


KALENDER
November
Søndag den 30 kl. 9 og 10.30: Adventsgudstj i Kirke Saaby og Kisserup
Søndag den 30. kl 11.30-15: Spejderne har julestue i Hvalsø sognegård
Søndag den 30. kl. 14: Familie-advents gudstjeneste i Særløse kirke
Søndag den 30. kl. 10.30: Adventsgudstjeneste i Hvalsø kirke

December
Tirsdag den 2. kl. 19.30: Julekoncert i Hvalsø kirke
Fredag den 5. kl 14: Eftermiddagsmøde i Hvalsø sognegård
Søndag den 7. kl. 14: De ni læsninger i Hvalsø kirke
Torsdag den 11. kl. 19.30: De ni læsninger i Kisserup kirke
Søndag den 14. kl. 15: De ni læsninger i Kirke Saaby kirke
Tirsdag den 16. kl. 9.30: Jul for mindste i Kirke Saaby kirke
Tirsdag den 16. kl. 10: Julegudstjeneste for de mindste i Hvalsø kirke
Tirsdag den 16. kl. 19.30: Julekoncert i Særløse kirke
Onsdag den 17. kl. 9.30: Jul for de lidt større i Kirke Saaby kirke
Onsdag den 17. kl. 10 og 11: Julegudstjeneste for de større børn i Hvalsø kirke
Fredag den 19. kl. 8-11: Juleafslutning for Kirke Saaby skole i kirken
Fredag den 19. kl. 8-11: Juleafslutning for Hvalsø skole i kirken
Onsdag den 31. kl. 13.30 og 15.00: Champagnegudstj i Særløse og Hvalsø kirker
Onsdag den 31. kl. 15: Champagnegudstjeneste i Kirke Saaby kirke

Januar
Onsdag den 7 kl. 9.30: Babysalmesang begynder i Hvalsø
Torsdag den 15. kl. 13.50: Minikonfi rmander begynder i Hvalsø
Onsdag den 21. kl. 18.30: Kirkespisning i Kirke Saaby
Onsdag den 28. januar kl. 9.30: Morgenmøde i den gamle skole i Kirke Saaby

Februar
Søndag den 1. kl. 19.30: Kyndelmissekoncert i Kisserup kirke
Tirsdag den 3. kl. 10: Babysalmesang begynder i Kirke Saaby
Fredag den 6. kl. 14: Eftermiddagsmøde i Hvalsø sognegård
Onsdag den 11. kl. 18.30: Kirkespisning i Kirke Saaby
Søndag den 22. kl. 13: Fastelavn i Hvalsø kirke og hallen
Onsdag den 25. kl. 9.30: Morgenmøde i Kirke Saaby

Marts
Søndag den 1.: Sogneindsamling til Folkekirkens nødhjælp

FRA 
KIRKEN
SEPTEMBER - NOVEMBER 2008  
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JULEN skal være fed og langsom
af Poul Joachim Stender

Juleaften er en vidunderlig af-
ten.  For engang skyld gør vi 
tingene rigtigt, hvis vi ser bort 
fra det tåbelige gaveræs. Hvor 
mange skal have noget nemt at 
spise juleaften? Frossen pizza 
på tilbud, der indtages foran 
fjernsynet? Eller spaghetti med 
kødsovs, der sluges lynhurtigt, 
før et eller andet ligegyldigt 
møde? Nej, juleaften giver vi 
os tid til maden. Gåsen eller 
anden bliver sat næsten leven-
de ind i ovnen og tilberedt med 
uendelig langsomhed.  
 Der sker store mirakler ju-
leaften.  Ikke bare fordi Gud 
bliver menneske i Jesus. Men 
familierne gør oprør mod ko-
strådene og fedtprocenterne.  
Pludselig forstår man, at det 
vigtigste ved et måltid ikke er 
fi berindholdet, fedtprocenten, 
proteinerne. Men smagen. 
Den brune sovs fosser ud af 
munden på os, næserne glinser 
af fedt, kødtrevlerne hænger 
som guirlander mellem vore 
tænder, vore maver er spændte 
som et trommeskind. Men der 
er ingen tvivl. Der er mere 
sundhed i en velsmagende fed 
gås eller and end i en økologisk 
råkostsalat, der spises udeluk-
kende med det formål, at få et 
så langt liv som muligt.  
 Også på andre områder, 
gør vi tingene helt korrekt ju-
leaften. Der bliver dækket et 
festligt bord med blomster og 
levende lys. Børnene får ikke 
lov til at sætte sig foran fjern-
synet med en genopvarmet 
lørdagskylling. Ernærings-

forskerne er fantastiske til at 
måle, hvad der rent fysisk er i 
maden. Som en narkohund op-
støver heroin, kan de opstøve 
selv den mindste fedtklump. 
Men der er en ting, som de 
ikke kan måle. Måltidsfælles-
skabet. Hvad meget sundhed, 
styrke, kraft, vitaminer er der 
ikke i, at spise sammen med 
andre og gå fra måltidet vid-
underligt sammenspiste? 
 Juleaften giver vi voksne os 
også tid til børnene. De af-
spises ikke med playstation 

og fjernsyn. Efter måltidet le-
ger vi med dem. Vi tager dem 
i hænderne og danser rundt 
omkring et juletræ. Sportsar-
rangementer, kondiløb, ud-
valgsmøder, fi tness og vasketøj 
er fravalgt for at kunne spise, 
synge, danse og give hinanden 
gaver.  Uden vi aner det, giver 
vi dermed børnene det, som de 
ønsker sig mest i julegave.  Til-
stedeværende forældre.  
 Men det bedste ved juleaf-
ten er, at vi går i kirke. Hvor-
når har vi sidst givet os tid til at 
tro på noget, der ikke kan re-
gistreres med vore fem sanser? 
Normalt tror vi hverken på 
hinanden eller vejrudsigten el-
ler vor mekaniker. Men juleaf-
ten giver vi slip på fornuften og 
overgiver os til jomfrufødslen, 
engle, himmelske hærskarer og 
en dreng, der ligger i et foder-
trug, og er Guds søn. Selv om 
julesalmerne og melodierne er 
mere gamle end Storebæltbro-
en, Beatles og Panamakanalen 
tilsammen, bliver de sunget 
med alvor og glæde. Logikken 
og snusfornuften har vi lagt i 
dybfryseren sammen med de 
frosne pizzaer og lørdagskyl-
linger. Vi gør det helt rigtige 
ved at gå i kirke, fordi vi der-
med fortæller os selv og andre, 
at vi som mennesker er udleve-
ret til langt større kræfter end 
os selv. 
 Derfor spørger jeg. Kunne 
vi ikke lære noget af juleaften? 

Glædelig jul og et velsignet nytår 
til alle kirkebladets læsere
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Igen i år stiller gruppen af frivillige ved Hvalsø kirke julekrybben op. 
 Julens budskab om Jesu fødsel i Betlehem er skildret af bibelske figurer, 
som flittige hænder lavede sidste efterår. Det er de samme figurer, som bru-
ges. når påskens historier bliver fortalt.
 Julekrybben kan ses fra 1. søndag i advent og frem til Hellig tre konger.

SE JULEKRYBBEN
i Hvalsø kirke og kom i julehumør 
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Søndag den 1. marts 2009 
sender fl ere end 1.200 sogne 
frivillige på gaden for at samle 
ind til Folkekirkens Nødhjælps 
internationale arbejde. Det sker 
i en tid, hvor verdens fattigste 
presses yderligere af stigende 
fødevarepriser. 
 Bekæmpelse af sult har væ-
ret en kerneopgave for Folke-
kirkens Nødhjælp i næsten 100 
år. Af den grund har Sogneind-
samling 2009 fokus på Sult. 
 Vi har brug for hjælp til den-
ne indsamling i Kirke Saaby, 
Hvalsø, Særløse og Kisserup, 
så kontakt:
 Eva Hornstrup (for Hval-
sø – Særløse sogne) – tlf.nr.: 
46407407
 Poul Joachim Stender  (for 
Kirke Saaby-Kisserup sogne) 
– tlf.nr. 46492117

LANDSINDSAMLING
Folkekirkens Nødhjælp

MINI-KONFIRMANDER
Kirke Saaby
Alle børn i 3 klasserne på Kirke 
Saaby skole vil i januar måned 
modtage en invitation til at gå 
til mini-konfi rmandundervis-
ning.  Mini-konfi rmandunder-
visningen lærer børnene om 
kirken og kristendommen via 
leg, fortællinger, sang og mu-
sik.  Undervisningen begynder 
i februar måned og foretages af 
præst og cand. theol. Henriette 
Andersen. Har du et barn i 3. 
klasse, der ikke går på Kirke 
Saaby skole, men ønsker at del-
tage i undervisningen, bedes 

du kontakte Henriette Ander-
sen på  hbwa@jubiiconnect.dk

Hvalsø 
Går du i 3.B eller 3.C på Hval-
sø skole og er du nysgerrig på, 
hvad kirke og kristendom er, så 
kan du være mini-konfi rmand i 
Hvalsø kirke.
Her kan du møde organisten 

Linda samt præsterne Søren & 
Anne.
Vi vil i fællesskab give et godt 
indblik i, hvad der sker i kir-
ken.
Undervisningen begynder tors-
dag d. 15. januar fra kl. 13.50 
– 15.20 i Hvalsø Sognegård.
Der er 10 undervisningsgange 
og vi slutter af med en gudstje-
neste i kirken.
Alle børn er velkomne. 
Man behøver ikke at være døbt 
og vi kræver naturligvis heller 
ikke, at man bliver døbt under-
vejs.
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EN SOGNEPRÆSTS
25 års jubilæum
Tale holdt af menighedsrådsformand Judith Nielsen til sognepræst
Poul Joachim Stender

Kære Poul 
For 25 år siden var vi også 
samlet her i den dejlige præ-
stegårdshave. Vi var spændte 
og forventningsfulde.
Det daværende menighedsråd 
havde valgt den nye præst, og 
du var netop blevet indsat i 
Kirke Saaby Kirke.
 Vi så vores nye præst an: 
han var en ung, flot fyr, hans 
dialekt var umiskendelig syd-
sjællandsk. Han var nygift og 
hans Miriam var lige så køn 
og charmerende. De klædte 
hinanden godt, og sin ung-
dommelighed til trods var han 
velformuleret og optrådte med 
en naturlighed og sikkerhed 
der aftvang respekt. Det valg 
tegnede godt!
 Noget nyt var indvarslet. 
Og fornyelsen mærkede vi 
hurtigt. Det blev en ny ople-
velse at komme til gudstjene-
ste i kirken. Mange af os havde 
den forestilling – nok baseret 
på årelange erfaringer – at en 
gudstjeneste kunne være en 
alvorstung, langsommelig og 
søvndyssende affære. 
 Vi rettede os lige op på kir-
kebænken og spidsede ører. 
Her kom en præst der talte di-
rekte ind i vores hverdag. 
 Du formår at forkynde 
evangeliet enkelt og forståe-
ligt. Og når vi er kommet ud af 
kirkedøren kan vi stadig huske 
pointen i din prædiken.
 Din evne til at formulere 

dig enkelt og kort har i øvrigt 
med årene gjort dig til lidt af 
en mediedarling, og det er 
ikke så underligt: du formår at 
få budskabet ud med fyndige 
formuleringer, du skaber over-
skrifter og får sat kirken på 
dagsordenen.
 Fornyelsen viste sig også 
på andre fronter. Ideerne stod 
nærmest i kø, og din energi 
kunne tage pusten fra hvem 
som helst.
 Du gik hurtigt i gang med at 
skabe konfirmanddramaer – i 
kirken, på kirkegården, i byen, 
i den nedlagte lucernemelsfa-
brik – og de konfirmander der 
gennem årene har været gen-
nem dine hænder har fået et 
minde for livet.
 Dine store iscenesættelser 
kulminerede i fejringen af 50-
årsdagen for Danmarks befri-
else. ”Aldrig mere en 9. april”. 
 Dit smittende engagement 
og dine organisatoriske evner 
skabte århundredets total-
teateroplevelse i Kirke Saaby, 
både for alle de medvirkende 
og for publikum. Alt hvad der 
kunne krybe og gå i byen og 
lokalsamfundet var på benene. 
Røde Kors, hjemmeværnet, 
foreninger og kor, unge og 
gamle samlede du om et fælles 
projekt. Tænk at du kunne og 
turde! Det blev en fantastisk 
oplevelse.
 Det du prøvede af her i by-
en, eksporterede du til Roskil-

de. Nu får unge konfirmander 
fra hele Roskilde stift en ople-
velse for livet – og det er din 
fortjeneste.

Fornyelsen fortsætter: 
At ”være sammenspist” er 
en talemåde med lidt negativ 
klang. Du satte den gamle be-
tydning ud af kraft og lod os 
spise os sammen. Kirkegang 
+ fællesspisning = kirkespis-
ning. 
 I begyndelsen var det tænkt 
som et arrangement hvor alle 
skulle have en ret med til det 
fælles bord. Men du og Miriam 
gik energiske i sving i jeres eget 
og konfirmandstuens køkken. 
Vi andre fandt nemlig ud af at 
det var lettere at betale sig fra 
madlavningen. Præstens kyl-
linger smagte jo herligt. Lev-
nedsmiddelkontrollen fik nys 
om det, og så var det eventyr 
slut. Heldigvis er byen udsty-
ret med et forsamlingshus og 
en Anette. De populære kirke-
spisninger kunne fortsætte, vi 
kan stadig betale os fra det, vi 
kan stadig spise sammen, og 
vi kan stadig mødes til spæn-
dende foredrag og oplevelser i 
sognet.
 Fornyelsen har til stadighed 
været et omdrejningspunkt 
– du ville også ud i verden og 
prøve noget andet. Du og din 
familie besluttede at drage til 
Los Angelos.
 Vi fyldtes med bange anel-
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ser. Kommer de tilbage hertil? 
Vi frygtede det værste. Stor 
var vores glæde, taknemmelig-
hed og lettelse da I kom hjem 
igen til os – og du ufortrødent 
satte nye skibe i søen.
 Gudstjenesten skal tale til 
alle sanser – vi husker bedre 
med kroppen end med hjer-
nen.
 Skærtorsdag aften skulle 
menigheden genopleve Jesu 
sidste måltid med sine discip-
le.
 Du lancerede ideen med et 
spektakulært projekt: Claus 
Meyer kommer og fremtryller 
et udsøgt måltid baseret på bi-
belske råvarer, kirkegængerne 
betaler hvad det koster. 
 Det gav genlyd over hele 
landet og satte en lavine i gang. 
Og hvad er der så kommet ud 
af det? Så godt som alle kirker 
har taget ideen til sig i en el-
ler form og fejrer skærtorsdag 
aften med et mindemåltid.
 Fornyelsen og ideerne fort-
sætter.
 Menigheden skal rystes 
bedre sammen: lad os byde 
nydøbte folkekirkemedlemmer 
velkommen med en klapsalve, 
lad os tage en snak og en kop 
kaffe i våbenhuset – men hvor 
er de unge blevet af? Lad os 
ansætte nogle ungdomskonsu-
lenter og spørge dem hvad der 
er galt siden de stort set ikke 
kommer igen før de skal giftes. 
Deres svar var bl.a.: vi kender 
ikke rigtigt de andre i kirken, 
og oblaterne smager af gam-
melt pap.
 Du indførte et nyt ritual: 
kirkegængerne hilser på dem 
de er i kirke sammen med – og 
oblaterne: dem erstatter vi 
med lækkert nybagt brød fra 
bageren. 
 Vi har ikke tjekket om de 

unge er blevet mere fl ittige 
kirkegængere, men når vi har 
udensogns gæster fortæller de 
spontant at de føler sig modta-
get med varme, og at de frydes 
ved den gode stemning i vores 
kirke.
 Fornyelse, fl id og engage-
ment præger dit virke her i vo-
res sogn. 
 Men parallelt med fornyel-
sen har du en dejlig gammel-
dags indstilling til det at være 
præst.
 Du er altid til at få i tale, din 
dør er åben, du tager telefonen 
på alle tider af døgnet. Selv om 
du har fridag åbner du compu-
teren – og hele din familie er 
dybt involveret i dine gøremål 
og alt hvad der sker i sognet.
Ikke mindst er vi fulde af be-
undring over Miriams indsats, 
og selv om det er dit jubilæ-
um, fortjener Miriam at blive 
nævnt. Miriam, du stiller altid 
op, hjælper, styrer, løser pro-
blemer og bakker op, det er 

imponerende. Jeres drenge gi-
ver også en hånd med – om det 
så er musikalske indslag eller 
foredrag – godt gået, drenge.
Nu står vi her igen i præste-
gårdshaven, og vi kan se tilba-
ge på 25 år fyldt med oplevel-
ser, udfordringer, overraskelser 
– og ikke mindst en kirke der 
fyldes søndag efter søndag.
 Jeg så i Fjordbyerne at du 
gerne ville have lov til at sige 
undskyld at du blev her i 25 år. 
Det behøver du ikke undskyl-
de.
 Vi er glade og taknemmeli-
ge for alt det du - sammen med 
din familie - gør for dine sogne 
og sognebørn og det du bety-
der for vores lokalsamfund. 
 Og vi er stolte af at kunne 
sige at vi har en præst som har 
været her indtil videre i 25 år, 
og at han stadig er fuld af vi-
sioner.

Hjertelig tillykke med dit 25-års 
jubilæum.
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PRÆSTEROLLEN
og tysk bøssedisco
Af Søren E. Jensen

I et forsøg på at være ung med 
de unge lagde hjælpepræsten 
en rund tier på disken i Tøl-
løse Bibliotek, for det var, hvad 
biblioteket mente, at Scooters 
”Back To The Heavyweight 
Jam” var værd.
 Nuvel, det kan meget vel 
tænkes, at de unge konfi rman-
der vil fi nde, at Scooter al-
lerede er old stuff, for CD’en 
stammer fra 1999, da konfi r-
manderne om ikke gik med 

ble, så dog talte endnu mere 
ubehjælpsomt, end de gør i 
dag.
 Men for en midaldrende 
hjælpepræst er Scooter altså 
sidste skrig. Her er der nem-
lig tale om bøssedisco, som 
vor mor lavede den (”Når han 
ikke lagde make up!” for nu 
at genbruge en gammel vits), 
men genren er i Scooters til-
fælde kørt helt ud hinsides det 
ekstreme.

 Scooter er en trio bestående 
af keyboardspilleren Rick J. 
Jordan sekunderet af nok en 
mand ved tangenterne (her 
har der været løbende udskift-
ninger siden Scooter første 
gang satte stikket i kontakten i 
begyndelsen af halvfemserne), 
men det er alt andet lige H.P. 
Baxxter, der på alle tænkelige 
måder er i centrum, og som 
bruger allehånde midler for at 
være det.
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 Med sit afblegede og ma-
skinklippede hår ligner Baxx-
ter det, han er: En farlig mand. 
Hans ego – eller rettere: det 
konceptuelle ego i Scooters 
univers for nu at udtrykke det 
lidt akademisk – er stort som 
en langturschaufførs mave, 
og i forhold til H.P. Baxxter er 
Freddie Mercury – som ellers 
heller ikke lagde sin selvglæde 
under en skæppe – den rene 
Holger K. Nielsen.
 Alle Scooters numre handler 
følgelig om, hvor fremragende 
Baxxter er; ja, faktisk prokla-
merer han sig som frelseren 
selv, og man må formode, at 
vi får en bedre verden, hvis vi 
vælger at tro på H.P. Baxxter.
 Baxxters messiasstatus anes 
allerede gennem pladens titler: 
”Watch Out”, ”The Revoluti-
on”, ”The Learning Process” 
og det direkte livsfarlige ”I’ll 
Put You On The Guest List”.
 Det fantastiske er imidler-
tid, at Baxxter er en frelser, 
som sagtens kan løbe fra sine 
løfter, for han lover ikke noget 
som helst. En anden af rock-
musikkens mange egoer, for-
sangeren for Echo And The 
Bunnymen Ian McCulloch 
eller ”Big Mac” blandt ven-
ner, sagde engang, at han godt 
kunne tænke sig at gå ind i po-
litik. Big Mac gad ganske vist 
ikke sætte sig ind i sagerne; 
han ville bare være ham, som 
holdt alle talerne.
 Det er præcis denne prak-
sis, som H.P. Baxxter udfører: 
Alle teksterne er en ophobning 
af bombastiske fl oskler (”Here 
is the force”, ”Representing 
the time from now til then”, 
”No more fi ction, go back to 
reality” etc.), og for at give 
svulstighederne fuld styrke er 
Scooters numre monteret med 

et begejstret massepublikum, 
som uden modstand er parat 
til at følge Baxxter hvorhen, 
det skal være. Meningen er na-
turligvis at opbygge en illusion 
om, at vi befi nder os i Zep-
pelinarenaen i Nürnberg eller 
andre store steder, men det 
er en stemning, som er skabt 
i studiet, for i virkelighedens 
verden har Scooter givet kon-
certer i både Grenå og Skive, 
hvor publikum næppe i samme 
grad som den kunstige masse 
på Scooters plader har været 
prepared for the next decade 
med H.P. Baxxter i spidsen.
 Når hjælpepræsten ikke 
desto mindre lytter til Baxxter 
med ærefrygt, så er det fordi, 
at han er en fantastisk vejleder, 
når det gælder den moderne 
præst, sådan som man gerne 
ser ham eller hende fra mange 
sider. Her synes det nemlig 
som om, at indholdet ikke er 
så vigtigt, når bare formen er 
i orden. Præster skal ikke læn-
gere forkynde men formidle; 
de skal ikke længere være li-
turger men entertainere. Ellers 
gider folk ikke komme i kirke.

 Fint nok, men hvis det skal 
være, så må det også gøres med 
maner. En fornyelse i form af 
en countrygudstjeneste, hvor 
musikken leveres af Cowbo-
ydrengene fra Hvalsø, vil næp-
pe batte i længden, ligesom et 
lederkursus på Præsternes Ef-
teruddannelsesskole i Løgum-
kloster efter al sandsynlighed 
ikke vil ruste hjælpepræsten i 
tilstrækkelig grad.
 Så hellere Scooter og H.P. 
Baxxter, som er i stand til at 
give en alvorlig lektion i sand 
leadership uden formildende 
dikkedarer, og som endda har 
en tekst, der kan bruges som 
en fuld og færdig indgangs-
bøn:

We break the fl oor
We got the drive
We got the kicks
We feel like heaven
Shake, dog, shake
You see the sign
We like the fast lane

Så kan menigheden måske læ-
re det, som man siger.



NAVNLIGT NAVNE

Døbte i Hvalsø Kirke
22.06.2008 Mikkeline Fog
22.06.2008 Rebecca Bjergskov Svendsen
20.07.2008 Emma Victoria Frøslev Larsen
03.08.2008 Linea Sanddal Madsen
03.08.2008 Sigurd Carlsen
10.08.2008 Aske Kristoffer Eliassen
10.08.2008 Laura Møllegaard
24.08.2008 Matthias Ejnar Lysgaard Andersen
31.08.2008 Sigurd Bovbjerg Sørensen
06.09.2008 Mille Gulbeck Andersen
07.09.2008 Gustav la Cour Thorsen
07.09.2008 Emil la Cour Thorsen
07.09.2008 Victor Vilhelm Borregaard
14.09.2008 Celine Maria Krall Lange
05.10.2008 Katinka Sophie Sørensen Beck

Døbte i Kirke Saaby
06.07.2008 Minna Atalie Rasmussen
13.07.2008 Isabella Bunnag Nielsen
27.07.2008 Frederikke Skouboe Holm
10.08.2008 Alfred Christian Kongsgaard
24.08.2008 Merle Marie Fürst
24.08.2008 Sarah Korsgaard Cassander
24.08.2008 Cecilie Hobel
24.08.2008 Victoria Susanne Hobel
31.08.2008 Sten Jensen
31.08.2008 Emilie Tegner Molin Johansen
31.08.2008 Caroline Amalie  Nebsager Ellefsen
21.09.2008 Nikolaj Ecksteen Kofoed
21.09.2008 Frederikke Ørveile
28.09.2008 Natascha Mia Lindy Pedersen
05.10.2008 Carl Emil Christian Abrahamsen
05.10.2008 Jeppe Gustaf Holm

Døbte i Særløse Kirke
22.06.2008 Ida Hougaard-Jakobsen
16.08.2008 August Wenzel Ribera Tornøe
17.08.2008 Anna Arnak Bertelsen
17.08.2008 Silje Nikoline Elvira Bertelsen

Døbte i Kisserup kirke
28.09.2008 Malte Bruus Pedersen
12.10.2008 Gustav Keiniche Green

Viede i Hvalsø Kirke
28.06.2008 Maria Sølvblad Johansen  
 Uffe Eghave
05.07.2008 Charlotte Zacho Mull Tvermose 
 Kasper Zacho Tvermose
19.07.2008 Helle Jensen Kim Rasmussen
09.08.2008 Charlotte Annette Larsen 
 Asger Dirch Poulsen
16.08.2008 Trine Burdlund Pedersen 
 Jakob Vesterby Pedersen
16.08.2008 Rikke Stecher Hansen 
 Kenneth Peter Plovdahl
23.08.2008 Cathrine Sebina Friis Jørgensen 
 Carsten Helligsø Madsen
06.09.2008 Trine Gulbeck Andersen 
 Bjarke Gulbeck Andersen

Vielse i Kirke Saaby kirke
28.06.2008 Lisbeth von Würden og
 Henry Jørgensen
02.08.0208 Marie Krag Villadsen 
 og Thomas Vinther Villadsen
02.08.2008 Vivi Buur Schnack-Petersen 
 og Søren Schnack -Petersen      
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Om det er muligt, hold fred med alle mennesker, så vidt det står til jer.
Rom. 12,18

Jesus siger: „Det er ikke jer, der har udvalgt mig,men mig, der har udvalgt jer.
Joh.15,16



09.08.2008 Katja Vinding Lafrenz
 og Michael Lafrenz
09.08.2008 Katja Hansen og Gert Johnsen
23.08.2008 Mette Østrøm og Jimmy Jensen
06.09.2008 Diana Nielsen og 
 Theis Frederik Ølund Dankert
13.09.2008 Emilie Fuglholt Dahlerup 
 og Kenneth Fuglholt
04.10.2008 Dorthe Maja Johansen 
 og Casper Claes Johansen

Kirkelig velsignelse
i Kirke Saaby
30.08.2008 Kristina Hartmann Braüner 
 og Lars Mølgaard Braüner

Vielse i Kisserup kirke
02.08.2008 Anne Marie Hertz
 og Torben Larsen
23.08.2008 Sidse – Marie Norlund Handler 
 og Niels Bjørn Kloster Hansen

Kirkelig Velsignelse
i Kisserup kirke
Lisbeth Inge Olsen Linneberg 
og Flemming Olsen Lindeberg

Viede i Særløse Kirke
02.08.2008 Louise Bang Hansen 
 Peter Christian Mortensen
23.08.2008 Annemarie Kirstine Clement
 Anders Hermansen

06.09.2008 Rebecca Gren
 Morten Albin Bond

Bisatte/begravede
i Hvalsø Kirke
   04.07.2008 Karl Thor Andersen
18.07.2008 Arne Søndergaard Nielsen
22.07.2008 Ane Kirstine Marie Christensen
24.07.2008 Hans Henrik Nelausen
08.08.2008 Poul Villads Elim Jensen
05.09.2008 Per Larsson
18.09.2008 Else Sejer
19.09.2008 Ulla Schjødt
20.09.2008 Poul Kongskov Olsen

Bisatte / begravede
i Kirke Saaby
01.08.2008 Walther Mogens Alfred Nielsen
08.10.2008 Birthe Sofi e Jeppesen
0910. 2008 Steen Lindhard Jakobsen
10.10.2008 Poul Johannes Jensen
13.10.2008 Bente Lykke Aagaard Rasmussen

Bisatte Begravede
i Kisserup Kirke
01.08.2008 Hans Emil Jeppesen
27.09.2008 Lisbet Inge Olsen Linneberg
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En fordel ved at være fattig er, at når du bliver gammel, vil dine børn ikke 
prøve at få dig erklæret umyndig for at komme til at arve dine penge

Woody Allen
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Kirkebladet anmelder i de 
kommende udgaver omeg-
nens spisesteder.  Højeste 
karakter for mad, drikke, 
lokalitet og betjening er 5 
præstekraver.

Kører man over Munkholm-
broen i retning Holbæk, kom-
mer man lige efter broen til en 
rasteplads på højre side. Her 
ligger en grillbar og en iskiosk. 
De to bjælkehuse, der begge 
har græs på taget, er placeret 
lige ud til fjorden og føjer sig 
melodisk ind i landskabet. Jeg 
var besøg på rastepladsen den 
14. oktober. Det var en smuk, 
solrig efterårsdag og jeg havde 
inviteret to af mine sønner på 
frokost. På rastepladsen stod 
to store skilte. Det ene lokkede 
med en kæmpe hotdog med en 
200 gram pølse i svøb til kun 40 
kr. Det andet skilt kunne præ-
sentere nyfangede, friske fiske-
fileter med pomme frites til 45 
kr.  Ret usædvanligt at kunne få 
nyfangede fiskefileter på en ra-
steplads! Det øvrige menukort 
bestod af klassikere som for-
skellige slags burgers og pølser. 
Men det overraskende var, at 
der også kunne købes frikadel-
ler med en hjemmelavet kartof-
felsalat samt varm flæskesteg 
med rødkål og agurkesalat.   
 Min ældste søn valgte kæm-
pe-hotdoggen.
 Mange mænd kan lide kæm-
peportioner. Det har noget at 

gøre med deres overlevelses-
gen. Det beroliger dem, at der 
er masser af mad på tallerke-
nen.  Min yngste dreng tog fi-
skefileterne og jeg bestemte mig 
for en lille flæskesteg. Til min 
store forbavselse var det muligt 
at købe ale fra Holbæk bryg-
hus.  Betjeningen var effektiv, 
venlig og lynhurtig.  Efter kort 
tid kunne vi sætte os ud ved et 
solbeskinnet bord med udsigt 
over fjorden og over mod Lejre 
kommune.  Hotdoggen var ser-
veret varm med et fyldigt lag 
sennep, ketchup, remoulade og 
masser af agurkesalat. Men ef-
ter 100 gram gik min søn total 
død, selv om han er stor mand 
på 22 år.  
 Agurkesalaten var den ty-
piske fabriksproducerede salat 
uden en pæn grøn farve og den 

syrlighed, der bør være i agur-
kesalat. Jeg er overbevist om, at 
min søn havde spist hele pøl-
sen, hvis den fede pølse havde 
fået et ordentligt modspil fra en 
frisk sursød agurkesalat.  Fiske-
fileterne til min yngste søn var 
fremragende. Jeg havde svært 
ved, at holde mig fra dem.  Der 
var ingen tvivl om, at de var 
friskfangede. Der var masser af 
velsmagende fiskekød. Kødet 
var ikke, som det desværre sker 
mange steder, blevet ødelagt af 
et for langt ophold i fritureolie. 
Pommes fritterne var til gen-
gæld indtørrede lig. 
 Min flæskesteg blev serve-
ret i en lille burgerbolle i tykke 
skiver med flere sprøde svær. 
Flæskestegen var fremragende. 
Sværen var sprød og gloende 
hed og jeg var ikke i tvivl om, 

RASTEPLADSMAD
ud over det sædvanlige
MUNKHOLM RASTEPLADS

Af Poul Joachim Stender



at stegen lige var taget ud af 
ovnen. Til gengæld manglede 
det fede svinekød, ligesom min 
søns kæmpepølse, et modspil. 
Den rødkål og agurkesalat der 
var blevet lagt ind i burgerbol-
len, gav ikke den fede steg et 
kvalifi ceret modspil. Det gjorde 
til gengæld den mørke, fyldige 
ale, der havde en dejlig efter-
årssmag af nødder. Alt i alt var 
det en glimrende frokost på en 
solrig efterårsdag med formi-
dabel udsigt mod en blussende 
skov og en helt blå fjord og den 
smukke Munkholmbro.  
 Der skal gives stor ros til en 
rasteplads, der serverer lokalt 
øl, laver hjemmelavet kartoffel-

salat, bruger nyfangede fi skefi -
leter og kan lave en fl æskesteg, 
så man ikke er et sekund i tvivl 
om, hvad det er man spiser. 
For hele herligheden betalte jeg 
188 kr. Jeg giver Munkholm 
fi re præstekraver. Og hvis jeg 
kommer tilbage næste gang og 
fi nder hjemmelavet agurkesa-
lat, rødkål og remoulade samt 
pommes frites lavet på stedet 
af friske kartofl er, så bliver det 
næste gang 5 præstekraver.  
 Munkhom Rasteplads.  Luk-
ker den 26. oktober for vinte-
ren. Hvis der ikke ligger store 
snedriver på rastepladsen, åb-
ner den igen 6. marts

Fastetiden er oprindeligt en 
forberedelsestid til påsken.
Tidligere, da man levede tæt-
tere på naturen, havde kirkens 
fastetid en helt anden betyd-
ning endnu nu.
 På dette tidspunkt i årets 
gang var forrådene ved at slip-
pe op for både dyr og menne-
sker.
Kirkens påbud om fastetid fi k 
derfor en dybere mening. Den 
naturbetingede faste henledte 
opmærksomheden på, at Je-
sus nu gik sin lidelse og død i 
møde. 
 Fasten eller manglen på 
mad, blev forstået i denne sam-
menhæng.
 I dag faster de færreste men-
nesker, men måske ville det 
netop i vores overfl odssam-
fund være sundt i en periode 

at undlade at spise de samme 
mængder mad for på den måde 
igen at få fokus på nydelse og 
samværet i forbindelse med 
måltidet.
 Fastetiden indledes med Fa-
stelavn, der betyder ”aftenen 
før fasten”. Det er det samme 
ord som karneval (”Carne 
vale”), som på latin betyder 
”farvel til kødet”. Ved fastelavn 
er der stadigvæk tradition for, 

at især børn klæder sig ud, slår 
katten af tønden, laver faste-
lavnsris osv.
 Førhen spiste man godt, 
drak og morede sig, inden fa-
sten.
 Når så fastetiden begyndte, 
klædte man sig i sæk og aske, 
dvs i groft sækkelærred og med 
aske strøet på hovedet. Man fa-
stede kun 4 dage om ugen.
 Oprindeligt var fasten sat 
til 40 dage, efter forbillede af 
Jesu 40 dages faste i ørkenen. 
De 40 dage refererer også til 
ørkenvandringen, som det jø-
diske folk måtte igennem forud 
for indgangen i ”det forjættede 
land”.
 Man talte 40 hverdage tilba-
ge i kalenderen fra påskelørdag 
og nåede til Askeonsdag (ons-
dag efter Fastelavn). 

FASTE
Af Anne Spangsberg
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Nu er det jul igen,og julen varer lige til påske.Nej det er ikke sandt,for ind i mellem kommer             fasten.



Udstyret med pusletaske, et 
tæppe og en baby går turen 
hver tirsdag til kirken her i Kir-
ke Såby.
 Vi går til babysalmesang. 
Til ære for vores babyer er der 
varmet ekstra op i kirken, og vi-
elsestæppet er lagt frem foran 
alteret. 
Første gang til babysalmesang 
var jeg en smule skeptisk, og 

BABYSALMESANG
Beretning fra en mor der går til babysalmesang

selvfølgelig også nysgerrig for, 
hvad man laver til babysalme-
sang. Det er slet ikke så my-
stisk. 
 Efter et par gange er det helt 
naturligt at sidde oppe foran 
alteret og synge mens de små 
enten ligger og kigger interes-
seret, eller kravler rundt og skal 
undersøge det hele.
 Programmet er næsten det 

samme hver gang, og man kan 
se, at børnene efterhånden ken-
der nogle af sangene/salmerne, 
og ved hvad der skal ske. Man-
ge af de ting vi laver kan man 
sagtens bruge når man kom-
mer hjem.
 Babysalmesang er helt sik-
kert en god ide´.

Annette Mørkeberg.
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Kr. Saaby
Kr. Saaby Kirke vil gerne ind-
byde til en ny sæson med ba-
bysalmesang til forældre med 
børn i aldersgruppen ca. 3-9 
måneder. 
 Al forskning peger på, at tid-
lig stimulering af barnet er af 
stor betydning for dets videre 
udvikling. De sange, forældre-
ne synger, vil følge barnet livet 
igennem. 
 Med alle sanser åbne synger 
og danser vi salmer og sange 
med børnene. 
 Der vil blive anvendt sanse-
stimulerende virkemidler i un-
dervisningen. 
 For dit barn er din stemme 
den bedste i hele verden, uan-
set hvordan den lyder. Derfor 

Hvalsø Sognegård
Et dejligt tilbud fra Hvalsø kir-
ke om babysalmesang for for-
ældre med børn i alderen 2-12 
måneder.
 Med alle sanser åbne synger 
vi salmer og sange, vi bevæger 
os, mens vi synger, danser og 
leger.
 Det er en enestående mulig-
hed for et indholdsrigt samvær 
med sit barn.
 Det kræver ingen forudsæt-
ninger, alle kan deltage. 
 Der anvendes klangspil og 
andre sansevækkende virke-
midler i undervisningen.

Praktiske oplysninger:
Undervisningen foregår 10 
gange i en lille gruppe med
max. 12 fædre/mødre med 
børn fra kl. 9.30 – 11.30.
 Det foregår i sognegården, 

BABYSALMESANG

er der ingen forventning om, at 
man kan synge for at deltage. 
 Alle vil få inspiration til både 
lege og sange til samvær med 
barnet. 

Underviser:
Henriette B. W. Andersen, tidl. 
konst. sognepræst i efteråret 
2007 i Kr. Saaby/Kisserup Kir-
ker samt efteråret 2008 i Osted/ 
Allerslev Kirker, minikonfi r-
mand/konfirmandunderviser, 
bred undervisningserfaring 
med børn og voksne i både 
kirkelige og andre sammen-
hænge. 
Sted: Kr. Saaby Kirke
Tid: Tirsdage kl. 10.-10.45 
Start: Tirsdag 3. febr. 2009.  

Antal gange:
10 (vi slutter tirsdag 21. april 
– ingen undervisning i uge 8 
pga. vinterferie og uge 15 pga. 
påskeferie). 
    Holdstørrelse:  M a x 
10 små børn og deres forældre
Deltagerpris:  300,00 kr. 
som indbetales på kirkens kon-
to – oplyses ved tilmelding. 

Tilmelding:
Mail til underviseren:
hbwa@jubiiconnect.dk - til-
melding senest den 12. januar 
2009. 
 Medbring:  Tøj du kan 
bevæge dig i, indendørs sko 
samt et lille tæppe barnet kan 
ligge på. 

og der vil blive serveret te, kaffe 
og lidt brød samt frugt. 
 Vi begynder onsdag den 7. 
januar 2009.
 Pris: 300 kr.

 TILMELDING og yderli-
gere oplysninger: Line Skov-
haug, tlf. 21 24 63 93 eller e-
mail line@skovhaug.dk 
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Hvis man bliver 
skudt, er det 
en stor trøst at 
vide, at det er 
gjort med et 
lovligt indkøbt 
våben

Margaret 
Thatcher
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Fra torsdag den 1. oktober til 
torsdag den 8. oktober 2009
Guider: Miriam og Poul 
Joachim Stender
 Kan du lide at vandre i bjer-
gene, besøge små græske bjerg-
byer, opleve en fascinerende og 
betagende natur, så er denne 
rejse måske noget for dig. Vi 
slår os ned i kystbyen Kardamili 
ipå Sydpeloponnes. Her ligger 
Grækenlands næststørste slugt 
og næststørste bjergkæde.  Det 
er et område af Grækenland, 
som er præget af uberørt natur 
med fantastiske muligheder for 
lange vandreture i bjergene. På 
rejsen vil der hver dag, for in-
teresserede, være et nyt mål i 
bjergene.
 Indkvartering sker på et 
smukt og fredfyldt hotel af høj 
standard. Gode muligheder i 
Kardamili for at bade,  nyde 
solen og spise på gode taverner 
,hvis man ikke er til vandre-
ture.
 Pris for rejsen inklusiv fly 
København-Athen t/r, 7 over-
natninger på hotel med mor-
genmad, vandreture i bjergene 
med guide samt transfer fra 
Athen til Kardamili t/r 6000 
kr.  
 Tilmelding inden 1. februar.

 Program kan rekvireres hos 
Poul Joachim Stender på tlf 
46492117 eller pjs@km.dk

REJSETILBUD
Vandreture i Taigetosbjergene

„Jeg er forfatter, og en forfatter er og må være et lille stykke af en præst eller en
psykiater, rede til at sé alt for at kunne passe sit job bedst muligt.“

 
Dan Turell
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KIRKEKORET
i Kirke Saaby og Kisserup søger sangere

Sawarabykoret synger ved 
gudstjenester, kirkelige hand-
linger og koncerter. Uanset om 
du er sopran, alt eller tenor eller 
bas, er du meget velkommen. 
 Koret synger både kirkeligt 
og verdsligt, og sætter fokus 
på de kommende højtider og 
koncerter. Masser af hjælp til 
at hægte sig på. Dels på øveaf-
tener. Dels via en CD med di-
verse indspilninger. Koret har 
givet koncerter mange steder 
i Danmark og i Japan, Sverige 
og Grækenland.
 For mere information, se 
www.kirke-saaby.dk/kirkerne
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Har du ører at høre med, og kan du synge 

rent? Har du lyst til at synge i et kor, som 

arbejder seriøst med lettere klassiske satser 

(heriblandt selvfølgelig kirkemusik) danske 

og evt. udenlandske sange og salmer – og 

et gospelnummer i ny og næ? Så mød op 

i Hvalsø Sognegård torsdag d. 22. januar 

kl. 19.30-21.00. Skulle du være  forhindret 

i at dukke op den første gang, så  kontakt 

Linda Baarsgaard på tlf.: 35 26 24 30, eller 

mail til linda@hvalsoe-kirke.dk

Koret vil komme til at medvirke ved guds-

tjenester 3-4 gange årligt, b.la. aftenguds-

tjenester.

VOKSENKOR ved Hvalsø kirke
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DET SKER i december
Julekoncert i Hvalsø kirke
med Søllerød kirkes Pigekor
Tirsdag d. 2. december kl. 19.30
Koret blev oprettet i 1999 af organist 
og dirigent Klaus Lyngbye. I dag be-
står det af knap 20 piger mellem 14 og 19 år, som  er fast knyt-
tet til Søllerød Kirke. Koret arbejder hovedsageligt med klassisk 
kormusik, både af ældre og nyere dato, og gør meget ud af at 
synge a cappella, hvilket kræver god stemmepleje og sangteknik. 
Pigekoret har stor koncertrutine fra de årlige turnéer både i Dan-
mark og i udlandet. 
 Som ved enhver god julekoncert, vil koret både synge nye og 
velkendte satser. Det nye bliver den norske komponist Knut Ny-
stedts ”Kærlighedens Højsang”. Men selvfølgelig skal vi også 
høre danske advents- og julesalmer, samt engelske christmas ca-
rols og julemotetter.

Eftermiddagsmøde
At leve en livsdrøm ud
Fredag d. 5. december kl. 14.00 i Hvalsø Sognegård
Vilhelm Stender solgte i 2002 alle sine ejendele, tog sin afsked ef-
ter 28 år som præst for at drage ud til den lille Stillehavsgruppe, 
The Kingdom of Tonga, én af jordens fjerneste egne.

 Stender vil fortælle 
om, hvordan det var i en 
moden alder at skille sig af 
med alle de ting, man har 
samlet gennem mere end 
en menneskealder, men 
også om hvor befriende 
det er at ændre kurs i livet, 
endnu mens tid er.
 I South Pacifi c fi k Vil-
helm Stender eventyrlige 
oplevelser. Han vil fortælle 
om sit møde med den sid-
ste Stillehavs konge, som i 
sine velmagtsdage vejede 
over 200 kg, om hvordan 
det er at undervise et na-
turfolk i hebraisk, om det 

berømte mytteri på Bounty, som fandt sted ud for Tongas kyst. 
 Stender fortæller: ”I 6 år har jeg levet blandt tonganerne, et 
polynesisk folkeslag, hvis rødder går tilbage til 1000 f. Kr. og 
som, trods fattigdom, lever et utroligt spændende liv fyldt af me-
gen entusiasme, tro, humor, traditioner og ikke mindst livsglæde. 
Tonganerne stiftede først bekendtskab med kristendommen i 
1820 érne, men er i dag det mest kristne samfund i verden.”

Adventsguds-
tjenesterne
i Kirke Saaby og
Kisserup
1 søndag i advent d. 30 
november kl. 9 og 10.30
Der har været kampvalg 
til menighedsrådet i Kirke 
Saaby. Mød det nye me-
nighedsråd til gudstjene-
sten i Kirke Saaby kl. 9. 
Til gudstjenesten i Kisse-
rup præsenteres den nye 
messehagel, som er lavet 
af en gruppe kvinder fra 
Kisserup. Ligeledes tages 
der afsked med menig-
hedsrådet i Kisserup, der 
nedlægges. Det nye me-
nighedsråd præsenteres. 
Reception i våbenhuset i 
Kisserup kirke efter guds-
tjenesten.

Familie- advents
gudstjeneste
i Særløse kirke
1. søndag i advent d. 30. 
november kl. 14.00
Første søndag i advent er 
altid en helt speciel søndag. 
Vi tænder det første lys i 
adventskransen og glæder 
os til julens komme.
 Vi siger også farvel til 
det gamle kirkeår for at 
byde et nyt velkommen.
 Sodavand og kaffe efter 
gudstjenesten.

Vilhelm Stender. Præsten der fulgte 
sine drømme.
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DET SKER i december
De ni læsninger i Hvalsø kirke
2. søndag i advent d. 7. december kl. 14.00 i Hvalsø kirke
Traditionen med de ni læsninger stammer fra England, hvor man 
læser dem op juleaften. De ni læsninger er en musikgudstjeneste, 
hvor der gennem ni bibeltekster fortælles om syndefaldet, Guds 
udvælgelse og frelse, sådan som den udspilles i den bibelske hi-
storie. 

De ni læsninger med gløgg
i Kirke Saaby og Kisserup kirker
Kisserup Kirke torsdag den 11. december kl. 19.30.
Kirke Saaby Kirke søndag den 14. december kl. 15.00.
Vi byder julen velkommen med et stemningsfuldt mix af læsnin-
ger, kormusik og fællessang. 
 Medvirkende: Såby Børnekor, Sawaraby-koret og Poul Joa-
chim Stender. 
 Lækker, stærk gløgg, brunkager  og sodavand efterfølgende.

Julegudstjeneste for de mindste børn
i Hvalsø kirke
Tirsdag d. 16/12 kl. 10.00
Alle er naturligvis velkomne og det plejer at være dagplejerne/
vuggestuerne, der kommer denne dag. 
 Koret vil traditionen tro gå lucia og vi synger nogle af de kend-
te julesalmer og sange.
 Saftevand og frugt i sognegården bagefter.

Jul for de mindste
i Kirke Saaby kirke
Tirsdag d. 16/12 kl. 9.30
Vi indbyder alle dagplejebørn og dagplejemødre, alle mødre eller 
fædre med helt små børn til en juleceremoni i kirken med sang 
og musik. Bagefter har vi pyntet et juletræ i Den gamle Skole og 
byder på dans rundt omkring juletræet, julemusik og sunde jule-
godter. Hjertelig velkommen til alle.

Tolstrupkorets julekoncert
Særløse kirke, tirsdag d. 16. december kl. 19.30
En god, gammel tradition fortsætter. Tolstrupkorets julekoncert 
er som sædvanlig et tilløbs-
stykke, som bringer julestem-
ningen ind i alle hjerter! Under 
ledelse af  dirigenten Mikael 
Jacobsen vil koret med sæd-
vanlig sangglæde og entusias-
me synge et alsidigt program 
af danske og udenlandske ju-
lesange.

Julegudstjeneste
for de større børn 
i Hvalsø kirke
Onsdag d. 17/12 kl. 10.00 
+ kl. 11.00
Børnehavebørnene og an-
dre interesserede er invi-
terede til denne gudstje-
neste, hvor vi vil synge og 
tale om, hvorfor det blev 
jul.

Jul
for de lidt større 
i Kirke Saaby kirke
Onsdag den 17/12 kl. 
9.30
Vi inviterer alle børneha-
vebørn og andre interes-
serede til sang og musik 
i kirken. Bagefter går vi 
rundt om juletræet i Den 
gamle Skole og skal smage 
på sunde julegodter. Hjer-
telig velkommen til alle. 

Juleafslutning for 
Kirke Saaby skole
Fredag d. 19/12
kl. 8-11.30 i Kirke Saa-
by kirke

Juleafslutning 
for Hvalsø skole
Fredag d. 19/12 
kl. 8-11.30 i Hvalsø kir-
ke
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Champagnegudstjeneste i Kirke Saaby kirke
Onsdag den 31. december kl 15.00

Juleaften begynder med en smuk gudstjeneste. 
Bagefter er der middag og dans om juletræet. 
Hvorfor ikke begynde nytårsaften på samme 
måde som juleaften? Vi præsenterer i år en 
anderledes start på nytårsfesten. Gudstjeneste 
kl. 15. Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden 

glædelig nytår i våbenhuset med champagne 
og chokolade og så går så hjem til dronningens 
nytårstale og en god fest. Vi håber, at mange 
vil møde op og være med til at indføre en ny 
tradition. 
 Velkommen!

Champagnegudstjeneste
i Særløse og Hvalsø kirker
Onsdag d. 31. december
kl. 13.30 og 15.00

Af alle irriterende gudstjenester er kalen-
derårets første dog den værste. Lige præcis 
nytårsdag har folk lyst til at tænke på så lidt 
som muligt – præsterne inklusive – og ty-
pisk har man slet ikke fysik til at sidde på en 
hård kirkebænk endsige kræfter til at rejse 
sig under tekstlæsningen, ligesom man er 
ved at kløjs i nadveren.
 Derfor er der som regel tale om en me-
get sølle gudstjeneste med få deltagere, og 
selvom vi også i vore sogne har forsøgt at 
lokke folk ud af fi seposen ved at belønne 
dem med en glas champagne, har det ikke 
hjulpet. Folk ville sandsynligvis foretrække 
en liter danskvand, men det ville af en el-
ler anden grund se temmelig taberagtigt ud, 
hvis vi stillede det i udsigt.
 Så vi fastholder champagnen, men fl yt-
ter dagen, sådan at nytårsgudstjenesten i år 
fejres på selve nytårsaftensdag. Det betyder, 
at man ligesom juleaften kan få lagt den ån-
delige bund i kirken inden aftenens festivi-
tas, ligesom den konkrete bund også skulle 
være sikret, da der efter gudstjenesten som 
sagt bliver budt på champagne, inden dron-
ningens nytårstale venter.

Velsig
net

 nytå
r

 til
 al

le...
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Til og med den 10. januar kan 
man se de to lokale kunstnere, 
Alison Michel og David Lewis’ 
udstilling i Galleri Sognegår-
den. Alison Michel arbejder 
både med maleri, tegning og 
træskulpturer, mens David Le-
wis arbejder med billedkunst, 
scenografi  og illustration.

Finn Holm udstiller
Den 17. januar holdes der fer-
nisering på en ny maleriud-
stilling i Galleri Sognegården. 
Denne gang er det maleren 
Finn Holm, der udstiller sine 
værker. Alle er velkomne.
 Finn Holm er født i Jylland 
i 1941, men fl yttede til Køben-
havnsområdet i begyndelsen af 
60erne. Efter mere end 40 år i 
statslige og private virksomhe-
der, valgte han i 96 at stoppe 
som lønmodtager for i stedet at 
dyrke sin interesse for maleri - 
en hobby han har dyrket siden 
ungdommen.
 Finn Holm fortæller om sit 
kunstneriske arbejde: - Det, der 
optager mig mest, er oliemale-
riet. I processen anvender jeg 
såvel spartler, som pensler.  
 Tendensen går for mig dog 
mere og mere i retning af næ-
sten udelukkende at anvende 

Udstillinger i Galleri Sognegården
spartel. Jeg synes, at man, ved 
at anvende spartel, kan opnå en 
spænding og overfl adestruktur 
i oliemalingen, som kun van-
skeligt opnås med pensel. Jeg 
arbejder dog også en hel del 
med akvarel og i den seneste 
tid mere og mere med acryl på 
såvel papir som lærred.
Motiverne og inspirationen 
henter Finn især i naturen om-
kring ham på Møn, hvor han er 
bosat.
- Østmøn, og Møn i det hele 
taget, er en enestående og uud-
tømmelig kilde i den henseen-
de, fortæller Finn. 
 - Indtrykkene omsættes som 
oftest til billeder med et natu-
ralistisk genkendeligt udtryk. 
Nogle gange meget naturali-
stisk, fordi jeg har behov for at 
kende mit motiv til bunds, in-
den jeg kan begynde at fortolke 

det i retning af noget mere ab-
strakt, noget der mere dækker 
mine følelser. Jeg ønsker ikke 
at lave kopier af naturen, men 
fortolkninger, af det jeg har op-
levet, slutter Finn Holm.
Galleri Sognegården har 
åbent hver lørdag ml. kl. 
10.00-13.00.
 Finn Holms udstilling kan 
ses i perioden den 17. januar til 
den 17. marts.
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Kirke Saaby‘er holdt i fangenskab 
i Kroatien
Onsdag den 21. januar kl. 18.30. Kirkespisning i Den 
gamle Skole, Kirke Saaby
Det er ikke hvem som helst, der holder foredrag i Den gamle 
Skole i Kirke Saaby. Han er soldat, tidligere krigsfange og gift 
med Kirke Saabys graver, Caroline Jensen.
 I 1995 blev sergent Henrik Ellegaard Jensen taget til fange 
i Kroatien under en militær operation.  Han og hans soldater 
kammerater blev udsat for et kolossalt psykisk pres.  Men da de 
vendte tilbage til Danmark, fi k de ikke samme krisehjælp, som 
soldater får i dag. Henrik vil fortælle om sine barske oplevelser 
og hvordan det er at være udsendt som soldat i internationale 
aktioner.  
 NB Henrik Jensen skulle have talt til kirkespisningen i novem-
ber. Men blev sendt ud af militæret på en opgave i Aghanistan.
 Tilmelding er nødvendig til Betty Hansen på tlf 46492616 el-
ler på mail pjs@km.dk. Pris for aftenen inklusiv mad er 50 kr for 
voksne. Halv pris for børn og konfi rmander. Aftenen begynder 
med en superkort andagt i kirken. Bagefter fortsætter kirkespis-
ningen i Den gamle Skole. Aftenen afsluttes kl. 21. 

Morgenmøde i Den gamle Skole
i Kirke Saaby 
Onsdag den 28. januar kl. 9.30-11

I lovens navn
Førhen boede landbetjenten i Kirke Saaby og var en mand. Nu 
bor landbetjenten i Hvalsø og er en kvinde. Mød Kirsten An-
dersen til et morgenmøde, hvor hun fortæller om landbetjentens 
opgaver og områdets politimæssige udfordringer. 
 Morgenmøderne består af lækker morgenmad med en bitter 
til. Gode foredrag. Pris 20 kr.

Jul i Sognegården
Søndag d. 30.nov. kl. 11.30-15
FDF og De grønne pigespejdere i Hvalsø byder både inden- og udenfor til julehygge i Sog-
negården første søndag i advent. Vi starter med gudstjeneste i Hvalsø Kirke kl. 10.30 og 
byder derefter kirkegængere, og andre der har lyst til spejderjulehygge, på kaffe, æbleskiver 
og et julesnobrød i Hvalsø Sognegård. Kom og prøv lykken i tombolaen, lav en bland-selv 
juledekoration eller smag julebålsnacks. Alle er velkomne. Overskuddet går naturligvis til 
spejdernes daglige arbejde. 

Mange, som man tror er 
døde, er bare blevet gift

Francoise Sagan
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Italiens barok i Kisserup kirke
Kisserup Kirke søndag den 1. februar kl. 19.30.

Den kritikerroste trio AUTHENTIA bestående 
af Lene Langballe, zink og blokfl øjte, Roberto 
Falcone, barokviolin og Anders Danman, cem-
balo og orgel byder på et svingende, festligt og 
glat program til fejring af lysets tilbagevenden.
Musik af ukendte italienske storheder som Tra-
baci, Picchi og Uccellini, men også populære 
klassikere som Domenico Scarlatti og Antonio 
Vivaldi.
 Der vil brænde fakler hele vejen op til kirken, 
som sædvanlig ved kyndelmissekoncerten Kon-
certen er gratis og der er italiensk vin i våbenhu-
set efter koncerten.

Eftermiddagsmøde 
Forholdet mellem islam og kristendom
Fredag d. 6/2 kl. 14.00 i Hvalsø Sognegård
Islamisk Info & Foredrag (IIF) er en muslimsk forening, som tager ud og holder fore-
drag. 
De vil give deres bud på forskellene mellem islam og kristendom.

Fastelavn i Hvalsø kirke og hallen
Søndag d. 22. februar kl. 13.00
Kom udklædte i kirke! Vi holder først fastelavnsgudstjeneste og 
går bagefter ned og slår katten af tønden i hallen. 
 Arrangementet er et samarbejde mellem Socialdemokraterne 
og Hvalsø kirke.

Morgenmøde
i Den gamle Skole i Kirke Saaby
Onsdag den 25. februar kl. 9.30

Kærlighed og opbyggelighed
Mette Griffenfeldt Merrald er ny sognepræst i Kirke Hyllinge og 
Lyndby. Hun har beskæftiget sig indgående med fi losoffen Søren 
Kierkegårds syn på kærlighedens forskellige former og hvordan 
vi som mennesker bygger hinanden op. 
 Morgenmøderne består af lækker morgenmad med en bitter 
til. Gode foredrag. Pris 20 kr.
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Slesvig-Holsten
En aften med maleriudstilling, 
bratwurst, sauerkraut, kartof-
felsalat, Bommerlund snaps, 
Flensburger Pils og foredrag 
om Slesvig-Holsten
 Den kendte slesvig-holsten-
ske kunstner Michael Arp har 
til kirkespisningen fernisering 
på et udvalg af sine fantastiske 
malerier. Han har udstillet i 
gallerier i byer som Hamborg, 
Frankfurt, Kiel, Berlin, Flens-
borg og utalrige andre steder. 
Hans billeder kan i dag fi ndes 
på fl ere offentlige institutioner 
som: Hamborg Rådhus, Få-
borg Museum, Landeshalle 
Kiel og mange andre steder.  
Michael Arp anses i øjeblikket 
for at være den mest betyd-
ningsfulde slesvig-holstenske 
maler. Han sig selv skriver han: 
”Mit maleri skal placeres under 
realismen. Jeg beskæftiger mig 
på den eneside med Plein Air 
maleri: Foran naturen opstår 
landskaber i mindre formater, 
byområder og interieurs. På 
den anden side beskæftiger jeg 
mig i mit atelier hovedsagelig 
med konstruktioner i stort for-
mat og stilleben. Ting fra dag-
ligdagen tjener ofte som rekvi-
sitter”
 Kunstneren vil være til stede 
ved kirkespisningen og præsen-
tere sine værker.
Miriam Stender, født i Sles-
vig-Holsten, vil fortælle om 
sin hjemegn og den slesvig-
holstenske forfatter Theodor 
Sturm.  Michael Arps maleri-
udstilling vil være åben for of-
fentligheden en måned. 

Kirkespisning  og fernisering i Den gamle Skole i Kirke Saaby
Onsdag den 11. februar kl. 18.30
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HAR DU LYST TIL AT VÆRE FRIVILLIG 
VED HVALSØ KIRKE? 
– lave kirkekaffe om søndagen, arbejde med bla. de bibelske fi gurer, som bruges til julekrybben 
eller har du forslag til andre aktiviteter, så kontakt: Anne Spangsberg, tlf.nr.: 46408055 eller anne.
spangsberg@paradis.dk     

.

STILLE KIRKE I KISSERUP

Hver den sidste onsdag i måneden, vil Kisserup være åben mel-

lem 20 og 21.30. Dog ikke i december. Datoer er 26. november, 

28. marts og 25. februar. Nærmere information kan fås hos Ali-

son Michell. Tlf. 46408288

DE NYE MENIGHEDSRÅDS-
MEDLEMMER!
Næste udgave af kirkebladet bliver en præsentation af de nye menighedsrådsmedlemmer.  
Hvem er de? Hvad vil de i menighedsrådet? Hvordan ser de ud?  Hvilken post har de fået i 
menighedsrådet? Vi glæder os til at præsentere de nye menighedsråd. Kan man ikke vente 
til at kirkebladet udkommer næste gang i slutningen af februar, så klik ind i Kirke Saaby-
Kisserup på www.kirke-saaby.dk/kirkerne og i Hvalsø-Særløse på www.hvalsoe-kirke.dk. 
Begge hjemmesider opdateres fl ere gange om ugen og er altid aktuelle med nyheder og 
informationer 

PRÆSTEGÅRDSJORDEN I KIRKE SAABY BLIVER ØKOLOGISK
Til Kirke Saaby præstegård hører der fortsat landbrugsjord. Jorden har i efteråret fået ny forpagter. Det er den økologiske landmand Preben Andersen fra Brunkærsgården, der nu ville dyrke præstegårdsjorden økologisk



Han hedder Anders Danman. 
Han er 51 år og kunstner. Han 
er på en gang stærk som klip-
perne i den svenske skærgård og 
samtidig æterisk og sart, som den 
musik han elsker.  Kirke Saabys 
og Kisserups organist er svær at 
beskrive med ord. Som menne-
ske er han social engageret. Han 
hader uretfærdighed. Når han ser 
en mulighed for det, skriver han 
lidenskabelige klummer til aviser, 
der skal sætte magthaverne på 
plads. Ironisk kalder han sig selv 
for en østdansker, selv om han er 
svensker.  Men der er brod i hans 
udnævnelse af sig selv til østdan-
sker. Han prikker med den be-

Portræt af en kunstner 
og østdansker
Serien om de ansatte i Særløse, Hvalsø, Kirke Saaby og Kisserup fortsætter.  Forrige gang var det gra-
veren i Kirke Saaby. Denne gang er det organisten i Kirke Saaby og Kisserup. Men Hvalsø og Særløse er 
ikke blevet glemt. De to næste udgaver af kirkebladet bringer portrætter af ansatte fra disse to kirker.

Af Poul Joachim Stender

nævnelse til danskernes angst for 
alt andet end det, der er dansk.
 Ud over at interessere sig for 
en verden, hvor alle har lige ret-
tigheder, er han først og frem-
mest musiker.  Han er uddannet 
som cembalist i Sverige og Dan-
mark. Har studeret videre i Hol-
land og siger om sig selv, at han 
tilhører den ”nye generation af 
cembalister, som om end tro mod 
det oprindelige, alligevel tillader 
sig at tolke og spille i fuld frihed”.  
Når man hører Anders Danman 
spille på sit cembalo har man for-
nemmelsen af, at et cembalo er et 
instrument uden begrænsninger.  
Der er over hans spil den samme 
fl eksibilitet og livlighed, som der 
kan være over selve tanken.
 Sideløbende med sin interna-
tionale karriere som cembalist, 
har Anders Danman også uddan-
net sig til organist.  Når han sid-
der på orgelbænken enten i Kirke 
Saaby eller Kisserup og lader fød-

derne og hænderne danse hen 
over pedaler og tangenter, hører 
man med det samme, at det er en 
lidenskabelig fuldblodsmusiker, 
der spiller kirken op.  Han for-
mår den kunst at lade tonerne stå 
skarpt adskilte og alligevel hænge 
fuldstændig sammen. Over hans 
præludier og postludier er der 
noget, som over Claus Meyers 
mad.  Det er raffi neret ud over 
det sædvanlige.
 Anders Danman lægger først 
og fremmest sine kræfter i sit ar-
bejde som organist i Kirke Saaby 
og Kisserup, hvor han også leder 
kirkens kor og børnekoret og ar-
rangerer koncerter med interna-
tionalt kendte navne. Men han er 
også docent ved Musikhögskolan 
i Malmø, tilknyttet Det danske 
kongelige musikkonservatorium 
og giver både cembalo- og orgel-
koncerter over hele verden. Han 
har bl.a. optrådt i USA, Japan, 
Italien, Holland, Tyskland, Sve-
rige og Norge.
 Både som menneske og musi-
ker har Kirke Saaby og Kisserup 
fundet en formidabel organist i 
Anders Danman. Han udfordrer 
menneskeligt og musikalsk de to 
sogne. Han bringer gennem sin 
musik hele verden ind i to midt-
sjællandske sogne.   Han er en 
mand, der på alle måder har sat 
sig det mål med sit liv, at hente 
himlen ned på jorden.



Poul Joachim Stender

KIRKE HVALSØ OG SÆRLØSE KIRKE SAABY OG KISSERUP

Anne B. Spangsberg

Sognepræst  Anne Spangsberg
Præstegårdsvej 2A
4330 Hvalsø.
Tlf 46 40 80 55
E-mail:anne.spangsberg@paradis.dk
www.hvalsoe-kirke.dk
Træffes bedst tirsdag og onsdag kl. 10-11, torsdag kl. 
16-17 el. efter aftale. Træffes ikke mandag.

Hjælpepræst Søren E. Jensen 
Tlf. nr.: 40 45 22 16 · E-mail:seje@km.dk
Fri om mandagen.

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

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, Kulladalsgaten 16a, 215 64 Malmö
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

Sognepræst Poul Joachim Stender
Kirke Saaby Præstegård, Bogøvej 1,
4060 Kirke Saaby, tlf. 4649 2117, telefax 4649 2983
Træffes ikke mandag
E-mail: pjs@km.dk
Hjemmeside: www.kirke-saaby.dk/kirkerne

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
Tlf.: 27 51 20 55 
E-mail: caroline.ellegaard@post.tele.dk
Arbejds- og postadresse
Graverkontoret, Bogøvej 8A, 4060 Kirke Saaby

Gravermedhjælper 
Frederik Essebo Nielsen, tlf: 24 40 48 69

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

Korformand Kr. Saaby-Kisserup
Helle Laursen, Rørsangervænget 11,
4060 Kirke Saaby. Tlf. 4649 9590. 
E-mail: hellelaursen@hotmail.com

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

Minikonfi rmand-underviser
Henriette B. W. Andersen
Email: hbwa@jubiiconnect.dk
tlf: 26 50 83 85

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

Søren E. Jensen
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Søndag d. 30. november 10.30 14.00 9.00 10.30
1. søndag i advent AS AS PJS PJS
 Adventsgudstj. Familiegudstj. Indsættelse af Messehagel
 m. spejderne  af det nye indvies. farvel
   menighedsråd til menighedsråd

Søndag d. 7. december 14.00 10.30 10.30 - 
2. søndag i advent AS AS PJS
 De 9 læsninger

Søndag d. 14. december 10.30 9.00 9.00 10.30
3. søndag i advent SEJ SEJ PJS PJS
Søndag d. 21. december 9.00 - 10.30 -
4. søndag i advent PJS  PJS

Onsdag den 24. december 12.30 SEJ 15,15 AS 12.30 PJS 15.00 PJS
Juleaften 14.00 SEJ  14.00 PJS
 16.30 AS  16.30 PJS

Torsdag den 25. december 10.30 9.00 10.30 -
Juledag AS AS PJS

Fredag den 26. december 9.00 - - 10.30
Anden Juledag PJS   PJS

Søndag d. 28. december 9.00 10.30 10.30 -
Julesøndag AS AS PJS

Onsdag d. 31. december 15.00 13.30 15.00 -
Nytårsaftensgudstjeneste SEJ SEJ PJS
 Gudstj. &  Champagne &
 kransekage  kransekage

Søndag d. 4. januar 2009 9.00 - - 10.30
Hellig tre kongers søndag PJS   PJS

Søndag d. 11. januar 10.30 - 9.00 -
1. søndag efter Hellig tre konger SEJ  SEJ

Søndag d. 18. januar 10.30 9.00 9.00 10.30
2.s.e. H3k AS AS PJS PJS

Onsdag d. 21. januar - - 18.30 -
   PJS
   Kirkespisning

Søndag d. 25. januar 9.00 10.30 10.30 -
3. s. e. H3k AS AS PJS

Søndag d. 1. februar 10.30 9.00 9.00 10.30
Sidste søndag efter Hellig tre konger SEJ SEJ PJS PJS

Søndag d. 8. februar 9.00 10.30 10.30 -
Septuagesima AS AS PJS

Onsdag d. 11. februar - - 18.30 -
   PJS
   Kirkspisning

Søndag d. 15. februar 9.00 - - 10.30
Seksagesima PJS   PJS

Søndag d. 22. februar 13.00 - 10.30 -
Fastelavn AS  AS
 Børne- &
 familiegudstj.  

Gudstjenester på Ældrecenter
Tirsdag d. 9. december kl. 10.30: AS  PJS: Poul Joachim Stender
Onsdag d. 24. december kl. 10.30: SEJ  SEJ: Søren Elbæk Jensen  
Tirsdag d. 13. januar 2009 kl. 10.30: PJS  AS: Anne Spangsberg
Tirsdag d. 10. februar kl. 10.30: AS

GUDSTJENESTELISTE dec. 2008-febr. 2009
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