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PINSEN
Pinsen er en af kristen-
dommens store fester. Det 
er en ildrød fest for Hellig-
åndens komme. Mægtige, 
usynlige kræfter besatte 
den første pinse discip-
lene. Ånden var over dem. 
De så Jesu budskab i et nyt 
lys. Det var som om tun-
ger af ild brændte i deres 
hjerte. Med et vidste de, 
hvordan de skulle komme 
videre med det nye bud-
skab, som han havde givet 
dem. De ikke bare forstod, 
at de skulle grundlægge 
menigheder. De brændte 
for det. Af den grund bli-
ver pinsen også kaldt for 
kirkens fødselsdag. Gen-
nem kirkebladet, der er 
præget af passionens røde 
farve, flyver hvide duer. 
Duen er i kristendommen 
symbolet for Den hellige 
Ånd, der den første pinse 
kom over disciplene. På 
forsiden af kirkebladet 
kunne der også haave stå-
et tallet 50. Det er der en 
grund til. Pinse kommer 
af det græske ord pente-
koste, der betyder 50. Pin-
sen falder nemlig 50 dage 
efter påske. Pinsen er en 
betydningsfuld fest. Uden 
Helligånden ville kirken 
stivne. Den får os til, igen 
og igen, at nyfortolke Jesu 
budskab ind i vor egen 
tid.

Pinsefest og
indvielse af de nye
graverfaciliteter
Søndag den 27. maj kl. 10.30 på græsplænen bag Kirke 
Saaby kirke
Vi vil feste pinsedag for Helligåndens komme. Men samtidig 
vil vi også markere at Kirke Saaby kirke har fået nye lokaler 
til graverne og nyt hus til deres redskaber og maskiner. Derfor 
holder vi pinsegudstjeneste på græsplænen bag kirken. Henrik 
Hansens jazzband spiller. Efter gudstjenesten vil der være of-
ficiel indvielse af lokalerne, fadøl, grillpølser, taler og mulighed 
for at lære gravernes arbejde at kende nærmere.
 De smukke, nye lokaler er tegnet af arkitekt Peter Saabye 
fra Kirke Saaby. Elegant har han føjet det tidligere kapel og 
graverkontor sammen med en nybygning, som giver plads til 
kontor, bad og toiletter. Foran bygningen er en brostensarkade 
med bænke, der giver mulighed for at sidde og nyde den smuk-
ke kirkegård.
 På den nye kirkegård blev et gammel, faldefærdigt træskur 
erstattet med en bygning, der giver plads til de maskiner og 
redskaber som i dag er nødvendige til arbejdet med kirkegår-
den, kirken, sognegården og præstegården.
 Vi håber at se så mange som muligt til pinsefest og indvielse 
af vore nye bygninger.

De tre gravere Caroline 
Ellegaard Jensen, Mark 

Hansen og Claudia Loveluck 
foran den nye bygning.
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BørnedagBørnedag  

TRIOfabula  

”Noahs Ark”  
 

onsdag d. 23. maj 2012  

kl. 9.30 i Hvalsø Sognegård 
 

Fr ugt mm. bagefter  

Baby-
salmesang 
i Den gamle 
Skole i 
Kirke Saaby 
Starter i uge 34 om formidda-
gen. Pris 300 kr. for 10 gange. 
Tilmelding og information til 
Line Skovhaug 21246393 - 
line@skovhaug.dk. Læs mere 
på www.saabykisserup.dk.

Rytmik 
i Hvalsø sognegård 
Starter igen til september, se mere i næste kirkeblad
Tilmelding og information til Line Skovhaug 
21246393 - line@skovhaug.dk

Babysalmesang  
i Hvalsø sognegård 
Starter igen i uge 34 fra kl 9.30-11.00 Pris 300 kr. 
for 10 gange. Tilmelding og information til 
Line Skovhaug 21246393 - line@skovhaug.dk
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Grundlovsfest og kræmmermarked
i Kirke Saaby
Tirsdag den 5. juni kl. 13

Kontakt 46 49 21 17 eller pjs@km.dk og tilmeld dig 
med en bod. Sælg hvad du vil. Det er gratis at få 
en bod i præstegårdshaven. Medbring selv hvad der 
skal bruges. Grundlovsmødet og kræmmermarke-
det præsenterer:
 Grundlovstaler: Michael Ehrenreich (født 9. fe-
bruar 1954 i Gentofte) er dansk journalist og med-
redaktør for Kristeligt Dagblad og redaktionschef 
på avisens udlandsredaktion. Han anvendes ofte 
som udenrigspolitisk kommentator i medierne, li-
gesom som gæsteunderviser ved mange uddannel-
sesinstitutioner, bl.a. indenfor Forsvaret.

•  Gymnastikopvisninger: ved Saaby gymnasterne

• Korsang: ved Sawarabykoret

• Levende græsk musik

• Maleriudstilling i Den gamle Skole

•  Boder: med fadøl, sodavand, kaffe, te og grund-

lovskage

Morgensang i Hvalsø kirke
Alle onsdage i juni & august kl. 9.30 

Kort gudstjeneste omkring døbefonten med tid til stilhed, meditation, tekstlæsninger og natur-
ligvis synger vi nogle af de gode morgensange/salmer. Bagefter er der morgenbrød & kaffe/te i 
Sognegården.
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Campinggudstjeneste
Kl. 11.00 på Hvalsø campingplads (Gundested 
campinghaver)

Selve campingpladsen – mit mellem vognene og teltene
Søren E Jensen og Poul Joachim Stender forretter guds-
tjenesten. Bagefter byder menighedsrådet på lokalt fad-
øl og grillpølser.
 Sommergudstjenesterne er veloplagte og velbesøgte. 
Tøv ikke med et besøg!

Fakta om Gundested campinghaver: 
I 1962 begyndte Grethe og Ib Knudsen så småt etable-
ringen af en campingplads. 
 De ville lade andre få gavn af de meget smukke om-
givelser der er omkring gården. 
 I starten er det en mere ”almindelig”campingplads 
- hvor man kan komme for en enkelt overnatning - men 
efter en kort periode bliver der så småt etableret hel-
årscamping på Gundested I takt med at campingplad-
sen etableres - begynder familien også at ombygge de 
mange staldbygninger til faciliteter tilknyttet camping-
pladsen. I begyndelsen havde pladsen en del fælles are-
aler bl.a fjernsynsrum. Men i takt med at campingvog-
nene blev mere og mere moderne var der ikke længere 
brug for disse ting. I dag bliver dele af disse bygninger 
brugt til foredrag og fester for regionen - ligeledes hol-
des der jule- og sommer-arrangementer for campingha-
vernes gæster.
 Pladsen drives i dag videre af næste generation, men 
efter stort set det samme grundkoncept. 

Friluftsgudstjeneste 
i Særløse
Søndag d. 19. august kl. 10.30 ved den gamle gård overfor 
kirken. (Bag gården - Inge Jørgensen)

Dagen vil blive indledt med gudstjeneste kl. 10.30, derefter er der 
et let traktement, kaffe og underholdning for børnene. Der bliver 
også fortalt lidt om Særløse sogn, og hvilken betydning det får, at 
vi nu får fælles menighedsråd for Hvalsø og Særløse sogne.
Vi håber, at mange vil komme og være med til, at det kan blive en 
god og glad dag for store og små. 

Særløse Menighedsråd
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”Sangen har vinger”
Den oplevelse vil Sawaraby - koret  gerne  dele med andre.

Kan du lide at synge? Så kom og vær med fra sæsonstart 
Torsdag den 23 august kl. 19.30 i DGS, Bogøvej 3, Kirke Saaby.
Vi synger mest klassiske ting, men også ind imellem lidt rytmisk.
Vi starter sæsonen med at øve  til høstgudstjenesterne. 
Derefter forbereder vi os på julearrangementerne.
Vi har et uddannelsesprogram ved professionelle sangpædagoger.
Der er kaffe/ te i pausen. 
Besøg vores hjemmeside på www.sawarabykoret.dk

Indskrivning til konfirmandforberedelse
Søndag d. 26. august kl. 14.00 i Hvalsø kirke

Vi begynder med en gudstjeneste i Hvalsø kirke.
Bagefter går vi ned i sognegården, hvor konfirmanderne bliver indskrevet.
Der bliver en let introduktion til undervisningsforløbet, samt mulighed for at stille spørgs-
mål.
Medbring meget gerne kopieret dåbsattest eller navneattest (hvis man endnu ikke er døbt).
De nye konfirmander begynder undervisningen den efterfølgende uge.
Vi glæder os meget til at møde alle jer nye konfirmander og forældre!
Da vi på nuværende tidspunkt ikke kender til det præcise tidspunkt for undervisningen, 
må vi i stedet henvise til kirkernes hjemmeside: www.hvalsoe-kirke.dk. Desuden modtager 
årgangen et brev omkring sommerferien.
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Konfirmandindskrivning i 
Kirke Saaby kirke
Søndag den 26. august kl. 14.00.

Konfirmationerne i Kirke Saaby sidste søndag i april og første søndag i maj. Klasserne 
konfirmeres i alfabetisk rækkefølge.  Konfirmation i Kisserup Kristi Himmelfartsdag. Tids-
punkterne for konfirmandundervisningen er ved deadline for kirkebladet endnu ikke oplyst. 
Download på kirkens hjemmeside et konfirmandindex som bedes udfyldt og underskrevet 
og enten sendt til præstegården eller medbragt den 26. august.

Heinavanker, Estland
Hvalsø Kirke, fredag d. 31. august kl. 19.00

For 4 år siden gav det estiske vokalensemble ”Heinavanker” en betagende koncert på Kulturnat-
ten i Hvalsø. I år vender de tilbage til Hvalsø kirke. 
 Heinavanker har specialiseret sig i gregoriansk sang, renæssancemusik og estiske folkelige sal-
mer, som blandes på en forfriskende måder. De folkelige koraler har igennem mundtlig overleve-
ring dannet grundlag for improvisation,  er medrivende rytmiske og fremføres i virtouse arrange-
menter.
 Ved koncerten hører vi også musik af renæssancekomponisten Johannes Ockegem, hvis ufat-
teligt skønne musik stiller så store krav til nutidige sangere, at det egentlig er et vovestykke at 
gennemføre dem. Den gamle mester arbejdede nemlig i 40 år med de samme sangere. Endelig vil 
Heinavanker give eksempler på den ældste estiske folkesang, som er mere end 1000 år gammel. 
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Hvalsø Sognekor har atter plads 
til flere medlemmer
Vi starter igen tirsdag d. 21. august kl. 19.00-21.20, og øver i Hvalsø kirke

Har du lyst til at synge i et kor med hyggelig og engageret stemning og et alsidigt repertoire? 
Så er der plads på alle stemmegrupper. Koret er p.t ligeligt fordelt med 4 på hver stemme, og vi 
synger 2-3-stemmigt. Stemmerne bliver indpillet på øve-cd’er, som hvert kormedlem får med 
hjem.
 Vi  bidrager med festlige og stemningsfulde indslag ved gudstjenester ca. 4-6 gange årligt, 
samt medvirker ved sangaftener og/eller koncerter. Evt. også projekter sammen med andre kor.
Repertoiret er salmer, lettere klassisk musik, danske og udenlandske sange og lidt gospel.
Koret er åbent for alle! Det er dog en fordel (men ingen betingelse), at du har sunget i kor før, 
eller har spillet et instrument. 
 Nærmere oplysninger og tilmelding: organist Linda Baarsgaard, tlf.:  35 26 24 30

udflugt til Møn
onsdag den 5. september fra kl. 08.00 til 18.00

Mødested foran præstegården i Kirke Saaby. Alle er hjertelig velkommen så længe pladser haves. 
Tilmelding efter først til mølle princippet. Udflugten bliver hurtig overtegnet!
Pris 100 kr. Tilmelding nu på 46 49 26 16 eller pjs@km.dk.
Oplev bl.a.: Kunstgalleriet ved Alexandrinebroen, Stege kirke og den hyggelige købstad, den 
lille ø Nyord med rundkirken, den svimlende Møns Klint, kageproducenten Bisca på Møn, 
nordens største leverandør af kiks og kager, bryghuset Møn, den idylliske ø Bogø, det overkørte 
Farø og meget mere. Møn vrimler med kulinarisk spændende steder. Ønsker man ikke at købe 
maden, kan madpakke medbringes. Kirken byder på medbragt kaffe, te og juices samt kager og 
kiks fra Møn.
Kryds i kalenderen til høstgudstjeneste den 9./9 i Kisserup og 16/9 i Kirke Saaby.



Claus Jeppesen udstiller i 
Den gamle Skole
Løbende fernisering i Den gamle Skole 5. juni fra kl. 13
Claus Jeppesen, Kirke Saaby,  udstiller tegninger og malerier
”Abstrakt energi”
Læs mere om Claus Jeppesen på www.klatteriet.dk

Billederne udstilles i juni måned.
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Hvalsø kirkes børnekor starter igen
hver torsdag eftermiddag i Hvalsø Sognegård, første gang  
6. september.

Koret er for alle piger og drenge fra 3. klasse og opefter, som bor i 
Hvalsø og Særløse sogne, eller går på Hvalsø skole.  
 Hvalsø kirkes børnekor synger til gudstjenester 3-4 gange 
årligt og går Lucia i kirken. Der bliver også arrangeret kor-
stævner eller korweekends. Det er GRATIS at synge i koret, 
til gengæld forventes der, at man deltager i mindst 2 gudstje-
nester pr. år.
 Der sendes invitation ud i løbet af august til alle 3. klasses 
elever, med oplysning om klokkeslæt. Den kan også ses på 
skolens forældre-intranet. Nærmere oplysninger og tilmelding: 
organist Linda Baarsgaard, tlf.:  35 26 24 30.

Minikonfirmander ved Hvalsø kirke
Fra midt i september kan alle  drenge i 3. klasse gå til mini-konfirmand. Der er kors og kage, 
boller og bøn, spændende og uhyggelige historier. Vi går på opdagelse i kirken og på kirkegår-
den, leger, maler, tegner og synger.
 Det foregår i Hvalsø sognegård og kirke over 9 undervisningsgange 
og en afslutningegudstjeneste. Det er gratis, og man kan være med, selvom 
man ikke er døbt. Indbydelse sendes ud ved skolestart i august til alle 
drenge i 3. klasse.
Med venlig hilsen, Linda Baarsgaard, underviser

Minikonfirmander ved Kirke Saaby kirke
Fra midten af september begynder minikonfirmanderne i Kirke Saaby. Læs mere i september på 
kirkens hjemmeside eller kontakt præstegården på tlf. 4649 2117 eller 
pjs@km.dk for mere information.
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Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

Søndag d. 27. maj
Pinsedag

10.30
AS

9.00
AS

10.30
PJS
Udendørs 
jazz-gudstj. + 
indvielse

-

Søndag d. 28. maj
Anden pinsedag

9.00
PJS

- - 10.30
PJS

Søndag d. 3. juni
Trinitatis søndag

9.00
SEJ

10.30
SEJ

10.30
PJS

-

Onsdage d. 6. juni, 
13. juni, 20. juni 
& 27. juni 

9.30
AS
Morgensang

- - -

Søndag d. 10. juni
1. søndag efter trinitatis

10.30
AS
12.00 Dåbsgud.

9.00
AS

9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag d. 17. juni
2.s.e.trin.

10.30
AS

- 9.00
AS

-

Søndag d. 24. juni
3.s.e.trin.

10.30
SEJ

- 10.30
PJS

9.00
PJS

Søndag d. 1. juli
4.s.e.trin.

- 10.30 
PJS

9.00
PJS

-

Søndag d. 8. juli
5.s.e.trin.

11.00
Campinggudstj
SEJ+PJS

11.00
Campinggudstj 
SEJ+PJS

11.00
Campinggudstj 
SEJ+PJS

11.00
Campinggudstj 
SEJ+PJS

Søndag d. 15. juli
6.s.e.trin.

9.00
PJS

- - 10.30
PJS

Søndag d. 22. juli
7.s.e.trin.

- - 10.30
PJS

-

Søndag d. 29. juli
8.s.e.trin.

10.30
AS
12.00
Dåbsguds.

- - 9.00
AS
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Onsdage d.1. august, 
8. august, 15. august, 
22. august, 29. august

9.30
AS
Morgensang

- - -

Søndag d. 5. august
9.s.e.trin.

9.00
AS

10.30
AS

10.30
PJS

-

Søndag d. 12. august
10.s.e.trin.

10.30
SEJ

--- 9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag d. 19. august
11.s.e. trin.

- 10.30
AS
Friluftsg. hos
I. Jørgensen

10.30
PJS

-

Søndag d. 26. august
12.s.e. trin.

10.30
AS
14.00
SEJ & AS
Konf. Indskriv.

- 14.00
PJS Konf.
indskrivning

10.30
PJS

Søndag d. 2. september
13.s.e.tr

10.30
SEJ

- 9.00
SEJ

-

Gudstjeneste på Ældrecenter:
Tirsdag d. 12. juni – AS
Tirsdag d. 10. juli – SEJ
Tirsdag d. 14. august –PJS

PJS: Poul Joachim Stender
SEJ: Søren Elbæk Jensen
AS: Anne 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
Træffes ikke mandag
E-mail: pjs@km.dk
Hjemmeside: www.saabykisserup.dk

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
Tlf.: 27 51 20 55 
E-mail: saabykirkegaard@gmail.com
Arbejds- og postadresse
Graverkontoret, Bogøvej 8A, 4060 Kirke Saaby

Gravermedhjælper i Kisserup
Claudia Labbé Loveluck
Tlf. 60 75 20 55.
E-mail: saabykisserup@gmail.com

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

Poul Joachim StenderAnne B. Spangsberg Søren E. Jensen

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

KirKe Hvalsø og særløse KirKe saaby og Kisserup


