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November
Søndag den 29: Adventsgudstjeneste i samtlige fire kirker

Søndag den 29 kl. 11.30-14.00: Spejdernes julestue i Hvalsø sognegård

December
Søndag den 4. kl 14 Eftermiddagsmøde i Hvalsø sognegård

Søndag den 6. kl 16: Julekoncert Hvalsø kirke

Fredag den 11. kl. 19.30: Julekoncert Særløse kirke

Søndag den 13. kl. 10.30: Efter gudstjenesten i Kirke Saaby afsked med Vestbjerg

Søndag den 13. kl. 14.00: De ni læsninger og luciaoptog i Hvalsø kirke

Søndag den 13. kl. 19.30: De ni læsninger i Kisserup kirke

Mandag den 14. kl. 19.30: Læsekreds i Hvalsø sognegård

Tirsdag den 15. kl. 9.30: Dagplejejul i Kirke Saaby kirke

Tirsdag den 15. kl. 10: Dagplejejul i Hvalsø kirke

Onsdag den 16. kl 9.30: Børnehavejul i Kirke Saaby kirke

Onsdag den 16. kl 10.00 og 11.00: Børnehavejul i Hvalsø kirke

Fredag den 18. kl 8.15: Skolejul i Kirke Saaby og Hvalsø kirker

Torsdag den 24. kl. 17.30: Glædelig jul! Hvalsø kirke inviterer til juleaften i sognegården

Torsdag den 31: Champagnegudstjenester i Kirke Saaby, Hvalsø og Særløse.  
 Godt nytår!

Januar
Søndag den 3. kl. 10.30: 100 års jubilæum for Hvalsø kirke i Hvalsø kirke og
 sognegård

Mandag den 18 kl. 19.30: Læsekreds i Hvalsø sognegård

Onsdag den 20. kl 18.30: Kirkespisning i Den gamle skole, Kirke Saaby

Onsdag den 27. kl. 9.30: Morgenmøde i Den gamle skole, Kirke Saaby

Torsdag den 28. kl. 19.30: Foredrag i Kisserup kirke

Søndag den 31. kl. 19.30:  Koncert i Kisserup kirke

Februar
Fredag den 5. kl 14: Eftermiddagsmøde i Hvalsø sognegård

Tirsdag den 9. kl. 19.30: Koncert i Hvalsø kirke

Søndag den 14. kl 13: Fastelavn i Hvalsø kirke og Hvalsøhallen

Onsdag den 10. kl. 18.30: Kirkespisning i Den gamle skole, Kirke Saaby

Mandag den 15. kl. 19.30: Læsekreds i Hvalsø

Torsdag den 18. kl. 19.30: Sogneaften i Hvalsø sognegård

Onsdag den 24. kl. 9.30:  Morgenmøde i Den gamle skole, Kirke Saaby

KALENDERKALENDER
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JULEN 
behøver ikke at være perfekt
Af Poul Joachim stender

Julen er dejlig. Men problemet 
er, at vi vil gøre den så perfekt. 
Maden skal være perfekt. Ga-
verne skal være perfekte. 
Juletræet skal være perfekt. 
Stemningen juleaften skal 
være perfekt.  Selv præstens 
juleprædiken skal være per-
fekt. Men det kan ikke lade sig 
gøre. Der er altid et eller an-
det, der kikser. Anden bræn-
der på og smager som skoså-
ler. Juletræet vælter.  Præstens 
prædiken er kedsommelig. En 
bliver fornærmet under jule-
måltidet, og forlader bordet. 
Nogle kommer i tanke om en 
elsket, som de ikke kan holde 
jul med og begynder at græde. 
Vi må lære, at se i øjnene, at 
julen ikke behøver, at være 
perfekt. Den må gerne være 
kikset, ligesom så meget andet 
i vort liv.  Den første jul, da Je-
sus blev født, var bestemt ikke 
perfekt. Jomfru Maria kunne 
ikke fi nde et sted at føde. Hun 
måtte klare sig med en kold 
stald. Folk, der har været i en 
stald ved, at det ikke er det 
bedste sted at sætte et barn i 
verden. Køer lider af kronisk 
diarre. Josef, der var tømrer af 
uddannelse, måtte lege ama-
tør-jordemoder. Den første 
vugge til barnet blev et beskidt 
fodertrug.  Og ligeså snart Je-
sus var født, besluttede kong 
Herodes, at alle børn mellem 
0 og 2 år skulle dræbes. 
 Den perfekte jul fi ndes 
ikke. I gamle dage var folk 
bange for det perfekte, som vi 

i dag forguder. Da de store 
kirker blev bygget, sørgede 
man for at lave en eller an-
den fejl. Arkitekten kunne 
godt have opført en per-
fekt kirke. Men det 
turde man ikke. Der 
er kun en, der mag-
ter det perfekte. Det 
er Gud og lave en 
fejlfri konstruktion 
ville være et forsøg 
på at gå Gud i be-
dene. 
 Måske skulle vi til at 
lære at være en anelse 
frygtsomme overfor det 
perfekte. For meget med-
gang og succes er ikke 
altid det bedste Gud kan 
give os. I øvrigt. Når man 
tænker på sin elskede, er det 
ikke det perfekte hos hende 
eller ham, der har tændt en. 
Men en eller anden charme-
rende skævhed. En sjov sam-
ling hår på ryggen, der ikke 
burde være der. Eller et skævt 
mellemrum mellem tæn-
derne, topmave, eller tynde, 
knoklede knæ. Umiddelbart 
er det smukke hjem en fryd at 
betragte og opholde sig i. Men 
det perfekte kan også gå os på 
nerverne. Skønheden ved et 
hjem er ikke, når det ligner en 
side i Bo-Bedre. Men når man 
kan se, at der leves i hjem-
met. Håret i maden, asken på 
gulvet, størknet urin på toi-
letbrættet.  Det er ikke uden 
grund, at ordsproget siger: 
Ingen er fuldkommen. Hvis 

man kan lide mennesker, bli-
ver man nødt til at kunne lide 
deres fejl. Hvis man kan lide 
livet, bliver man nødt til at ac-
ceptere, at det ikke er perfekt. 
Hvis man lide julen, behøver 
den ikke være så perfekt, som 
vi gerne vil have den.  
 Det er til denne uperfekte 
verden, at Gud sender sin søn 
Jesus Kristus julenat.  Ikke for 
at gøre os perfekte. Det kan 
simpelt hen ikke lade sig gøre. 
Men han vil lære os, at vi, der 
ikke selv er særlig perfekte, 
skal acceptere, at de andre 
heller ikke er det.  Han vil give 
os masser af kræfter til at leve 
et liv, der er vidunderligt, men 
har det med at kikse. 

God advent og glædelig jul 
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HVALSØ KIRKES
100 års jubilæum
Af Erik Wulff, formand for Hvalsø Menighedsråd

De fl este vil nok sige, at Hval-
sø kirke er betydeligt ældre 
end 100 år, og det er da også 
helt rigtigt. Den ældste del af 
Hvalsø kirke er fra Valdemar 
tiden, hvilket vil sige fra 1100-
1200 tallet.
 Kirkebyningen er med an-
dre ca. 800-900 år gammel, 
men det er som selvejerkirke, 
at Hvalsø kirke den 1. januar 
2010 fylder 100 år.
 Inden den tid var Hvalsø 
kirke som de fl este landsbykir-
ker i Danmark ejet af godser 
og herregårde. I Hvalsø kirkes 
tilfælde hørte den således ind 
under Sonnerupgaard Gods.
 Men i 1903 vedtager man 
den første menighedsrådslov i 
Danmark, fordi der blev stil-
let krav til folkekirken om, at 
også kirken skulle være om-
fattet af den demokratisering, 
som samfundet gennemgik på 
andre områder.
 Inden Venstre-politikeren 
og folkekirkens minister J. C. 
Christensen fi k vedtaget me-
nighedsrådsloven, havde der 
rundt om i landet været op-
rettet frivillige menighedsråd. 
Det var sket på baggrund af 
opfordring fra kultusminister 
C. C. Hall i 1856. 
 Der blev på landsplan op-
rettet omkring 250 menig-
hedsråd, men de frivillige råd 
var ikke nogen stor succes, og 
i 1900 vurderede kirkemini-
steriet, at der ikke var nogen 
fungerende råd tilbage. Al-
lerede i 1901 barslede J. C. 

Christensen derfor med ideen 
om at oprette menighedsråd, 
en ide han fi k gennemført 
med menighedsloven i 1903.

Kirkelig ledelse.
I løbet af 1900-tallet har me-
nighedsrådene fået større 
indfl ydelse på valget af me-
nighedens præst og sognets 
økonomi. Faktisk i en sådan 
grad, at menighedsrådet i dag 
er sognets kirkelige ledelse.
 Et af de områder, hvor der 
har været en løbende udvik-
ling og diskussion, er forhol-
det mellem menighedsråd og 
præst. Med ændringen af me-
nighedsrådsloven i juni 2007 
bliver det i §1 slået fast, at 
”Sognets kirkelige og admini-
strative anliggender styres af 
menighedsrådet, medmindre 
andet er særligt hjemlet i lov-
givningen.”
 Formuleringen betyder, at 
både de administrative og de 
kirkelige sider af livet i sognet 
styres af det samlede menig-
hedsråd som kirkelig ledelse.
 På det seneste er udviklin-
gen gået mod større enheder 
(som vi har set det i kommu-
nesammenlægningen); me nig-
heds råd bliver slået sammen til 
pastoratsmenighedsråd, og en 
del af beslutningerne (særligt 
de økonomiske) bliver fl yttet 
op i provstiet.
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  100-ÅRS JUBILÆUM
       med biskop, trompetist
         og salmesang
 Festgudstjeneste, Hvalsø kirke søndag d. 3. januar kl. 10:30

 Af Søren E. Jensen

Som omtalt er det i 2010 100 
år siden, at Hvalsø kirke blev 
selvstændig. Det skal natur-
ligvis markeres godt og grun-

digt gennem en festgudstje-
neste, hvor alle sejl er sat til: 
Begge kirkens præster vil stå 
for højmessen, og være iklædt 
henholdsvis den gamle og den 
nye messehagel. 
 For at præsterne ikke skal 
være overbebyrdede, har de 
fået en kollega til at stå for 
prædiken. Han hedder Peter 
Fischer Møller, men er måske 
bedre kendt som biskoppen 
over Roskilde Stift. Musikalsk 
bliver der også gået til makro-
nerne. Organist Linda Ba-
arsgaard og kirkesanger Sven 
Hansen vil i vanlig stil trylle 
på henholdsvis tangenter og 
stemmebånd, men i dagens 
anledning vil de blive supple-
ret med både kor og blæsere. 
 Der er således garanti for 
den åndelige føde, men Hvalsø 
Menighedsråd har dog ment, 
at jubilæet også berettiger til 
lidt til ganen. 
 Det sker i form af en re-
ception efter gudstjenesten i 
Hvalsø sognegård, hvor der 
udover vin og mad også vil 
være underholdning af for-
skellig karakter.

NB Se også arrangementet 
der har tilknytning til jubilæet 
under ”Det sker i december”.
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Gerda og Bjarne Vestbjerg, to mennesker dybt engageret i kirkens liv, forlader Kirke 
Saaby for at prøve nye udfordringer i Holstebro

Gerda:
”Alting har en tid”. Nu har 
vi så valgt at vores tid i Kirke 
Saaby er forbi, og noget nyt 
og spændende begynder. Det 
glæder vi os begge rigtig me-
get til. Det er dog også med 
vemod, vi siger farvel til sog-
net der har givet os begge så 
mange gode minder.
 Inden jeg besøgte Kirke 
Saaby første gang, tilbage i 

Forlader KIRKE SAABY

sommeren 2001, havde Bjar-
ne fortalt mig om den meget 
”specielle” præst der var i dét 
sogn. Eftersom jeg kommer 
fra et meget indremissionsk 
hjørne af landet, var det noget 
af en omvæltning for mig,  for 
her var der da endelig en præst, 
der kunne formidle budska-
bet i et nutidigt sprog som vi 
alle forstår. Der var hver gang 
noget man kunne tage med 

hjem og bruge i dagligdagen. 
En prædiken jeg specielt hu-
sker, var nytårsdag 2004 hvor 
prædikenen centrerede sig om 
flg. tre udsagn: ”Se fjenden i 
øjnene”, ”Vælg Lykken” og 
”Alting har en tid”.  Poul ś 
fortolkninger af disse tre ud-
sagn har hjulpet mig til at tage 
vigtige beslutninger i livet.
 Jeg vil gerne sige tusind tak 
til de mange dejlige menne-
sker som jeg har lært at kende 
via kirken, og TUSIND  TAK  
Poul, for de mange gode ord 
både i, og udenfor Kirken.
 Stor hilsen til alle i Præste-
gården!

Bjarne:
Jeg kan kun tilslutte mig hvad 
min kone har skrevet.
 Tak for otte år i kirkens 
tjeneste som medlem af me-
nighedsrådet. Tak til præst og 
menighedsråd for et godt sam-
arbejde. Tak til alle i sognet 
for samværet til gudstjenester 
og arrangementer ifm kirken.
 Kirke Såby har en god og 
aktiv kirke med en dygtig 
præst, som fortjener en stor 
opbakning af alle i sognet. 
 Brug kirken som det natur-
lige mødested.

Kærlig hilsen 
Gerda og Bjarne

Reception i våbenhuset for 
Gerda og Bjarne Vestbjerg 
i våbenhuset efter gudstje-
nesten den 13. december 
kl. 10.30

Jeg
hedder Jan Sylvest.

Er webmaster på

www.kirke-saaby.dk
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Det er en af landets allermest 
respekterede, men også mest 
omdiskuterede kunstnere, 
Ingvar Cronhammar, som står 
bag Hvalsø Kirkes nye logo.
Cronhammar - som er mest 
kendt for kæmpeskulpturen 
Elia uden for Herning - har al-
tid bevæget sig i grænselandet 
mellem det genkendelige og 
det foruroligende. Det gælder 
også Hvalsø Kirkes nye logo, 
som kunstneren selv kalder 
for „Nådeskorset“.
 Umiddelbart ser logoet 
simpelt ud: en cirkel og et 
kryds, intet andet. Men ser 
man nærmere efter, opdager 
man et lille brud i logoets cir-
kel, og det brud er sat helt be-
vidst fra kunstnerens side, for 
det skulle i følge Cronham-
mars grundige research være 
nøjagtigt det tidspunkt, hvor 
Kristus udåndede på korset - 
altså det, som i Det nye Testa-
mente kaldes for „den niende 
time“.
 Efter vores tidsforståelse 
burde den niende time ligge 
klokken ni om aftenen, men 
Bibelen nævner mange ek-
sempler på, at et nyt døgn ef-
ter jødisk tidsregning begyn-
der ved solnedgang, og derfor 
plejer man almindeligvis også 
at sige, at Jesu korsdød fandt 
sted klokken tre om eftermid-
dagen.
 Men det er efter Cronham-
mars mening bare et slag på 
tasken; faktisk indtraf død-
stidspunktet lidt senere på 
eftermiddagen, nemlig lige 
midt i det, som man populært 

betegner som „skumringsti-
men“.
 Om teorien holder stik eller 
ej er umuligt at bevise, men det 
er under alle omstændigheder 
et fascinerende tidspunkt: Det 
er her lys og mørke mødes, 
efter sigende er det også lige 
midt i slumringstimen, at der 
fødes fl est børn, og under alle 
omstændigheder er skærings-
tidspunktet det mest lyriske, 
vi overhovedet kender til.
 Det sidste kan bevises, for 
talrige digtere har kredset om 
det forunderlige tidspunkt, 
som man specielt føler om ef-
teråret, hvor man sidst på ef-
termiddagen virkelig fornem-
mer skellet mellem afsked og 
ankomst; ikke bare mellem 
dagen, som er forbi, og afte-

nens komme, men også mel-
lem den forgangne sommer og 
den vinter, der venter. Herfra 
er der ikke langt til de helt 
store tanker om livets ophør 
og dødens indtræden. Intet 
under, at Søren Ulrik Thom-
sen - som har besunget skum-
ringstimen i et hav af digte - 
et sted nævner, „at kun troen 
kan løfte os over/ den gabende 
slugt mellem nu og nu“.
 Det er denne gabende 
slugt, Ingvar Cronhammar 
har visualiseret gennem Hval-
sø Kirkes nye logo, som man 
fremover vil kunne se på brev-
papir, plakater og i annoncer 
- samt ikke mindst på kirke-
gården, hvor graverne allere-
de har lavet en planteudgave 
af Ingvar Cronhammars logo.

NÅDESKORSET
- nyt logo til Hvalsø Kirke skabt af skulptøren Ingvar Cronhammar.
Af Søren E. Jensen
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FØRSTE SØNDAG I ADVENT
begynder det nye kirkeår
- vi fejrer det med hvid gløgg
Af Poul Joachim Stender

Jeg vil foreslå, at det nye kir-
keår fejres med hjemmelavet 
hvid gløgg både i kirken og i 
hjemmene. Gløggen skal være 
stærk og krydret som alle kir-
keårets søndage tilsammen. 
Og hvid som Guds lys.

Lad det simre i 40 min. Stil 
det køligt, og lad det trække 
mindst 12 timer. Si herefter 
essensen, og bland det med 2 
liter hvidvin, 2 dl hvid port-
vin, 2 dl snaps, 3 dl ouzo, 
calvados eller gin. Tilsæt 200 
gram lyse rosiner. Varm det 
op. Men lad det endelig ikke 
koge. Serveres rygende varmt 
i smukke glas

1 liter æblemost

Skal og saft fra en økologisk

citron

Skal og saft fra en økologisk 

appelsin

12 nelliker

6 stjerneanis

4 kanelstænger

20 hele grønne kardemomme

En økologisk vaniljestang

Et par skiver frisk ingefær 

(ca 30 gr)

200 gram lyst rørsukker
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MESTERSKRÆDDER
laver ny messehagel til Hvalsø kirke
Af Søren E. Jensen

Med mindre man er fortrolig 
med filosoffen Anders Gam-
borg eller kunstmaleren Svend 
Guttorm, må det nok erken-
des, at Hvalsø kan leve op 
til rocksangeren Lou Reed‘s 
konstatering i sangen „Small 
Town“: „No one famous ever 
came from here!“
 Denne status er Lars An-
dersen godt i gang med at 
ødelægge. Han er nemlig født 
i Hvalsø, men som ganske ung 
tog han til København for at 
gøre karriere som skrædder. 
Det blev i den grad en succes, 
for Lars Andersen har både 
lavet kostumer til Det kgl. 

Teater og vilde kreationer til 
Anne Marie Helger. Han be-
tegnes i dag som Danmarks 
bedste skrædder, intet min-
dre.
 Nu er Lars Andersen imid-
lertid vendt tilbage til sin 
barndomsby, og det vil han 
gerne markere på en måde, 
som er rigtig glædelig for 
Hvalsø Kirke. Lars Andersen 
har nemlig tilbudt at bruge sin 
skrædderkunst til en ny mes-
sehagel i anledning af kirkens 
100-års fødselsdag. Honorar 
vil Lars Andersen ikke høre 
tale om; messehagelen er hans 
gave til hele Hvalsø.

 I og med at Lars Andersen 
ikke vil tage imod betaling, 
er der blevet råd til, at mes-
sehagelen kan skabes af de al-
lerfineste materialer, og skønt 
Lars Andersen i skrivende 
stund stadig er i gang med 
nål og tråd, kan det allerede 
nu slås fast, at vi taler om et 
stykke moderne kirkekunst af 
danmarkshistoriske dimen-
sioner.
 Det kan alle få lejlighed til 
at bevidne, når den nye mes-
sehagel bliver indviet ved 
Hvalsø Kirkes 100 års dag 
den 3. januar.



10

REJSE TIL ISRAEL
4.-11. september 2010 
Rejseledere: Sognepræst Poul Joachim Stender, provst Lars Munch samt lokal dansk-
talende rejseleder. Detaljeret program kan rekvireres hos Stender eller Munch

8 dage Israel/Palæstina
Det bibelske land
- og den kristne kulturarv

Dag 1: Afrejsedag
Afrejse med fly fra enten Bil-
lund eller København. Efter 
mellemlanding ankommer vi 
til Ben Gurion lufthavn i Tel 
Aviv, hvorfra vi kører op til 
Jerusalem sammen med den 
dansktalende guide. Vi check-
er ind på et hotel, der som 
oftest er beliggende inden for 
murene i den gamle by,  og 
får herefter det første indtryk 

af Den hellige Stad. Overnat-
ning i Jerusalem de fire første 
nætter.

Dag 2: Oliebjerget, Geth-
semane Have og Betlehem
Dagens program begynder 
på Oliebjerget med en stor-
slået udsigt ned over både den 
gamle og den nye del af byen. 
 På gåturen følger vi “Palme-
søndagsvejen” og passerer fle-
re kirker undervejs. Først den 
tåreformede Dominus Flevit 
(Herren græd!)  og videre til 
den markante russiske kirke, 

før vi når ned til Gethsemane 
Have. Det siges, at træerne er 
så gamle, at de så Jesus bede. I 
bunden af Kedrons dal ligger 
Marias gravkirke.
 Fra Jerusalem går turen til 
Betlehem, hvor første besøg 
gælder Den Lutherske Kirke. 
Derefter besøges Fødselskir-
ken, som ifølge traditionen er 
bygget over det sted, hvor Bet-
lehemsstalden lå, og hvor Je-
sus blev født. Inden vi forlader 
Betlehem, må vi naturligvis ud 
på Hyrdernes mark. Resten af 
dagen til fri disposition.
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Dag 3: På vandring i Jeru-
salems gamle bydel og bus 
sightseeing i det moderne 
Jerusalem 
Vi begynder dagen på endnu et 
bjerg i Jerusalem, denne gang 
på Moriabjerget, nu Tempel-
bjerget. Derefter går vi til den 
jødiske del af den gamle by 
og Vestmuren, hvor en rest af 
den ydre mur står tilbage fra 
det andet tempel efter tilin-
tetgørelsen i år 90. Nu er det 
jødernes helligste sted. 
 Bagefter går det op mod 
Golgatha. Vi begynder på Via 
Dolorosa med de 14 stationer, 
forbi Bethesda Dam og Anna 
kirken med den berømte aku-
stik. Vi er på vej til Gravkir-
ken og de fem sidste stationer 
på Via Dolorosa.
 Hovedstaden Jerusalem er 
naturligvis mere end gamle 
helligsteder. På byturen pas-
seres bl.a. Det Israelske Mu-
seum, der indeholder kopier 
af Dødehavsrullerne.
 Turen går også forbi det 
israelske parlament Knesset, 
og et besøg på museet Yad Va-
shem - Holocaustmuseet op-
ført til minde om de ca. seks 
millioner jøder, der blev dræbt 
under 2. verdenskrig.

Dag 4: Det Døde Hav, 
Masada, Qumran 
Dagen byder på en ørkentur 
mod syd i Israel gennem Ju-
dæas ørken til Det Døde Hav 
og til Masada, der var Hero-
des’ gamle klippefæstning. 
Det var her, at et stort antal 
jødiske frihedskæmpere i år 
73 begik kollektivt selvmord 
for ikke at falde i den romerske 
hærs hænder. Ved Det Døde 
Hav bliver der mulighed for 
et bad i det saltholdige vand 
- en meget speciel oplevelse. 

Turen fortsætter langs søen, 
hvor vi passerer Qumran, 
hvor det fantastiske fund af 
Dødehavsrullerne fandt sted i 
1947. Tilbage i Jerusalem sen 
eftermiddag.

Dag 5: Genesareth Sø  
via Nazareth og Kana
Vi forlader Den hellige Stad 
for at tage nordpå til Naza-
reth, hvor besøget gælder det 
storslåede bygningsværk, Be-

budelseskirken, som er Mel-
lemøstens største katedral. 
Det var her, at englen besøgte 
Maria. Via Kana, den berømte 
bryllupsby, går turen videre til 
Genesareth Sø, hvor vi over-
natter de næste 3 nætter.

Dag 6: Galilæa 
Vi befinder os nu i evangeli-
ernes Galilæa, centrum for 
Jesu virke. Dagen begynder 
ved Saligprisningernes bjerg, 

▲
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højt hævet over Genesareth sø 
og med en utrolig smuk ud-
sigt over søen. Ved Tabka er 
der bygget en kirke, hvor man 
formoder bespisningsunderet 
har fundet sted. En fornem 
mosaik viser netop brød og 
fisk, som, Jesus fik stillet til 
rådighed. Fra Tabka køres 
til Kapernaum, hvor apost-
len Peter boede, og hvor Jesus 
kaldte sine 2 første disciple. 
Dagen afsluttes med en sejl-
tur på Genesareth sø. Resten 
af dagen til fri disposition. 

Dag 7: Golan 
Golanhøjderne er i dag et af 
israelernes yndlings-udflugts-
steder, og har man først set 
udsigten ned over Genesareth 
sø og Galilæa, forstår man 
hvorfor! Vi skal til Banias, der 
i Det Nye Testamente hedder 
Caesarea Philippi. Byen har 
en af de vigtigste kilder med 
vand til Jordanfloden, som 
udspringer ved Banias. 

Dag 8: Hjemrejsedag
Programmet på ud og hjem-
rejsedagene afhænger af tids-

punkt for flyafgange, hvorfor 
vi forbeholder os ret til æn-
dringer i programmet.

Yderligere oplysninger
Pris Per person: Kr. 11.995,-
Prisen inkluderer
· Dansk rejseleder 
· Dansk guide i Israel 
· Flytransport København 

- Tel Aviv med mellemlan-
ding t/r 

· Pt. kendte flyskatter og af-
gifter 

· Rundrejse i Israel 
· 7 overnatninger i delt dob-

beltværelse med bad og toi-
let 

· 7 x morgenmad og 7 x af-
tensmad 

· Udflugter og entreer ifølge 
program 

· Drikkepenge 
· Bidrag til Rejsegarantifon-

den 

Prisen inkluderer ikke
· Drikkevarer og frokost 
· Entreer og transport på af-

ten- og fridagsprogram 
· Forsikringer
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NAVNLIGT NAVNE
Døbte
Kirke Saaby kirke
28.06.2009 Kasper Fuglholt Dahlerup
18.07.2009 William Ewald Lorentzen
09.08.2009 Sofia Gaarddal Egerup
09.08.2009 Sidsel Vittrup Mortensgaard
09.08.2009 Rikke Gaarddal Egerup
16.08.2009 Elias Beusen Lyseen
22.08.2009 Magnus Klitgaard Larsen
23.08.2009 Laura Ladefoged Wolter Lichy
23.08.2009 Asbjørn Storgaard Smærup
23.08.2009 Oliver Fredborg Stockmarr
30.08.2009 Alexander Malev
13.09.2009 Anne Christine Lemming
20.09.2009 Ida Sophia Strøm Vestbjerg 

Kisserup kirke
16.08.2009 Elias Helge Billeskov Busch
30.08.2009 Patricia Mejze Poulsen
11.10 2009 Maj Flinch Biehl

Hvalsø Kirke kirke
19.07.2009 Isac Wagner Johansson
08.08.2009 Victor Krøyer Kolstrup Ringø
30.08.2009 Gustav Axel Smith Larsen
30.08.2009 Adam Wärme Mygind
06.09.2009 Mille Sølvblad Eghave
06.09.2009 Mikkel Rye Sørensen
13.09.2009 Rosa Lumby Andersen
27.09.2009 Josefine Nielsen

Særløse Kirke
05.07.2009 Jannick Michael Markussen
16.08.2009 Josefine Nikoline Sørensen
16.08.2009 Noah Malthe Sølving Bertelsen
16.08.2009 Elias Kristian Sølving Bertelsen
04.10.2009 Emil Thomsen

Vielser 
Kirke Saaby Kirke
18.07.2009 Mette Maria Kristensen og 
 Henrik Ewald Lorentzen
08.08.2009 Michele Nielsen og 
 Kenneth Kjær Østergaard
08.08.2009 Bettina Luna Eschenburg Ander- 
 sen og Rudi Eschenburg  Andersen
08.08.2009 Maria Vedsegaard Jensen og 
 Jan Vedsegaard Jensen
22.08.2009 Selina Keiniche Ullergaard og 
 Jakob Keiniche Ullergaard
22.08.2009 Annette Christensen og
 Brian Egholm Jacobsen

12.09.2009 Karina Siglev Jensen og 
 Kåre Valtersdorf
12.09.2009 Tina Louise Løndal Schaksen 
 og Sten Schaksen

Velsignede
Kirke Saaby kirke
17.10. 09 Helle Wensien-Jegsen og 
 Jan Wegener Wensien

Hvalsø Kirke
04.07.2009 Lise Kemp & Mikkel Østergård
01.08.2009 Ursula Charlotte Andersen & 
 Carsten Borgedal
08.08.2009 Camilla Krøyer Kolstrup Ringø &
 Chris Kolstrup Ringø
08.08.2009 Maria Vandsøe Elletoft & 
 Claus Vandsøe Elletoft Christensen
15.08.2009 Trine Bjerring Mikkelsen & 
 Peter Bredal Mikkelsen
08.08.2009 Lena Marie Green Jensen & 
 Mikael Green Jensen
12.09.2009  Ida Bülow Carlsen og 
 Nicolai Bülow Carlsen  

Bisatte/begravede 
Kirke Saaby
19.06.2009 Astrid Sofie Bødker
24.07.2009 Alf Høimark Andersen
05.08.2009  Jonna Birgitte Poulsen
28.08.2009  Leif Preben Andersen
15.09.2009  Henri Preben Thorvald Caspersen
23.09.2009  Ole Kæmsgaard

Kisserup Kirke
02.10.2009 Laila Kirsten Launsø

Hvalsø Kirke
19.08.2009 Jens Ejvind Steenberg
13.08.2009 Holger Olsen
  Hans Peter Frandsen
 Ruth Christensen
14.07.2009 Anna Grete Jørgensen
22.09.2009 Ervind Ib Rasmussen
07.07.2009 Svend Ib Mortensen
08.09.2009 Lone Paarup Andersen
02.10.2009 Laila Kirsten Launsø

Særløse Kirke
25.09.2009 Ulla Bengtsson
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Adventsguds-
tjeneste i
Hvalsø kirke
Søndag d. 29. november 
kl. 10.30
med spejderne og luciaop-
tog

Spejdernes jule-
stue i Hvalsø
Sognegård
Søndag d. 29. november 
kl. 11.30 – 14.00
Der vil være optrin af spej-
derne (FDF og De grønne 
pigespejdere i Hvalsø), Ju-
lemandens værksted, hvor 
man kan lave julepynt og 
selv fremstille juledekora-
tioner, samt snobrøds buf-
fet, fi skedam for børnene 
med gevinst hver gang. 
 Amerikansk lotteri, 
tombola begge med mange 
fl otte gevinster.
 Der er cafeteria med 
salg af gløgg, æbleskiver, 
kaffe, the, hjemmebagt 
kage, hjemmelavede sand-
wichboller med salat og 
saftevand til børnene. 
 Du kan nå at købe ad-
ventskransen i julestuen. 
 Salgsbod med hjemme-
bagte småkager, gele og 
marmelade, som er frem-
stillet af frugter som vok-
ser på træer og buske ved 
spejderhuset.

Julekrybbe i Hvalsø kirke     

Fra 1. søndag i advent og til Helligtrekonger står jule-
krybben fremme i Hvalsø kirke.
At stille en julekrybbe op ved juletid er en gammel kristen tradi-
tion, der stammer helt tilbage fra Frans af Assisis´ tid i år 1223 
i Italien.
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1. søndag i advent
Søndag d. 29. november kl. 14.00 i Særløse kirke
Første søndag i advent fejrer vi også i Særløse kirke med 
en familiegudstjeneste. 
 Kaffe og sodavand efter gudstjenesten.



DET SKER i december

15

Tag afsked med 
året 2009 
i Kirke Saaby, Særløse 
og Hvalsø med cham-
pagnegudstjeneste.

De ni læsninger 
og luciaoptog
3. søndag i advent, d. 13. 
december kl. 14.00 
i Hvalsø kirke

Se kirkernes store børne-
kor gå luciaoptog, syng de 
smukke advents- og jule-
salmer og kom i julestem-
ning!
Har du lyst til at være med 
som oplæser af de ni læs-
ninger, må du meget gerne 
henvende dig til: anne.
spangsberg@paradis.dk
Gløgg og æbleskiver i Sog-
negården efterfølgende.

Eftermiddagsmøde i Hvalsø
Fredag d. 4. december kl. 14.00 i Hvalsø Sognegård

Causeri ved skrædder Lars Andersen og Bente Trane, Hvalsø 
Arkiv:
”Hvad fortæller kirkeinventarets tekstiler om kirkens position i for-
hold til det lokale samfund og dens ejer, Sonnerupgård”

Toget kommer ind på stationen - folk stiger af og stiger på. 
Stationsbygningen har ikke forandret sig meget siden den blev 
bygget i 1874.
 Selve byen består stadig af en hovedgade med forretninger og 
beboelse. Handelslivet kæmper sig gennem en hverdag og folk 
kommer og går. Forandringer sker for det enkelte menneske og 
for samfundet. 
 Midt i bybilledet skuer kirken udover den øvrige del af byen. 
Den ligger på en høj og fortæller derved om den magt den har 
udøvet i det lokale samfund i fordums dage. Kirkens historie og 
interiør har i høj grad været præget af dens tilknytning til godset 
Sonnerupgård. 
 Det var godset der økonomisk støttede kirken gennem mange 
århundreder. Til gengæld måtte herskabet have plads forrest i 
kirken ved gudstjenester og derved  betonede de deres magt i 
forhold til resten af befolkningen.
 Denne del af historien vil skrædder Lars Andersen og Bente 
Trane, Hvalsø Arkiv, holde et causeri over gennem ord og bil-
leder.



DET SKER i december
Juleafslutninger i Kirke Saaby kirke
Juleafslutning for de mindste børn- dagplejer, vuggestuer og an-
dre interesserede
Tirsdag d. 15 december kl. 9.30
Bagefter juletræ, frugt og økologisk saft i Den gamle skole

Juleafslutning for børnehavebørn og 
andre interesserede i Kirke Saaby kirke
Onsdag d. 16. december kl. 9.30
Bagefter dans om juletræet, frugt, kager og økologisk saft i Den 
gamle Skole

Juleafslutning for Kirke Saaby skole
Fredag d. 18. december kl. 8.15

Juleafslutninger i Hvalsø kirke
Juleafslutning for de mindste børn – dagplejer, vuggestuer og 
andre interesserede
Tirsdag d. 15. december kl. 10.00.
Frugt og andre lækkerier i Sognegården bagefter

Juleafslutning for børnehavebørn og 
andre, der glæder sig til jul i Hvalsø kirke
Onsdag d. 16. december kl. 10.00 og kl. 11.00

Juleafslutning for Hvalsø skole
Fredag d. 18. december fra kl. 8.15
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Julekoncert med Roskildekoret
Hvalsø kirke d. 6. december kl. 16.00

Et gedigent julepro-
gram med danske ju-
lesange - og satser fra 
John Rutters populære 
”Requiem”.
 I 2008 tiltrådte Ro-
ger Munck-Fairwood 
som korets dirigent. 
Han er organist i Ølby 
kirke ved Køge, og kendt som en dynamisk og iderig korle-
der. Så glæd jer til en livlig, intens og måske overraskende 
fremførelse af julens bedste klassikere.
 Gennem årene har Roskildekoret givet koncerter mange 
steder i Danmark og i udlandet, samt indspillet fl ere plader, 
b.la. ”Jul med Roskildekoret” som kan anbefales.

Julekoncert med 
Tolstrupkoret
Særløse kirke fredag d. 
11. december 
kl. 19.30

En god, gammel tradition 
fortsætter. Tolstrupkorets 
julekoncert er som sæd-
vanlig et tilløbsstykke, 
som bringer julestem-
ningen ind i alle hjerter! 
Under ledelse af  dirigent 
Mikael Jacobsen vil koret 
med sædvanlig sangglæde 
og entusiasme synge et al-
sidigt program af danske 
og udenlandske julesange.

Ni 9 læsninger 
i Kisserup kirke
Søndag den 13. decem-
ber kl. 19.30

Smuk og stemningsfyldt 
aften med læsninger og 
korsang af Sawarabykoret 
og orgelmusik af organist 
Anders Danman. Efter 
koncerten klejner og hvid 
gløgg i våbenhuset.
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Hvalsø Kirke inviterer til juleaften 
i sognegården 
Menighedsrådet i Hvalsø har besluttet, at der i 
år - efter den sidste gudstjeneste den 24. decem-
ber - fejres jul i sognegården fra kl. 17.30 med 
spisning. 
 Da der ikke kan reserveres pladser i kirken 
anbefales deltagere at møde op til gudstjenesten 
kl. 16.30 i særdeles god tid. Som alternativ kan 
man eventuelt deltage i en af de tidligere gudstje-
nester, hvor det ligeledes anbefales at møde op i 
god tid inden gudstjenesten.
 Ved julearrangementet serveres fl æskesteg og 
andesteg med hvide og brune kartofl er, rødkål og 
brun sovs efterfulgt af ris ala mande med kirse-
bærsauce samt en mandelgave til hvert bord. 
Endvidere er der vin, øl, sodavand og kaffe/the 
med sødt. Vi sidder ved borde á ca. 8 pladser.
 Selvfølgelig bliver der juletræ, som vi kan 
danse omkring og synge de dejlige salmer og 
sange.
 For dem der slet ikke kan undvære julegave kan hver enkelt højst medtage én gave til ca. 25 kr. 
-gaverne bliver så tilfældigt delt ud med én gave til hver, der selv har en gave med.
 Hensigten med arrangementet er at hygge sig og have det rart og holde jul ud fra julens hensigt:  
Jesus blev født julenat. Det er budskabet, der denne aften vil være i centrum – ikke gaveræs og 
konkurrence om de største og dyreste gaver.  Julen handler om kærlighed, nærvær, fred, hyg-ge, 
fællesskab og tolerance.
 Alle er velkomne, men der er et begrænset antal pladser (ca. 60). Deltagelse sker som ud-
gangspunkt efter ”først til mølle” princippet, men arrangørerne forbeholder sig - i til fælde af 
”overbooking” - at prioritere enkeltpersoner frem for eventuelt grupper.  
 
 Menighedsrådet yder tilskud til arrangementet ligesom den lokale Nordea Bank, Super-
Brugsen, Bygma, JK-EL og Klinik for fodterapi ved Tine D.K. Poulsen yder sponsorbi-
drag. Derfor er delta-gerbetalingen beskeden, så alle kan være med.
 Det koster 50,- kr. pr. person at deltage. Børn under 12 år dog kun 25,- kr.  Betaling sker i 
forbindelse med personlig henvendelse og tilmelding til præstesekretær Marianne Herss, der træf-
fes mandag og fredag mellem kl. 10.00 og 14.00 på kirkekontoret, Præstegårdsvej 2A, Hvalsø, 
telefon 46409665 samt lørdag den 5. december mellem kl. 11.00 og 13.00 i Sognegården.
 Tilmeldingsfrist: Fredag den 11. december 2009. 
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Kors og kage
Fra onsdag d. 13. ja-
nuar kl. 13.00 begynder 
forårets minikonfi rmand-
undervisning, som vil 
strække sig over 10 forløb 
og slutte af med en mini-
konfi rmandfestgudstjene-
ste palmesøndag. 
 Undervejs vil organist 
Linda Baarsgaard og hjæl-
pepræst Søren E. Jensen i 
spredt orden underholde 
med kirkegårdsskattejagt, 
sang, tegning, læsning, 
kagespisning og kristne, 
jyske videofi lm. 
 Der kræves ingen for-
udsætninger for under-
visningen ud over, at man 
skal gå i 3.klasse.

Jagten efter Gud 
fortsætter i 
Kisserup...
Mennesker fra Kisse-
rup har ordet i kirken
Torsdag den 28. januar 
kl. 19.30

Verdens navle!
Tove Binzer tager ud-
gangspunkt i Kisserup og 
bevæger sig ud i verden
Velkommen til en ved-
kommende aften med ef-
terfølgende lokal øl

100 års jubilæum for Hvalsø kirke
Søndag den 3. januar kl. 10.30
Se artikel på side 4 og 5

Messingblæserkvintet på spil ved Kyndelmisse-
koncerten 2010 i Kisserup Kirke 

Søndag den 31. januar 2010 får Kisserup Kirke besøg af Bir-
kerød Brass Quintet i anledning af den traditionelle kyndelmis-
sekoncert, som begynder kl. 19.30. En trompet klinger smukt 
i kirkerummet. Forestil dig så ikke mindre end 2 trompeter, et 
waldhorn, en trækbasun og en tuba, der spiller sammen. Kom 
selv og hør hvor godt det kan lyde. 
 Messingkvintetten fra Birkerød, der tidligere har spillet i 
Kirke Såby Kirke, er kendetegnet ved et meget alsidigt reper-
toire – meget klassisk, men også populærmusik i form af ever-
greens og rytmisk musik. Det er også tilfældet ved kyndelmis-
sekoncerten. Her vil der blandt andet være mulighed for at høre 
musik af den danske komponist Rued Langgaard, Lille kvintet 
for blæsere – Ribe tidlig morgen og af Edvard Grieg, Tre norske 
sange og danse. Også Dvoraks Slavisk dans nr. 4 er på program-
met sammen med Gershwins Rhapsody in Blue. Der bliver også 
mulighed for at høre nogle evergreens fra Gershwins hånd, fx 
Lady be good og Embraceable you samt nogle kendte musical-
numre.   
 Endelig bliver der mulighed for at høre kirkens organist An-
ders Danman spille sammen med Birkerød Brass Quintet i Jo-
hann Sebastian Bachs Jesus bleibet meine Freude (Jesus hjer-
tets lyst og glæde).
 Kvintetten består af: Erik Rasmussen, trompet og fl ygelhorn, 
Leif Jacobsen, trompet og kornet, Jan Mølgård, waldhorn, Pe-
ter Larsen, trombone (trækbasun) og Morten Wilmer Jensen, 
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koncerten 2010 i Kisserup Kirke
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Kirkespisning i Den gamle skole, 
Kirke Saaby
Onsdag den 20. januar kl. 18.30

Helleristninger
Kirke Saaby kirke har 
en spændende hel-
leristning. Men hvad 
er en helleristning og 
hvad er fortællinger-
ne om nordens helle-
ristninger?
 Mød Dr. Gerhard 
Milstreu, Tanums 
HällristningsMuse-
um, Underslös
 En specialist i 
helleristninger og 
i fortællingen om 
kontinuiteten fra he-
denskab til kristen-
dom

Fakta om kirke-
spisning: Kirkespis-
ning er en kort andagt 
i kirken. Derefter 
middag og foredrag 
i  Den gamle Skole. 
Pris 50 kr for voksne. 
Børn og konfi rman-
der 1⁄2 pris. Tilmelding snarest til  Betty Hansen tlf 46 49  26 
16 eller på pjs@km.dk.

 

Morgenmøde i 
Den gamle skole, 
Kirke Saaby
Onsdag den 27. januar 
kl. 9.30

Irland – den barske grønne 
ø ved Atlanterhavet 
 Foredrag af Kaj Jensen, 
Cand. Comm./Psyk., med-
lem af Roskilde byråd.
 Foredraget bliver et mø-
de med ’den irske livsstil’, 
og med de vidunderlige 
landskaber med de mange 
småhuse der ligger som ru-
iner på marker omkranset 
af stengærder. 
 Ruinerne er synlige spor 
fra hungersnøden (Fami-
nen) i 1840’erne.
 Foredraget er også en 
fortælling om hvordan det 
er, at bo hos irerne, 
om deres pubber, om deres 
dejlige mad, og om den ir-
ske musik, der går lige til 
hjertet.

Morgenmøde fra kl.
9.30-11 med morgenmad 
og foredrag. Pris 20 kr.
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DET SKER i februar

Den tidligere biskop Jan 
Lindhardt taler om 

Kirken og dens
fremtid

Eftermiddagsmøde 
fredag d. 5. februar kl. 
14.00 i Hvalsø Sogne-
gård

Gospelkoncert 
med koret 
”Liberty”
Hvalsø kirke tirsdag d. 
9. februar kl. 19.30

Liberty er et energisk go-
spelkor under ledelse af 
Trine Skårhøj Bundgård . 
Korets   35 sangere bræn-
der alle for den sorte, swin-
gende gospel, der sætter 
gang i krop og sjæl. Liberty 
medvirkede i 2006 ved en 
gudstjeneste i Særløse kir-
ke, men denne gang bliver 
i fl g. koret det en decideret 
- og dedikeret -  koncert: 
”Gennem vores sang øn-
sker vi at videregive det 
budskab, nemlig budska-
bet om Jesus Kristus, som 
gospelmusikken er udtryk 
for.”

”Fastelavn er mit navn…” 
– mød udklædte i kirken!
Fastelavnsgudstjeneste i Hvalsø kirke søndag 
d. 14. februar kl. 13.00.

Festen fortsætter i Hvalsø Hallen kl. 14.00 med tøndeslagning, 
kåring af katte-konger /dronninger m.m. Der vil som sædvan-
ligt være mulighed for at købe fastelavnsboller og kaffe m.m.
Arrangementet er et samarbejde mellem Socialdemokraterne 
og Hvalsø kirke.

Længe leve Kirke Saaby 
forsamlingshus
Kirkespisning i Kirke Saaby kirke 
og den gamle skole
Onsdag en 10. februar kl. 18.30

Kirke Saaby forsamlingshus har haft 100 års jubilæum og værts-
parret 20 års jubilæum
Kirkespisningen sættes fokus på vort Forsamlingshus
Mød Annette Greve og Kim Jakobsen til en afslappet samtale 
om forsamlingshuset, mad og lokalsamfundet.

Fakta om kirkespisningen: Kort andagt i kirken, mad i den 
gamle skole og foredrag. Pris 50 kr. Børn og konfi rmander halv 
pris. Tilmelding snarest til Betty Hansen på 46492616 eller 
pjs@km.dk.  Aftenen afsluttes kl. 21.
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DET SKER i februar
Røde Kais forbryderiske fortællinger
Hvalsø sognegård, torsdag d. 18. februar kl. 19.30

”En komplet umoralsk historie,” skrev en anmelder om bogen 
”Røde Kai og hans kriminelle karriere”, som er skrevet af Hval-
sø Kirkes hjælpepræst, Søren E. Jensen.
 Men faktisk er det mere korrekt at tale om dobbeltmoral i 
ren forstand. Kai var nemlig forbryder, og han vidste udmær-
ket godt, at hans aktiviteter var moralsk forkastelige. Omvendt 
måtte han som kriminel forholde sig til underverdenens moral, 
og det var bestemt ikke noget simpelt regnskab, for som Bob 
Dylan helt korrekt har sagt: ”To live outside the law you must 
be honest” - når du lever udenfor loven, må du være ærlig.
 Alt dette vil Røde Kai fortælle om ved en sogneaften i Hvalsø 
Sognegaard, hvor man også kan høre om biljagter, narko, porno 
og fængselsliv.

Morgenmøde i Den gamle Skole,
Kirke Saaby
Onsdag den 24. februar kl. 9.30

Alle de Grosbøller
Foredrag ved sognepræst Torsten Dam-Jensen, Osted

Torsten Dam-Jensen har haft orlov for at studere ny-ate-
ismen. Hvad er ateisme og hvordan udvikler den sig i 
vort samfund. Vi snakker ustandseligt om islam. Men er 
ateismen en større trussel mod kristendommen?
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Helligtrekongerr -  grøn afviklingsfest
Selv om Helligtrekonger i 
Danmark aldrig har haft så 
stor betydning som længere 
sydpå i Europa, så har vi dan-
skere også  haft vore jule-af-
viklings ceremonier. Engang 
havde vi optog, hvor bl.a. 
skoleelever  agerede de vise 
mænd.  En særlig tre-armet  
lysestage blev taget i brug  i 
kirken under Helligtrekonger-
gudstjenesten. Den 5. januar 
har børn indtil for få årtier si-
den nogle steder i landet gået 
”Hellig Krist”. Ved husdørene 
sang de første vers af salmen 
”Dejlig er den himmel blå” og 
fik nogle mønter eller slik for 
hurtigt at gå videre. Desvær-

re har vi aldrig kendt til den 
centraleuropæiske skik, hvor 
man Helligtrekonger aften får 
besøg af præsten der velsigner 
huset og bagefter på husdøren 
skriver årstallet for velsignel-
sen + CMB, der er forbog-
staverne for de 3 vismænd 
Caspar, Melchior og Baltasar. 
Men som samtidig også er en 
forkortelse for Christus man-
sionem benedicat. Kristus vel-
signe hjemmet. Det er på tide 
at få genindført en ordentlig 
skrub-af-fest for julen. Det 
kan vi gøre med optog, CMB 
graffiti, fridag hvert år den 6. 
januar som de har andre ste-
der i Europa.

 Helligtrekongertiden kal-
des også epifani-festen. Epifa-
ni betyder tilsynekomst og der 
festes fordi Gud åbenbarer sin 
herlighed i Jesus.  Farven på 
denne periode af det hellige 
år er grøn. Der er hemmelige 
koder i farven. De dybere lag  
i det grønne er ikke til at for-
stå. Men vi kan mærke at vi er 
inde i en periode af det hellige 
år der er gennemsyret af håb, 
vækst, safter. Jesus er kommer 
til verden. Vi har fået kraft og 
næring til at gro. Det evige er 
brudt ind i det forgængelige. 
Det fjerne er blevet nært. Saf-
terne stiger ned i os fra him-
len.

Kyndelmisse - burde være officiel helligdag

Kyndelmisse den 2. februar 
burde, ligesom for 200 år 
siden, igen gøres til officiel 
helligdag. Dagen har dybe 
rødder i en folkelig tradition. 
Man er midtvejs igennem 
vinteren. Dagene er ble-
vet længere, men vinteren 
strengere. Der er et næsten 
magisk lys over landskabet.  

Ordet kyndelmisse er en 
fordanskning af Missa Can-
delarium og betyder noget i 
retning af lysgudstjeneste. I 
katolsk tid var det ikke blot 
den dag man markerede 
Jomfru Marias renselse og 
Jesus-barnet fremstilling i 
templet - 40 dage efter jul.  
Det var også den dag, hvor 

man bl.a. indviede de lys der 
resten af året skulle brænde 
i kirken. Det virker derfor så 
oplagt på Kjørmes Knuds 
dag, som Kyndelmisse også 
bliver kaldt, at fylde kirken 
med stearinlys og sidde i 
det hyggelige, varme skib og 
sejle mod evigheden mens 
man tænker på Jesus som 
lyset der bryder mørket og 
kulden. I mange kirke hol-
der man gudstjeneste eller 
koncert Kyndelmisse aften 
og enten før eller efter guds-
tjenesten kunne man spise 
pandekager, som førhen har 
været dansk  Kyndelmisse-
mad.

Vi kræver to ekstra fridage om året
Læs hvordan det er muligt at få dem



Hvalsø kirkes Børnekor
En stor succes med p.t. 26 medlemmer. Måske 
er der plads igen i 2010?
 Der er oprettet venteliste, men følg med på 
kirkens hjemmeside – eller skolens forældre-in-
tranet. Eller ring til Linda Baarsgaard: 
tlf. 35 26 24 30

Kirke Saabys Børnekor
Øver hver onsdag kl. 15-16.15 i Den gamle 
Skole.  Koret undervises af musikeren Nicklas 
(tidligere musiklærer på Kirke Saaby skole), 
organist Anders Danman og der hygges om 
koret af Lene Hvas. 
 Nye kan fortsat tilmelde sig koret ved hen-
vendelse på tlf 20467932 (Lene Hvas).

Baby Salmesang
Invitation til forældre med børn fra 0 -12 mdr.

Syng med de små i Kirke Saaby
Spædbørn elsker musik. 
Tag børn mellem 0-12 
mdr med til sange og sal-
mer i Den gamle Skole 
og i kirken. Der synges, 
danses, leges. Alle sanser 
er aktiveret.
Tid: Tirsdage 10-11. 
Første gang 19. januar. 
10 tirsdage i alt.

Tilmelding: Inden 5. januar 
hbwandersen@yahoo.dk
 Underviser: Henriette Brix Worm Ander-
sen.
 Pris: 300 kr som dækker kursus, kaffe/te og 
bogen ”Min første salmebog”.

OPSLAGSTAVLEN

Læsekreds i Hvalsø

Læsekreds
Læsekredsen er i fuld gang. Vi mødes 
hver fjerde mandag kl. 19.30 i Sognegår-
den i Hvalsø, for at diskutere den bog vi 
alle har læst siden sidst. Bøgerne skaffer 
biblioteket, forhåbentlig i så mange ek-
semplarer, at vi kan få en hver, ellers må 
vi deles om dem, der er. Vi er ret mange, 
men der kan godt blive plads til en eller 
to nye. Hvis du er interesseret, så ring til 
Inger de Cros Dich på tlf. 46 42 00 01 og 
hør nærmere. 
Med venlig hilsen
Inger de Cros Dich

December:
Mandag d. 14. kl. 19.30: Læsekreds i 
Hvalsø Sognegård

Januar:
Mandag d. 18. kl. 19.30: Læsekreds i 
Hvalsø Sognegård

Februar:
Mandag d. 15. kl. 19.30: Læsekreds i 
Hvalsø Sognegård

Jamen, babyer kan da 
ikke synge! 
Selvfølgelig kan et spædbarn ikke synge, 
men det kan sagtens opfatte lyden, stem-
ningen og ånden i musikken.
 Når vi mødes til Babysalmesang led-
sages sangen af enkle dansetrin, rolige 
gynge-ture i et lagen, enkle rytmeinstru-
menter som triangel, rasleæg, sæbebob-
ler, vifte osv. 
 Babysalmesang er derfor en stimule-
rende oplevelse for alle sanser, og du får 
mulighed for at forny bekendtskabet med 
vores rige sang og salmeskat - sammen 
med dit barn.
 Tid og sted. Kurset i Babysalmesang 
strækker sig over 10 onsdage. 
 Første gang onsdag den 6. januar kl. 
10.00 i sognegården,  efter vi har sunget 
er der the/ kaffe.
 Det er koster 300 kr. at deltage.
  Tilmelding til: Line Skovhaug 
tlf: 21246393
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Voldborg Herreds Kantori søger nye medlemmer
Har du lyst til at synge i kor – til og med ”lige henne om hjørnet”?

Voldborg Herreds kantori blev etableret i januar 2009, og består af sangere i alderen 15-75 år, alle 
med tidligere korerfaring.
 Koret er Hvalsø kirkes voksenkor, og vi  bidrager med festlige og stemningsfulde indslag ved 
gudstjenester ca. 2-3 gange årligt, samt  sangaftneer eller koncerter.
Koret er velklingende, vi arbejder seriøst og har det samtidig hyggeligt. 
Repertoiret er salmer, klassisk kirkemusik, danske sange og gospel. 
Det er en fordel (men ingen betingelse), at du har sunget i kor før, eller har spillet et instrument.
Sådan her så vi ud i foråret 2009. Der anes et enkelt hul i opstillingen, måske er det lige netop 
dig, der fylder det ud?
Vi øver hver  onsdag aften kl. 19.30-21.20 i Hvalsø Sognegård.

Rytmik
Så starter vi et nyt hold for de 3-5 årige.

Vi skal synge, danse, lege og spille på instrumenter så alle sanser bliver stimuleret, derud 
over får du mulighed for at forny bekendtskabet med vores rige sang & salmeskat sammen 
med dit barn.

Sted og tid.
Kurset strækker sig over 15 tirsdage, første gang den 19. januar. Kl. 16.15 – 17.00  i sogne-
gården i Hvalsø Pris: 350 kr. pr. barn
 Tilmelding til Line Skovhaug  tlf 21246393, eller mail line@skovhaug.dk
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Vi mangler primært herrer og alter, men alle henvendelser bliver taget i betragtning. 
Motion – får man også i et sangkor – Voldborg Herreds Kantori fra Hvalsø/Særløse
Vi starter med at løsne hele kroppens muskler op, så får musklerne i skuldre, nakke, hals og mund 
en ekstra omgang. Så skal stemmen varmes op, og vejrtrækningen ikke at forglemme, ja mave-
musklerne skal også bruges – og så er vi klar til aftenens repertoire, som er planlagt af organist 
ved Hvalsø og Særløse kirker og vores korleder Linda Baarsgaard.
 Stemningen i vores lille kor er hyggelig og engageret, men desværre er vi kun 6-7 personer, i 
alderen fra 15 til 75. Så du skal ikke holde dig tilbage. Alder har ingen betydning, ej heller om du 
er mand eller kvinde, bare du kan synge, og kan lide at synge. Du behøver heller ikke at kunne 
læse noder. 
 Vores repertoire er salmer, lidt gospel med mere, og det lyder faktisk rigtig godt, når vi virkelig 
får varmet stemmerne op. Men hvis vi nu var fl ere medlemmer, så ville det jo lyde fantastisk, og 
det ville være fantastisk at være med til fl ere arrangementer, både i vores egne kirker og kirkelige 
sammenhænge og sammen med andre kor andre steder.
 Vi arbejder seriøst i Voldborg Herreds Kantori, men i pausen drikkes der kaffe/the og vand 
for at få klaret stemmen. Og kagen skal vi jo heller ikke glemme. Vi skiftes til at tage kage med 
og både købe – og hjemmebagt er velkomment. Og så forstår vi os også på, at bruge lattermusk-
lerne.
 Så hvis du vil have lidt motion, så kom til voksenkor om onsdagen i Hvalsø Kirkes Sognegård, 
fra kl. 19.30 til 21.20. Hvis bare du kan lide at synge, så vil du trives godt i Voldborg Herreds 
Kantori. Og så er det så livsbekræftende, at få mulighed for, at have fået rørt lungerne og få truk-
ket vejret godt igennem, med en god omgang spontan latter, når vi ikke lige kan ramme tonerne, 
når vi øver alle de dejlige salmer og sange. Hvalsø og Særløse kirker fortjener at have et sangkor.
 Kontakt vores korleder Linda Baarsgaard på tlf.nr. 3526 2430.

Jette Emerek Nielsen
Medlem af Voldborg Herreds Kantori

Det her er noget 
for dig!
Sawaraby-koret øver hver torsdag i 
Den gamle Skole i  Kirke Saaby kl. 
19.30. 

Koret søger fl ere sangere. Vil du 
synge med i koret så kontakt kor-
formand Thyra Johannesen på tlf. 
46409721 eller e-mail thsj@mail.
tele.dk.  

Organist Anders Danman kan også 
kontaktes på tlf. 21685189 
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Tag afsked med året 2009 
i Kirke Saaby, Særløse og Hvalsø

med champagnegudstjeneste

Nytårsaften d. 31. december holder vi gudstjeneste i Kirke Saaby 
kirke kl. 15. Bagefter er der champagne og kransekage i våbenhu-
set. 
 En smuk måde at afslutte det gamle år på. Først en festlig guds-
tjeneste ligesom juleaften og så hjem og feste. Det samme sker i 
Hvalsø og Særløse kirker.
 Nytårsaftensdag er gudstjenesten i Særløse kirke kl. 13.30 og 
Hvalsø kirke kl. 15.00. Også her bydes der på kransekage og et 
glas champagne. 



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
Christian Brage, Uddeholmsgatan 36, 14 50 Malmö
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 · www.danman.dk

Graver i Kirke Saaby Caroline Sejerø 
Ellegaard Jensen
Heibergs Have 20, 4060 Kirke Saaby
Tlf.: 27 51 20 55 
E-mail: saabykirkegaard@mail.com
Arbejds- og postadresse
Graverkontoret, Bogøvej 8A, 4060 Kirke Saaby

Gravermedhjælper 
Frederik Essebo Nielsen, tlf: 24 40 48 69

Graver i Kisserup
Merete Christina Bislov Hansen
Granhaven 57, 4060 Kirke Saaby, tlf. 2217 6268
E-mail: fi rebird70@elvis.dk

Korformand Kirke Saaby-Kisserup
Thyra Johannesen, Enebærhaven 3,
4330 Hvalsø, tlf. 4640 9721 
E-mail: thsj@mail.tele.dk  

Formand for menighedsrådet
i Kirke Saaby og Kisserup:
Henry Petersen, Fanøvej 2, 
4060 Kirke Saaby, tlf. 4649 2451
henry.petersen@privat.dk

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

Kirkebil:
Ring efter Carstens Taxa, 
tlf. 4649 2700.

Søren E. Jensen
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Søndag d. 22. november - 14.00 10.30 -
Sidste søndag i kirkeåret  AS AS
  Særgudstj. 

Søndag d. 29. november 10.30 14.00 9.00 10.30
1. søndag i advent AS AS PJS PJS
 Spejderne Familiegudstj.    
Søndag d. 6. december 10.30 9.00 10.30 -
2. søndag i advent SEJ SEJ PJS 

Søndag d. 13. december 14.00 - 10.30 19.30
3. søndag i advent De ni læsninger  PJS De ni læsninger
 AS

Søndag d. 20. december 9.00 10.30 - 10.30
4. søndag i advent SEJ SEJ  PJS

Torsdag d. 24. december 12.30 AS 15.15 SEJ 12.30 PJS 15.00 PJS
Juleaften 14.00 AS  14.00 PJS
 16.30 SEJ  16.00 PJS

Fredag d. 25. december 10.30 9.00 10.30 -
Juledag AS AS PJS

Lørdag d. 26. december 10.30 - 9.00 -
2. juledag SEJ  SEJ

Søndag d. 27. december 9.00 10.30 9.00 10.30
Julesøndag AS AS SEJ PJS 

Torsdag d. 31. december 15.00 AS 13.30 AS 15.00 PJS -
Nytårsaftensdag Champagne Champagne Champagne
 & kransekage & kransekage & kransekage 

Søndag d. 3. januar 2010 10.30 - 9.00 10.30
Helligtrekongers søndag SEJ & AS  PJS PJS
 Festgudstj.
 Kirkens jubilæum

Søndag d. 10. januar 10.30 9.00 10.30 -
1. søndag efter helligtrekonger SEJ SEJ PJS 

Søndag d. 17. januar 9.00 10.30 9.00 10.30
2. s.e.h3k AS AS PJS PJS

Onsdag d. 20. januar - - 18.30 -
   Kirkespisning

Søndag d. 24. januar 10.30 9.00 10.30 -
Sidste søndag efter helligtrekonger AS AS PJS

Søndag d. 31. januar 10.30 9.00 9.00 10.30
Septuagesima SEJ SEJ PJS PJS

Søndag d. 7. februar 10.30 9.00 10.30 -
Seksagesima AS AS PJS
  Med nadver

Onsdag d. 10. februar - - 18.30 -
   Kirkespisning

Søndag d. 14. februar 13.00 - 9.00 10.30
fastelavn AS & SEJ  PJS PJS

Søndag d. 21. februar - 10.30 9.00 -
1. søndag i fasten  AS AS

Søndag d. 28. februar 9.00 - - 10.30
2. søndag i fasten PJS   PJS

Gudstjenester på Ældrecenter 
Tirsdag d. 8. december: AS  PJS: Poul Joachim Stender
Torsdag d. 24. december: AS  SEJ: Søren E. Jensen
Tirsdag d. 12. januar: PJS  AS: Anne Spangsberg
Tirsdag d. 9. februar:SEJ  
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