som vi er forpligtede 
på at læse højt og forholde os 

til i forhold til prædikenen og 
valget af salmer.

Ofte er der i forbindelse 
med gudstjenesten også dåb. 
Her mødes man med dåbs-
barnets forældre for at tale om 
dåbens betydning og om prak-
tiske ting i forhold til dåb og 
gudstjeneste.

Hver måned holdes der 
gudstjeneste på Ældrecentret 
i Hvalsø.

I kirken finder der udover 
gudstjenesten også det, der 
kaldes ”kirkelige handlinger” 
sted. Det er begravelse/bisæt-
telse og vielse.

Forud for en begravelse/bi-
sættelse eller vielse har man en 
samtale. Her taler man om de 
praktiske ting, der er i forbin-
delse med den kirkelige hand-
ling og vi får som præst et ind-
tryk af, de mennesker, som vi 
har med at gøre. Samtaler gør 
os i stand til at skrive og holde 

Mere end 
8 minutter 

om søndagen...
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en personlig tale i forbindelse 
med den kirkelige handling.

Vi har i den forbindelse 
også samtaler af sjælesørge-
risk karakter. Mennesker kan 
i forbindelse med eller efter 
en begravelse/bisættelse eller 
af anden grund være kede af 
det og derfor have brug for en 
samtale.

Undervisning er også en na-
turlig og vigtig del af arbejdet. 
Vi underviser 2 – 3 hold kon-
fi rmander i 11⁄2 time om ugen 
fra august – maj måned, hvor 
konfi rmationerne fi nder sted.

Ved konfi rmandundervis-
ningen indgår forkyndelsen af 
kristendommen som en vigtig 
del.

Et indgående kendskab til 
kristendommen, dens indhold 
og historie er ikke længere no-
get, der er givet på forhånd.

Vi underviser også mini-
konfi rmander, som er et tilbud 

til elever i 3.klasse. Man kunne 
også kalde det for ”dåbsoplæ-
ring” eller ”lær din kirke at 
kende”. Børnene mødes 10 
gange i kirken og sognegården. 
De hører bibelhistorie, synger 
sange/salmer, ser kirken og 
kirkegården og laver sjove og 
hyggelige ting sammen med 
os.

Kirken står for en række af 
aktiviteter, der foregår i sogne-
gården. 

Der er kirkespisninger, sog-
neaftener, eftermiddagsmøder 
for blot at nævne nogle.

I den forbindelse skal man 
sørge for, at der kommer en 
foredragsholder.

Derudover er der den admi-
nistrative side af arbejdet: re-
digering af kirkeblad, ansvaret 
for kirkebogsføringen, møder 
med menighedsråd og diverse 
udvalgsmøder i forbindelse 
med menighedsrådets arbejde.

”Præsternes vikar-bureau”. 
Vi er som præster forpligtede 
på at hjælpe hinanden i forhold 
til ferier, fridage og vakancer, 
så indimellem bliver vi kaldt 
ud, fordi vi skal vikariere i det, 
der også kaldes for ”rådigheds-
ordningen”.

Endelig er vi i præsteløftet 
forpligtet på ”at studere”. Det 
vil sige, at vi skal tage os tid til 
at læse teologi og fordybe os.

Arbejdet som præst er med 
andre ord et meget spænden-
de, givende og til tider kræven-
de arbejde. Vi arbejder med 
glade såvel som triste menne-
sker og mennesker i alle aldre. 
Vi samarbejder i et team med 
kirkens øvrige ansatte og med 
en hel gruppe af frivillige, som 
vil kirken det bedste. Det er 
både menighedsrådet og andre 
frivillige.

Anne Spangsberg

Fra fi lmen Ordet efter et skuespil 
af samme navn af Kaj Munk.
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For at blive præst i folkekirken 
skal du gennemføre en ud-
dannelse, der overordnet be-
står af fem afgørende trin: en 
bachelor, en kandidat, pasto-
ralseminar, bispeeksamen og 
ordination. Allerførst skal du 

SÅDAN BLIVER DU PRÆST
(hvis du ikke vil være pibekone)

have en bachelor-
grad i teologi. Det 
tager tre år og fore-
går på universitetet 
i enten Århus eller 
København. Her-
efter skal du tage 
den toårige kan-
didatuddannelse. 
Når du har bestået 
din kandidateksa-
men, skal du gen-
nemføre pastoral-

seminariets uddannelse, som 
er den praktiske del af præste-
uddannelsen. Her undervises 
i de praktiske forhold omkring 
det at være præst, for eksem-
pel sang, kirkebogsføring og 
sjælesorg. Uddannelsen varer 
17 uger og kan ligeledes ta-

KJOLELØS I 5 MÅNEDER
Jeg tillader mig at tage væk 
fra Kirke Saaby og Kisserup 
en kort stund. Min biskop i 
Roskilde har hjulpet mig til en 
orlov. Jeg skal til Californien 
og tilrettelægge en studietur 
for danske præster.  Amerika-
nerne kan noget med Gud. De 
er enormt dygtige til at præ-
dike og lave gudstjenester og 
markedsføre deres kirker. Det 
kan vi danske præster blive in-
spireret af. Derfor tager jeg til 
Californien for at træffe bere-
delser til at en gruppe præster 
sammen med biskop Jan Lind-
hardt i november 2008, kan 
besøge succesfulde kirker som 

Saddleback church, Chrystal 
cathedral osv.  Specielt skal vi 
studere, hvordan de amerikan-
ske præster prædiker. Da jeg 
har boet i Los Angeles, har jeg 
mange kontakter i byen.  Jeg 
ser frem til at kunne præsen-
tere mine kolleger for et sprud-
lende kirkeliv, som de måske 
kan tage med sig hjem til deres 
sogne

Under min orlov har jeg 
base i Sydgrækenland.  Jeg har 
nemlig også gang i nogle bog-
projekter. Dem skulle jeg gerne 
færdiggøre i mit lille, hvide, 
græske  hus under de skygge-
fulde laurbær- og oliventræer. 

Min yngste søn på 14 år er 
optaget på den lokale græske 
skole. Han har brugt somme-
ren til et intensivt sprogkursus 
i nygræsk.

Det er dejligt at vide, at 
Henriette Andersen bliver min 
vikar. Hun er en dygtig og hjer-
tevarm teolog. Jeg er sikker på, 
at hun vil blive glad for Kirke 
Saaby og Kisserup menigheder 
og menighederne for hende. 
Hun er den første kvindelige 
præst i Kirke Saaby-Kisserup 
pastorat nogensinde. 

Lev vel og på gensyn
Poul Joachim Stender

ges i København eller Århus.  
Nu følger bispeeksamen. Den 
indledes med en samtale med 
biskoppen og sker i forbindel-
se med, at du har ansøgt om 
en stilling. Når du er blevet 
godkendt af menighedsrådet, 
går du videre i eksamen og får 
stillet en opgave af biskoppen, 
som du typisk skal løse på 14 
dage. Du kan for eksempel få 
til opgave at skrive en præ-
diken eller planlægge under-
visningen af konfi rmander. 
Består du bispeeksamen, er 
du nået til sidste trin: ordina-
tionen. Her mødes du typisk 
med to-tre andre hos biskop-
pen og forbereder dig til or-
dinationsgudstjenesten, hvor 
du bliver præst.

Fra fi lmen Adams Æbler. Vinder af den 
kirkelige fi lmpris Gabriel 2006.
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Ordet præst kommer af det 
latinske pastor, som betyder 
hyrde. Præst er også et lån fra 
det oldengelske ”preost”, som 
er et lån fra oldfransk, der igen 

Læger og præster skal afl ægge et 
løfte, før de kan begynde deres ar-
bejde. Præsternes løfte hedder præ-
steløftet. Henriette Andersen, der 
er vikar for Poul Joachim Stender 
fra 1. oktober,  fi k først lov til at 
blive præst, da hun for nyligt hav-
de underskrevet følgende løfte:

Jeg, Henriette Andersen, som er 
lovligt kaldet til Kirke Saaby og 
Kisserup pastorat, og som i min 
samvittighed ved mig fri for at 
have benyttet noget uhæderligt 
middel for at komme ind i dette 
embede, lover for den alvidende 
Guds åsyn:

Først: at jeg vil befl itte mig 
på at forkynde Guds ord rent og 
purt, således som det fi ndes i de 
profetiske og apostoliske skrif-
ter og i vor danske evangelisk-

PRÆSTELØFTET
lutherske folkekirkes symbolske 
bøger, med al ærefrygt og søm-
melighed forvalte de hellige 
sakramenter efter Kristi ind-
stiftelse, og såvel her som ved 
de øvrige hellige handlinger 
udføre alt i overensstemmelse 
med de for folkekirken gælden-
de forskrifter.

Fremdeles: at jeg efter evne 
vil modarbejde misbrug af nå-
dens hellige midler og bekæm-
pe sådanne lærdomme, som 
strider mod folkekirkens tros-
bekendelse; samt at jeg troligt 
vil arbejde for ungdommens 
kristelige oplysning og vejled-
ning.

Endelig: at jeg vil stræbe 
efter, ved fl ittig og alvorlig 
granskning af Guds ord og 
troens hellige lærdomme, al-

Hvorfor hedder en præst 
EN PRÆST?

tid fuldkomnere at danne og 
dueliggøre mig til dette hel-
lige embede, og befl itte mig på, 
som det sømmer sig en ordets 
tjener, at foregå menigheden 
med et godt eksempel, således 
også udførelsen af min tjeneste 
i dennes forskellige dele med al 
skyldig lydighed rette mig efter 
de kirkelige love og anordninger 
og mod foresatte og kaldsfæller 
udvise et sådant forhold, at der 
ikke med grund skal kunne fø-
res klage over mig.

Alt dette lover jeg med regn-
skabsdagen for øje samvittig-
hedsfuldt at ville holde, efter 
den nåde, som Gud mig dertil 
vil give.

har lånt fra det græske ”pres-
byteros”, som betyder en æl-
dre, gammel, ældste – den, der 
går foran.

Fra fi lmen Forbrydelser. Vinder af den 
kirkelige fi lmpris Gabriel 2005.

Fra fi lmen Italiensk for begyndere.
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I 2002 blev jeg cand. theol. og 
afsluttede derefter pastoralse-
minariet i København og stod 
klar med masser af gåpåmod, 
iver og 
lyst til 
at be-
stride et 
e mb e de 
som sog-
nepræst 
i Den 
D a n s k e 
Folkekir-
ke. Præ-
stekjolen 
var et 
stort øn-
ske efter 
så mange 
år på uni-
ve r s i t e -
tet, men 
k j o l e n 
blev for-
h i n d r e t 
af stor 
arbejds-
løshed og et ansættelsesstop i 
Folkekirken. 

Efter lidt over 1 års ivrig 
søgen og prøveprædikener på 
Sjælland, gav jeg op, og skif-
tede den ønskede præstekjole 
ud med ridebukser og islandsk 
sweater. Jeg startede firmaet 
Sleipnir-Naturridning i Abbe-
tved ved Kirke Såby, hvor jeg 
tilbød naturridning, rideterapi 
og undervisning på islandske 
heste. I denne tid blev hestene 
og virksomheden mit ét og alt. 
Jeg tog flere uddannelser inden 

var, at jeg i mit arbejde med he-
stene kunne bruge alt det jeg 
havde lært; jeg fik undervist, 
afholdt foredrag og kurser, ar-

bejdede med 
r ideterapi, 
var i kontakt 
med så man-
ge menne-
sker og har 
lært rigtig 
mange dej-
lige og søde 
mennesker 
at kende 
gennem he-
stene, så nej 
jeg syntes 
ikke min ud-

dannelse var spildt. Måske var 
det ikke lige Vorherre vi talte 
om, men jeg kunne trække på 
al min lærdom og erfaring og 
blot bygge videre og ruste mig 
selv. Samtidig kan man vel sige, 
at man som præst nærmest også 
driver en slags selvstændig virk-
somhed med lange arbejdsdage, 
skæve tider, at man skal kunne 
planlægge og organisere sin tid. 

for Dansk Islandshesteforening 
og en uddannelse som ridete-
rapeut, hvor jeg bruger hestene 
i arbejdet med personer med 

angst, depressioner, psy-
kiske handicaps mv. Ri-
deterapien var godt hjul-
pet på vej af mit speciale 
på universitetet, som handlede 
om børn og døden, om den teo-
logiske kontra den psykologiske 
metode at håndtere livets svære 
spørgsmål på. 

I al min tid med firmaet 
spurgte folk mig tit: ”savner du 
ikke præstegerningen?” og ”er 
det ikke underligt at have taget 
en så lang uddannelse for ikke 
at bruge den?” Mit svar til dem 

Fra præstekjole til ridebukser og 
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Efter 10 år må vi desværre sige 
farvel til Birgit Melgaard, som 
har arbejdet som hjælpepræst i 
Hvalsø og Særløse sogne.

Jeg har i 8 år haft den store 
glæde af et tæt samarbejde 
med hende.

Det har været nogle sjove og 
givende år. Jobbet som præst 
kan til tider være ret ensomt 
og derfor er det utroligt vigtigt 
at have nogle gode kolleger og 
samarbejdspartnere.

Samarbejdet med Birgit har 
jeg haft meget stor glæde af.

Birgit har mange forskellige 
sider. Bag den afbalancerede 
og rolige fremtoning gemmer 
sig store armbevægelser og et 
rigtigt godt grin. 

Birgit har nemlig en yderst 
veludviklet og rammende hu-
mor, som viser sig, når man 
mindst venter det. Det giver 
stof til eftertanke.

Omtanke og omsorg for an-
dre er også et af hendes mange 
kendetegn.

Hun har ikke brug for med 
store armbevægelser at for-
tælle om alt det, hun gør og 
har gjort, men arbejder i stedet 
som ”den stilfærdige arbejds-
hest”. 

Af samme grund er jeg 
meget taknemmelig for, at 
vi fremover må bruge Birgit 
som frivillig i forbindelse med 
kirkens fortsatte arbejde og 
udvikling.

Anne Spangsberg

Tak til 
BIRGIT

I 2005 tog jeg præstegernin-
gen op igen på sidelinien, da jeg 
blev tilbudt at undervise konfir-
mander og minikonfirmander 
i omkringliggende sogne bl.a. i 
Kirke Saaby. Det var nu dejligt 
at vende lidt tilbage og eftersom 
jeg påskønner at undervise, var 
det givende at få lov til at arbej-
de lidt med teologien igen. 

Nu har jeg så været så utrolig 
velsignet og heldig her i efter-
året 2007 at få muligheden for 
at vikariere for Poul Joachim 
Stender i mit eget sogn. Jeg føler 
mig beæret over at skulle vika-
riere i Kirke Saaby og Kisserup 
og ser frem til at skulle hive min 
teologi frem igen. Jeg håber, at 
de tre måneder vil være posi-
tive og give mig en god ballast 
til senere hen at skulle bestride 
et andet embede. Jeg er meget 
glad for, at få lov til at prøve at 
være præst igen. 

Ridebukserne lægges selvføl-
gelig ikke på hylden i den tid. 
Firmaet kører videre – dog ikke 
på fuld tid, jeg har en sød dame 
som klarer tingene for mig og 
alle mine ridehold har fået at 
vide, at i den tid er min præste-
gerning det vigtigste! En sådan 
chance er værd at tage, er en 
gave, er meget vigtig for mig at 
fordybe mig i. 

Jeg glæder mig til at komme 
i gang. 

På glædeligt gensyn til guds-
tjenester, morgenmøder, aften-
spisninger og meget mere. 

Henriette Brix Worm Andersen

retur igen
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DØBTE I KIRKE SAABY

01/04 Bastian Bjørnshauge Schmidt

14/04 Cecilie Marie Soelberg

20/05 Frieda Molin Christiansen

20/05 Sofie Dan Daniel

03/06 Silke Have
Stella Malou Skovgaard 
von Wowern
Jasmin Kirstine Riisgaard 
Andersson
Ida Maj Hermind Post

17/06 Magnus Bendstrup Brinke
Daniel Batista Milling –Hansen
Mads Jeziorski Christensen

24/06 Marius Brask
Asta Busk Lundberg
Laura Faarup English

08/07 Nadia Musleh
Celina Nin-Liam Lovén Damgaard
Laura Mai Hansen

05/08 Laurids Møller Johansen
Anne-Sofie Sommer Jørgensen
Freya Isabel Rump Pries

DØBTE I KISSERUP

03/06 Cecilie Brioche Keldebæk

DØBTE I HVALSØ

27.05 Natasha Prip Bager

27.05 Andreas Prip Bager

20.05 Laurits Kragh Lindbo

24.06 Ellen Sofie Nielsen Braasch

15.04 Nicholai Emil Houlind

24.06 Isabella Lina Svanehøj

03.06 Martin Krogholt Damm

03.06 Andreas Krogholt Damm

03.06 Lucas Valentin

27.05. Naija Prip Bager

22.07 Rasmus Werner Jensen

17.06 Maria Pelch Mortensen

DØBTE I SÆRLØSE
10.06 Mikkel Skov Daugaard

10.06 Ida Beusen Stenrølle

VIELSER KIRKE 
SAABY KIRKE

07/07 Reni Eline Kejlow Andersen 
 Niels Rithz Andersen
Anne Nørregaard Johansen 
Christian Johansen

Navnligt navne
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02/06 Linda Stenbæk Svendsen 
Martin Slorup
Pia Juul Hansen  
Morten Brian Kristensen

26/05 Bodil Rabek Larsen
Jan Søborg Andersen

07/07 Rikke Andersen Deutschbein
Jørgen Henk Jensen

14/07 Minna Vibe Bøyesen  
Anders Bak Sørensen

VIELSER I KISSERUP KIRKE

07/07
Eva Volfing  
Silas Egelund Nielsen

VIEDE I HVALSØ
30.06 Jane Hamm 

Morten Hamm

VIEDE I SÆRLØSE
INGEN

BISATTE / BEGRAVEDE 
KIRKE SAABY KIRKE

05/06 Viggo Preben Andersen

07/06 Mogens Ibsen Grubbe

09/06 Margrethe Mortensen

12/06 Elise Munch-Stensgaard

BISATTE/BEGRAVEDE 
I HVALSØ

10.05 Gerda Jensen

15.03 Emmy Andersen

13.07 Ketty Jensen

08.03 A C Poul Nielsen

30.03 Anna Margrethe Jensen

29.05 Albert Jensen

25.05 Ester M Petersen-Ajbro
Bente Cairns Petersen

05.05 Carl Grell

22.03 Viggo Kjeld Thomsen

07.07 Finn Hansen

BISATTE/BEGRAVEDE 
I SÆRLØSE

05.07 Else Thomsen

Ved sidste kirkeblad kom Rie Osted til at stå som værende døbt i Hvalsø kirke 
i februar måned 2007. Det var desværre en fejl, som vi beklager.
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SANG OG MUSIK I VORE KIRKER

Musik
Ved to søndagskoncerter i løbet af efteråret vil der være mulighed for
at møde organisten i Kirke Saaby og Kisserup i tre forskellige roller:
som komponist/arrangør, som organist og som cembalist.

”DEN MODERNE BACH”
Kirke Saaby kirke, søndag den 18. november kl. 16.00.
Anders Danman, orgel og cembalo.

Dette koncertprogram består af ”moderne” orgel- og cembaloværker af
Johann Sebastian Bach og dennes næst ældste søn, Carl Philipp Emanuel,
som fra tidlig alder experimenteret med moderne stilarter og lunefulde
kontraster.
Vi får bl. a. Partita D-dur for cembalo og ”Pièce d �Orgue” af J.S Bach
at høre, samt Württembergsonate nr. 3 i e-mol af C.Ph. E. Bach.

”BEATLES PÅ CEMBALO”
Kirke Saaby kirke, søndag den 
7. oktober kl. 16.00.
Anders Danman, cembalo.

Et eventyrligt mix af franske danse og rondeau`er som 
i 1720`erne - og udødelige beatlesklassikere fra 1960’ 
erne!
Programmet består af 2 suiter som kommenteres un-
dervejs.
Instrumentet er en smuk, nyistandsat fransk kopi, der 
spilles i gammel, fransk stemning, en heltone under 
moderne tonehøjde.
Musikken bliver i efterårsferien optaget på CD på Lung-
holm gods, Lolland.
Nyd en engelsk øl eller et glas fransk vin efter koncerten!

ALLE HELGENS DAG, søndag den 4. november 

husker vi vores døde ved stemningsfulde gudstjenester kl. 14.00 

i Kisserup og kl. 10.30 i Kirke Saaby.
Smuk musik til andagt og til ihukommelse af de døde ved bl.a. 

Sawaraby-koret og organist Anders Danman.
12



LUCIA-
OPTOG
Indled det nye kirkeår i Kirke 
Saaby og Kisserup med Lucia-
optog, fest og pragt.
1. søndag i advent den 2. de-
cember kl.  9.00 i Kisserup og 
kl. 10.30 i Kirke Saaby.
I Kirke Saaby kirke har børne-
koret Luciaoptog.
Smukke adventssalmer og mu-
sikalske indslag ved bl.a. Sa-
waraby-koret og organist 
Anders Danman.

NY SÆSON I SAWARABY-KORET
Torsdag d. 23. august kl. 19.30 i konfi rmandstuen begynder
Sawaraby-koret igen efter sommerferien.

Vi stater med nyt repertoire for de kommende højtider og koncerter, så det er nu, du skal møde op og 
synge med os.
Uanset om du er sopran, alt, tenor eller bas, er du meget velkommen.
Vi arbejder selvfølgelig videre med en del af de ”gamle” ting, men her får du hjælp til at hægte dig på, 
dels på øveaftenerne og dels via en CD med diverse indspilninger.
Så har du lyst til at synge sammen med os, så VEL MØDT på ovennævnte dato og sted.

På korets vegne Karin Gottfredsen

KOM OG SYNG 
med os i Hvalsø kirkes Kor!

Hvalsø Kirkes kor er for alle piger og drenge fra 3. klasse og opefter. Vi synger hver 
onsdag eftermiddag i Hvalsø Sognegård, første gang d. 5. september. 
3. klasse øver kl. 14-15. 4. klasse og opefter øver kl. 15-16.30.
Her kan du:
• lære en masse gode sange og salmer
• lære at bruge stemmen godt
• blive bedre til at lytte, og udvikle dit musikalske øre
• prøve at optræde for et publikum
• få nye kammerater
Vi synger til gudstjenester 3-4 gange årligt: Børnegudstjenester, Lucia-optog i kirken, 
til fastelavns- og høstgudstjeneste - evt. også til andre arrangementer
Nærmere oplysninger hos organisten:
Linda Baarsgaard, tlf.: 35 26 24 30, se også www.hvalsoe-kirke.dk

Sangaften i 
Særløse kirke, 
tirsdag d. 9. oktober 
kl. 19.30

Peter W. Rasmussen fra Hval-
sø menighedsråd havde stor 
succes med sine foredrag om 
Ingemann og Weyse. Denne 
aften vil han præsentere den 
rige skat af aftensalmer, vi har i 
salmebogen, og som vi sjældent 
får sunget i kirken. Det bliver 
både nye og gamle aftensal-
mer – ikke blot af Ingemann og 
Weyse, men også moderne sal-
medigtere og –komponister.

JULE-
KONCERT
Julekoncert med Tol-
strupkoret, Særløse 
kirke tirsdag d. 4. 
december kl. 19.30

En god, gammel tradition fort-
sætter. I lighed med tidligere år, 
giver Tolstrupkoret sin julekon-
cert. Den er som sædvanlig et 
tilløbsstykke, som bringer jule-
stemningen ind i alles hjerter! 
Under ledelse af  Mikael Jacob-
sen vil koret - med sædvanlig 
sangglæde og entusiasme - syn-
ge et alsidigt program af danske 
og udenlandske julesange. 13



Det sker i sognene

Morgenmøder i Kirke Saaby
Hvad er et morgenmøde? Det er et morgenarrangement i Kirke Saaby præstegård. Morgenmødet 
begynder kl. 9.30. Der serveres en god og solid morgenmad bestående af ost, marmelade, rundstyk-
ker, tebirkes og wienerbrød. Dertil kaffe, te og en gammel dansk eller Jägermeister. Efter morgen-
maden er der foredrag. Kl. 11.00 afsluttes mødet.  Pris 20 kr.

Mød sognets nye præst og smag en morgenmad som aldrig før
Onsdag den 31. oktober kl. 9.30 i Kirke Saaby præstegård

Henriette Andersen, den første kvindelige præst i Kirke Saaby og Kisserups historie, fortæller om sin 
vej fra teologisk fakultet til en rideskole og derfra videre til prædikestolen.  
Lækker morgenmad/brunch direkte fra Kirke Saaby forsamlingshus. 

MORGENMØDER

De små kald-
kald i det små-
kald for de små
Onsdag den 28. 
november kl. 9.30 i 
Kirke Saaby præste-
gård

Speciallæge Helena Bergkvist 
forlod sin overlæge stilling på 
øjenafdelingen på Roskilde 
Amtssygehus for at få tid til at 
formidle viden til sine lægekol-
leger om nytten af at stimulere, 
træne og udvikle børn, der af 
den ene eller anden grund er 
hjerneskadet.

i Hvalsø 
Sognegård
Bente Trane fortæl-
ler om ”Pastor Bangs 
uransagelige veje”
Fredag d. 7. sept. 
kl. 14.00 i Hvalsø 
Sognegård

”Han er tit fuld”, sagde skomageren....”han er en rar og hygge-
lig mand”, sagde kroværten. Sådan lød ordene da en retssag kørte 
mod ham omkring århundredskiftet. Manden som stod anklaget, 
var præst i Kr. Hvalsø og Særløse fra 1891 – 1908. 
Bente Trane fra Hvalsø lokalarkiv vil fortælle om Theodor Falken-
berg Bangs liv . Da han kom til Kr. Hvalsø var han efter datidens 
syn en ældre herre med voksne børn. Han havde haft mange år bag 
sig med historiske skriverier og oplevelser sammen med familien. I 
Hvalsø fortsatte han skriverierne mens han sandsynligvis diskute-
rede med sine voksne sønner og (den ene svigerdatter). Menings-
udvekslinger måtte der komme inde bag præstehjemmets gamle 
vægge efter som, at holdningerne var vidt forskellige.
 Og når han trådte ud af boligen eller kirken var sognets øjne rettet 
imod ham - han måtte sande, at han var en offentlig person som 
nødvendigvis måtte blive overvåget af forskellige grupper i byen. 
Øvrigheden måtte en enkelt gang gribe ind og de religiøse spæn-
dinger lyste over det lille samfund. 

EFTERMIDDAGSMØDER 
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Se og hør om ikonerne, der 
hænger i ”Særløsestuen”

Fredag d. 2. november 
kl. 14.00 i Hvalsø Sognegård  

Galleri Sognegården åbner ved denne lejlighed en ny ud-
stilling.
Kunstneren Hanne Birkedal fortæller ved eftermiddags-
mødet om sine ikoner, som i øvrigt kan ses i Særløsestuen 
fra november – januar.

Det sker i sognene

HVERDAGEN SOM FELTPRÆST
Fredag d. 5. oktober kl. 14.00 i Hvalsø Sognegård

Torben Petersen har været felt-
præst i Bosnien fra februar 2000 
til august 2000 og i Afghanistan 
fra juli 2003 til januar 2004.
Han fortæller: ”Som feltpræst er 
man udsendt på de samme betin-
gelser, som soldaterne. Vi bor og 
lever sammen i et halvt år. Det gi-
ver en meget tæt kontakt og en god 
fortrolighed. Arbejdet består først 
og fremmest i samtaler og guds-
tjenester. De to mest basale ting i 
en præsts arbejde. Dertil kommer, 
at præsterne i missionsområderne 
meget ofte samarbejder med vel-
færdsoffi ceren. Et arbejde, der 
retter sig mod at give soldaterne de bedst mulige tilbud, når de har fri. I Afghanistan var velfærds-
arbejdet vanskeligt, fordi vi levede under de forhold, som nu en gang fi ndes, hvor krigen stadig er en 
nærværende realitet.
Det hører til præstens arbejde, at vide, hvad soldaterne laver, derfor er det nødvendigt, at præsten tager 
med rundt på patruljer, deltager i møder, møder nogle af de samarbejdspartnere vore soldater kommer 
i kontakt med under en udsendelse.
Og en ikke uvæsentlig del at præstens arbejde er, at holde sig i tæt kontakt med de øvrige præster i mis-
sionsområdet. Det kan betyde, at feltpræsten har et præstenetværk af måske ti præster fra andre lande, 
og nok så vigtigt et samarbejde med præster, der tilhører andre kirkesamfund en det lutherske. Det 
giver åbenhed og forståelse. Tænk at holde gudstjeneste, hvor der tales otte sprog, og ti konfessioners 
forskellighed skal blive til gudstjenestelig helhed. Det er spændende.”
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SÆRLIGE GUDSTJENESTER
Høstfest i Kisserup 
søndag den 2. september kl. 17

Masser af sang og musik i kirken. Hør spille-
mandsorkesteret Nornerne med harmonika, 
fløjte,  violin, bas og guitar. Med et strejf af funk 
og jazz slipper de ikke rødderne i folkemusikken. 
Fantastisk pyntet kirke. Medbring selv afgrøder 
fra haven.  Syng med på de smukke høstsalmer. 
Efter gudstjenesten tyk, fyldig suppe med frisk-
bagt brød, fadøl fra Herslev og mere musik af 

Nornerne, som instruerer i  høstdanse. Kort sagt. Kisserup genopliver den gamle, danske høstfest
Husk at tage penge med! Vi samler ind til Folkekirkens Nødhjælp. Der er mennesker verden over, der 
ikke har kunnet høste på grund af krig, misvækst, naturkatastrofer. De mennesker vil vi komme til 
hjælp til vor høstfest. 

Alle Helgen. 
De dødes mindes i Kirke 
Saaby og Kisserup
Søndag den 4. november

Der er en bevægende og smuk dag, når vi samles Alle Helgen 
søndag i Kirke Saaby kl. 10.30 og i Kisserup kl. 14 og min-
des de dødes. På alteret brænder et lys, for hver eneste vi har 
mistet siden sidste Alle Helgens søndag. Navnene bliver læst 
fra prædikestolen og organist og kor sørger for smuk musik. 
Velkommen .

Allehelgen
Søndag d. 4. november 
kl. 10.30 i Særløse kirke, 
kl. 14.00 i Hvalsø kirke
Vi mindes de døde, dels ved at nævne 
navnene på dem, der er døde i løbet 
af året og ved at holde en anderledes 
og mere meditativ gudstjeneste. Der 
vil efter gudstjenesten i Hvalsø være 
mulighed for at nyde en kop kaffe i 
Hvalsø Sognegård.

Høstgudstjeneste i Kirke Saaby 
søndag den 2. september kl. 10.30

Kirken er pyntet hjerteskærende smukt. Alteret bugner af årets af-
grøder. Organisten har sørget for at der musisk er lagt op til en 
stor takkefest for årets afgrøder.  Vær ikke utaknemmelig. Kom 
og sig tak for, hvad du har høstet hvad enten det er i haverne, på 
markerne eller gennem løn, pension, overførselsindkomster etc. 
Alle er hjertelig velkommen. Husk at tage penge med! Vi samler 
ind til Folkekirkens Nødhjælp. Efter gudstjenesten øl og frugt i 
våbenhuset.

BUSK-
gudstjeneste
Søndag d. 28. okt. 
kl. 10.30 
i Hvalsø kirke

BUSK står for ”Børn, Unge, 
Sogn, Kirke”. Det er en ander-
ledes gudstjeneste for børn og 
voksne. Bagefter vil der være 
sodavand og kaffe i sognegår-
den. Spejderne vil medvirke 
ved denne anderledes gudstje-
neste for børn og voksne.
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Høstguds-
tjenester 
og frokost

Søndag d. 30. sep-
tember kl. 9.00 i Sær-
løse kirke, kl. 10.30 
i Hvalsø kirke, fro-
kost kl. 12.00 i Hval-
sø Sognegård

I år har vi valgt at slå høstguds-
tjenesterne og Mikkelsdagsar-
rangementet sammen og der 
vil efter gudstjenesterne være 
en god frokost.
Pris kr. 30 pr. person og mulig-
hed for at købe drikkevarer.
Tilmelding senest søndag d. 
23. september til Anne Spangs-
berg

Gudstjeneste i Kirke Saaby kirke 
med ukrainsk orkester 
Søndag den 14. oktober kl. 10.30

Det ukrainske orkester DYVOHRAY står for musikken un-
der gudstjenesten. Ensemblet ved Vadim Chornokondratenko 
består af 5 personer, der alle er konservatorium uddannet, og 
som spiller akustisk. Masser af folkemusik og akkompagne-
ment til danske salmer. Velkommen!

Børne-spaghetti-gudstjeneste
Torsdag d. 8. november kl. 17.00 
i Hvalsø kirke og sognegård

Når børn bliver konfronteret med døden, spørger de os natur-
ligt nok om, hvad der sker med efter døden. Som voksne kan vi 
have forskellige svar – ved dette arrangement, som er for børn 
og voksne, vil vi bla. tale om, hvad kristendommen siger i den 
sammenhæng og hvad vi som voksne svarer vores børn.
Vi begynder med en mini-gudstjeneste i kirken, bagefter er der 
mad (spaghetti) i sognegården.
Tilmelding til Anne Spangsberg senest søndag d. 4. november

Roskilde Pilgrimsforening indbyder til 
høstvandring lørdag den 13. okt.

Pilgrimsvandringen er på ca. 25 km og går fra Lejre Station kl. 9.00 til Kirke Saaby via Kisserup, Sær-
løse og Hvalsø. Der vil blive holdt en kort andagt i alle fire kirker. Efter andagten i Kirke Saaby kirke 
vil der være fællesspisning i præstegården. Maden kommer fra Kirke Saaby forsamlingshus, hvad der 
borger for velsmag og kvalitet. Det koster kr. 20 at deltage i vandringen for ikke-medlemmer. Maden 
koster kr. 80.00 ekskl. drikkevarer. Vi ser frem til, at rigtig mange fra de respektive sogne vil deltage. 
Vel mødt!
For Roskilde Pilgrimsforening
Eva Marianne Sørensen

PS. Hvis man ønsker at deltage i spisningen er tilmelding nødvendig senest 10 dage før til Eva M 
Sørensen på tlf.nr.: 46.32.57.90. eller mobil nr.: 26.25.57.90.  Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig, 
hvis man ”kun” vil deltage i selve pilgrimsvandringen.
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Sogneaftener
I dialog med islam – Henrik Lindberg fortæller fra Cairo
Onsdag d. 12. september kl. 19.30 i Hvalsø Sognegård

Henrik Lindberg Hansen blev i 2004 ud-
sendt til Egypten for Danmission. 
Der er mange spændinger i et land som 
Egypten, og mange af disse giver sig til 
udtryk religiøst.
De kristne i Egypten er et mindretal, som 
også muslimer er det i Danmark. Som 
mindretal bliver de ofte behandlet med 
stor skepsis, hvis ikke ligefrem mødt med 
aggressivitet. Det har efterhånden skabt 
en følelse af at være forfulgt, hvilket igen 
har ført til, at disse minoriteter isolerer 
sig fra samfundet. Der er derfor brug for, 
at der skabes rum til disse minoriteter i 
samfundet, så de kan føle sig frie og del-
tage aktivt i samfundet, og der er dialo-
gen et vigtigt redskab. Det kan foregå på 
mange måder. Danmission er bl.a. enga-
geret i diapraksis i Egypten, hvor kristne og muslimer arbejder sammen for at bygge samfundet op. På 
den måde lærer majoriteten at se minoriteten som en aktiv ressource og minoriteten lærer at se sig selv 
som en vigtig del af samfundet. Men vigtigst af alt lærer muslimer og kristne, at de er stærkere, hvis 
de står sammen, end hvis de møder hinanden med skepsis. 

SOGNEAFTENER

Præsten fra Galatea fortæller
Onsdag d. 24. oktober 
kl. 19.30 i Hvalsø Sognegård

Feltpræst Eigil Ingemann Andrea-
sen fortæller om sine oplevelser om 
bord på Galathea.

18



Det sker i sogneneDet sker i sognene

Læsekreds 
i Hvalsø
Sognegård
Den litterære salon 
sluttede i foråret, men 
den genopstår som en 
læsekreds, hvor vi vil 
læse bøger og diskutere 
dem under ledelse af 
Inger de Cros Dich (tlf. 
46.42.00.01.). Bøgerne 
får vi fra biblioteket. Vi 
mødes i Sognegården i 
Hvalsø, første gang man-
dag den 10. september 
2007 kl. 19.30, derefter 
hver fjerde mandag, dvs. 
8. oktober, 5. november 
og 3. december. Efter 
nytår starter vi den 7. 
januar og mødes derefter 
hver fjerde mandag, til 
vi slutter sæsonen i april. 
Den første mødeaften 
vil den første bog blive 
uddelt, vi vil snakke om 
de bøger, vi hver især har 
læst i løbet af sommeren 
og om hvilke bøger, vi 
kunne tænke os at læse.

Napoleon
Onsdag den 10. oktober kl. 18.30 
i Kirke Saaby kirke og præstegård

Napoleon Bonaparte – hvad ved du egentlig om denne 
farverige person?
En levende og medrivende aften i ord og billeder ved 
skuespiller og fi lmmagister Helle Sihm

Møllehaves 
Muntre 
Minutter
Onsdag den 10. november kl. 18.30 
i Kirke Saaby kirke og præstegård

Erling Møllehave vil læse op af egne værker, - digtsamling, 
novelle, 
revyviser og spille egne sange og kommentere dem.
En stille aften, hvor den røde tråd er humoren.

KIRKESPISNINGER
i Kirke Saaby
Hvad er en kirkespisning? Det er nogle hyggelige timer i Kirke 
Saaby kirke og præstegård.  Aftenen begynder med en super 
kort gudstjeneste i kirken. Så er der lækker aftensmad. Efter 
maden foredrag og kaffe/te og kage. Pris for aftenen inklusiv 
mad (men ikke drikkevarer) er 50 kr. for voksne. Halv pris for 
børn og konfi rmander. Rabatter for familier.  Tilmelding er 
nødvendig. Ring i god tid  til Betty Hansen  på tlf. 4649 2616 
eller til Judith Nielsen på tlf. 4649 2839. Vi lægger vægt på at 
afslutte mødet inden kl. 21.  Hjerteligt velkommen!
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Det sker i sognene

Bliv en del af et 
fællesskab!
Hvalsø menighedsråd vil gerne inddrage flere i kirkens frivillige ar-
bejde. Vi satser på, at der opbygges frivilliggrupper, hvor hver gruppe 
samarbejder om en afgrænset opgave.
I efteråret er der mulighed for at deltage i to vidt forskellige grupper.

Kirkekaffe-team
Det er kirkekaffeteamets opgave at skabe en kort hyggestund efter kl. 
10.30-gudstjenesterne, hvor menigheden kan snakke sammen over en 
kop kaffe.

Hvad er forventningen til mig, hvis jeg melder mig til teamet?
Sammen med en anden – din ægtefælle eller en god bekendt – bliver du ansvarlig for kirkekaffen 1 – 2 
søndage i efterårsperioden indtil jul.

Hvordan gør jeg, hvis jeg vil deltage?
 - Du melder dig til enten Birgit Melgaard (38.87.01.86), Kirsten Bech (46.40.93.34) eller 
 Ingrid Mielke (46.46.13.60).
 - Du indkaldes til et indledende teammøde, tirsdag den 11. september kl. 14.00 i Sognegården, hvor      
 vi snakker om, hvordan kirkekaffen skal være fremover, danner holdene og fordeler søndagene.
 - Fredag den 14. december kl. 13.00 samles vi igen til teammøde. Her spiser vi sammen og snakker   
 om, hvordan det er gået, og hvordan vi kan fortsætte.
Kirkekaffeteamet er et stående team. Den enkelte kan dog stoppe efter et halvt år, og nye kan komme til 
hvert halve år.

Pædagogisk hjælpegruppe
Gruppens opgave bliver at fremstille en flok bibelske figurer. Figurerne skal i første omgang opstilles som 
julekrybbe i kirkerummet i december. Herefter skal de bruges til kirkens undervisningsarbejde.

Hvad er forventningen til mig, hvis jeg melder mig til denne gruppe?
Du skal bruge tre dage: Mandag d. 22/10 kl. 17-22, torsdag d. 25/10 kl. 17-22 og fredag d. 26/10 kl. 10-17 på 
at fremstille en figur. Der er en meget professionel instruktør, så du behøver ikke at have forkundskaber.

Hvad gør jeg, hvis jeg vil deltage?
 - Du melder dig til enten Birgit Melgaard (38.87.01.86), Kirsten Bech (46.40.93.34) eller Ingrid 
 Mielke (46.46.13.60).
 - Du møder op den første aften, hvor vi begynder med at spise sammen. Under spisningen bliver du 
 præsenteret for instruktøren og ser en masse færdige figurer. Så går vi i gang!
 - Når figurerne er færdige, er din og gruppens opgave løst.
Den pædagogiske hjælpegruppe genopstår, når der er en ny opgave at løse. Du kan så melde dig til den nye 
opgave, hvis det er noget for dig.

Skål med 
den nye 
præst i 
Kirke Saaby 
og Kisserup
Henriette Andersen begynder 
som præst den 30. september 
kl. 10.30 i Kirke Saaby Kirke. 
Mød pastoratets nye konstitu-
erede sognepræst og skål med 
hende. Menighedsrådet byder 
på vin og kransekage i våben-
huset efter gudstjenesten.

Den gamle skole 
eller præstegården?
Der arbejdes på at indrette Den gamle skole (det tidligere biblio-
tek) til menighedslokaler. Så snart dette arbejde er færdig, vil det 
blive offentliggjort i dagspressen. De arrangementer, der er an-
nonceret til at foregå i præstegården, vil så blive rykket over i Den 
gamle Skole. Hold øje i dagspressen og på vor hjemmeside  
www.kirke-saaby.dk/kirkerne om datoen for indvielsesfesten.



Det sker i sognene

MINIKONFIRMAND i Kirke Saaby Kirke
Vi gentager sidste års succes med minikonfirmander i Kirke Saaby. I år inviterer vi eleverne fra 3. og 4. 
klasse, som kunne have lyst til at lære om kristendommen og kirken.
Vi vil synge, lege, male/tegne og høre spændende historier.
Vi skal også på opdagelse i kirken og på kirkegården.
Undervejs hygger vi os med frugt, kage eller boller samt saftevand
Man behøver ikke at være døbt for at deltage og det koster ikke noget at deltage
Undervisningen er fredag kl. 14.15-15.45 i præstegården
Følgende datoer er der undervisning i efteråret 2007:
7/9, 14/9, 21/9, 28/9, 5/10, 12/10, 26/10, 2/11, 9/11, 16/11 – ingen undervisning 19/10 p.gr.a. efterårsferie
Der vil blive sendt et brev ud til børnene via skolen efter sommerferien, hvorefter man kan tilmelde sig.

Venlig hilsen Henriette Brix Worm Andersen 

Hvor er 
søstrene 
henne?
På Kisserup kirkegård står de 
to søstre, der efter legenden 
byggede Kisserup og Særløse 
kirke. Men nu er væk. Hvor er 
de henne, spørger folk?  Det kan 
vi kirkebladet nu svare på. De 
er blevet pillet ned, fordi der var 
råd i dem. I øjeblikket er de ved 
at blive restaureret og hvis alt går 
vel, kan de måske blive opstillet 
et sted, hvor naturens kræfter 
ikke længere kan tære på dem. 
Søstrene er lavet af kunstneren 
Alison Michell.

Mini - konfirmander i Hvalsø Sognegård
Kirken i Hvalsø vil gerne indbyde alle elever i 3. klasse til at blive minikonfirmand. Man kan godt være med 
selvom man ikke er døbt og det koster ikke noget. Vi vil synge, lege, male/tegne og høre spændende historier. 
Vi skal også på opdagelse i kirken og på kirkegården. Undervejs hygger vi os med frugt, kage eller boller samt 
saftevand. Vi vil indbyde 3.A til at gå i efteråret og 3.B og 3.C efter juleferien. 
Undervisningen er tirsdag kl.13.00-14.30 i den nye sognegård og i Hvalsø Kirke.
Følgende datoer er der undervisning i efteråret 2007:
4/9, 11/9, 18/9, 25/9, 2/10, 23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 20/11
 – ingen undervisning 9/10 & 16/10 pga. fordybelsesuge & efterårsferie. 
 Der vil blive sendt et brev ud til børnene via skolen efter sommerferien, hvorefter man kan tilmelde sig. 
Venlig hilsen 
Henriette Brix Worm Andersen – minikonfirmandunderviser
Linda Baarsgaard – organist & Anne Spangsberg – sognepræst
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Galleri Sognegården 
åbner udstillingen 
med værker af Flem-
ming Rieks lørdag d. 
1. september kl. 10

Om kunstneren 
Flemming Rieks startede sin 
karriere som kunst-maler for 
mange år siden. Hans viden om 
kunst, kunsthistorie og teknik-
ker er selvlært. 
Hjertet og hånden er kilden til 
hans inspiration. Han har så-
ledes ikke på forhånd et motiv 
i tankerne, når han står foran 
staffeliet. Dette bliver skabt 
undervejs, og hvordan det kom-
mer til udtryk, afhænger af øj-
nene, der ser.  

 Om udstillingen 
De tidlige værker domineres 
af oliemaling, men senere blev 

Galleri Sognegården åbner 
udstillingen med værker af Hanne Birkedal 
fredag d. 2. november kl. 14.00

Galleri Sognegården (Hvalsø Sognegård)

fordelene ved akrylmaling op-
daget, og nu bliver disse to ma-
terialer kombineret på lærredet 
i en symfoni af stærke farver. 
De fleste af de udstillede værker 

er nonfigurative og malet med 
spartel med store, flydende be-
vægelser.  Udstillingen i Galleri 
Sognegården kan ses i septem-
ber og oktober.

Hanne er oprindeligt uddannet 
som lærer, men har også arbej-
det som rejseleder, personale-
chef og har studeret teologi.

Hun underviser i billedkunst på 
Hjertebjergskolen på Møn såvel 
som i andre sammenhænge.
Som kunstner arbejder hun 
indgående med blandt andet 
religiøse motiver, hvilket blandt 
andet afspejles i hendes arbejde 
med ikoner.
Hanne Birkedal har en lang ræk-
ke udstillinger bag sig – blandt 
andet på Næstved Museum, 
Odense Teater, Fyns Udstil-
lingsbygning for Kunst og de-

sign, Ørbæk Rådhus, Nyborg 
Slot, Villa Aurora på Møn, 
Holstebor Sygehus med flere. 
Hanne udstiller fast i Pakhu-
set i Klintholm, Møn, Dallund 
Slot på Fyn, Galleri Warrer på 
Møn og i Madonnagalleriet i 
Stege. 
Udstillingen i Galleri Sogne-
gården kan ses i november og 
december. 
Galleriet har åbent hver lørdag 
kl. 10.00 - 13.00
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Sognepræst  Anne Spangsberg
Præstegårdsvej 2A
4330 Hvalsø.
Tlf 46 40 80 55
E-mail:anne.spangsberg@paradis.dk
www.hvalsoe-kirke.dk
Træffes bedst tirsdag og onsdag kl. 10-11, torsdag 
kl. 16-17 el. efter aftale. Træffes ikke mandag.

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

Stilling som hjælpepræst er vakant

Organist Linda Baarsgaard
Kirkevej 8, Bakkendrup;4281 Gørlev. 
Tlf: 3526 2430
E-mail: linda@hvalsoe-kirke.dk
Fridag om mandagen

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

Graver i Særløse Ole Hansen
Byvejen 5, Osted, 4000 Roskilde.
Tlf. 4649 6828, 2034 2405.

Kirkesanger i Hvalsø og Særløse
Sven Hansen, Serenadgatan 7, 215 73 Malmö,
Sverige, tlf. 2087 4458, 0046 4019 1478
Fridag om mandagen.

Formand for menighedsrådet i Hvalsø:
Erik Wulff, Jernbanevej 33, 4330 Hvalsø Tlf. 4640 
8023, mobiltlf. 4010 2986
E-mail: wulff@hvalsoe-kirke.dk

Formand for menighedsrådet i Særløse:
Inge Jørgensen, Særløsevej 5, Særløse, 
4330 Hvalsø. Tlf. 4649 7050

Konstitueret sognepræst Henriette Brix 
Worm Andersen fra 1. oktober
Tlf. 26508385 eller 46492117
Fax 46492983
E-mail: hbwa@jubiiconnect.dk
Træffes bedst: 
tirs, ons, fre 11-12
tors 17-18
mandag - kan ikke træffes
Privat adr: Brobjergvej 11, Abbetved, 4060 Kr. 
Såby
Hjemmeside:www.kirke-saaby.dk/kirkerne

Sognepræst Poul Joachim Stender 
indtil 1. oktober
Kirke Saaby præstegård, Bogøvej 1
4060 Kirke Saaby, tlf. 46492117, fax 46492983
E-mail: pjs@km.dk
Træffes ikke mandag

Organist Anders Danman
Fredericiagade 94, 2., 1310 København K
Tlf. 2168 5189, telefax 3393 9230
E-mail: anders@danman.dk

Graver i Kirke Saaby Caroline Sejerø 
Ellegaard Jensen
Heibergs Have 20, 4060 Kirke Saaby
Telf.: 27 51 20 55 
E-mail: caroline.ellegaard@post.tele.dk
Arbejds- og postadresse
Graverkontoret, Bogøvej 8A, 4060 Kirke Saaby

Graver i Kisserup Merete Hansen
Granhaven 31, 4060 Kirke Saaby, tlf. 2217 6268

Korformand Kr.Saaby-Kisserup
Birte Steffensen
Tlf. 4649 9834. birte-kurt@get2net.dk

Formand for menighedsrådet i Kr. Saaby:
Judith Nielsen, Avlsmosevænget 15, 
4330 Hvalsø, tlf. 4649 2839
jutoni@mail.dk

Formand for menighedsrådet i Kisserup:
Torben Flinch, Bryggervej 3, Kisserup, 
4330 Hvalsø, tlf. 4640 9142
fl inch@adslhome.dk

Kirkebil:
Ring efter Såby Taxa,
tlf. 4649 9898 
eller Carstens Taxa,
tlf. 4649 2700.

Konstitueret sognepræst 
Henriette Brix Worm Andersen

KIRKE HVALSØ OG SÆRLØSE KIRKE SAABY OG KISSERUP

Sognepræst
Anne B. Spangsberg
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Gudstjenesteliste Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup
September – november 2007

Søndag d. 2. september 9.00 10.30 10.30 17.00
     13. søndag efter trinitatis AS AS PJS PJS

   Høstgudstj. Høstfest

Søndag d. 9. september - 9.00 - 10.30
14.s.e. trin.  PJS  PJS

Søndag d. 16. september 10.30 - 9.00 -
15.s.e.trin. AS  AS 

Søndag d. 23. september - 10.30 - 9.00
16.s.e.trin.  AS  AS

Søndag d. 30. september 10.30 9.00 10.30 -
17.s.e.trin. AS AS HA 
 Høstgudstj Høstgudstj. Ny præst/reception

Søndag d. 7. oktober - 10.30 - 9.00
18.s.e.trin.  AS  AS

Onsdag d. 10. oktober - - 18.30 -
   HA 
   Kirkespisn.

Søndag d. 14. oktober 10.30 9.00 10.30 -
19.s.e.trin. AS AS HA
   Orkester

Søndag d. 21. oktober - 9.00 - 10.30
20.s.e.trin.  HA  HA

Søndag d.  28. oktober 10.30 - 10.30 -
21.s.e.trin. AS  HA
 BUSK 

Søndag d. 4. oktober 14.00 10.30 10.30 14.00
Alle helgens dag AS AS HA HA
   De døde mindes De døde mindes

Torsdag d. 8. november 17.00 - - -
 AS
    Børnespaghettigudstj. 

Søndag d. 11. november 10.30 9.00 10.30 -
23.s.e.trin AS AS HA 

Onsdag d. 14. november - - 18.30 -
   HA 
   Kirkespisning 

Søndag d. 18. november 9.00 - - 10.30
24.s.e.trin. HA   HA 

Søndag d. 25. november - 10.30 9.00 -
Sidste søndag i kirkeåret  AS AS  

Søndag d. 2. december 10.30 14.00 10.30 9.00
1. søndag i advent AS AS HA HA
  Indv. af antependium   Børne og fam. gudstj. Festgudstj. Festgudstj.

Gudstjeneste på Ældrecenter:
Tirsdag d. 11. september kl. 10.30: AS
Tirsdag d. 9. oktober kl. 10.30: AS
Tirsdag d. 13. november kl. 10.30: HA
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