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Der foregår
spændende ting i dit sogn.

- Læs inde i bladet



Søndag den 2. kl. 13.00: Fastelavn i Hvalsø kirke og Hvalsøhallen
Onsdag den 5. kl. 14.00: Bibelstudiekreds, Kirke Saaby
Onsdag den 5. kl. 18.30: Kirkespisning i Kirke Saaby
Fredag den 7. kl. 14.00: Eftermiddagsmøde i Hvalsø Sognegård
Søndag den 9. kl. 10.30: Arrangement med H. A. Jørgensen/Borello/Vinding
  Hvalsø kirke & Sognegård
Søndag den 23. kl. 10.30: Indvielse i Kisserup Kirke af træstatuetterne Søstrene.

Søndag den 9.: Sogneindsamling i alle 4 sogne til Folkekirkens Nødhjælp
Mandag den 10. kl. 19.30: Gratis visning af filmen Jagten i Hvalsø biograf
Tirsdag den 11.: Juniorkonfirmandstart i Kirke Saaby
Onsdag den 12. kl. 17.00: Pitstop for sjælen i Hvalsø kirke
Søndag den 16. kl. 10.30: Vilhelm Stender gæsteprædikant i Kirke Saaby Kirke
Søndag den 16. kl. 15.00: Klaverkoncert i Kirke Saaby Kirke
Onsdag den 19. kl. 19.30: Afrikansk koncert med Papaya i Særløse kirke
Fredag den 21. kl. 14.00: Fredagscafé i Hvalsø Sognegård
Tirsdag den 25. kl. 17.00: Pitstop for sjælen i Hvalsø kirke
Onsdag den 26. kl. 9.30: Morgenmøde i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Torsdag den 27. kl. 17.00: Spaghetti-gudstjeneste i Hvalsø kirke og Sognegård

Onsdag den 2. kl. 9.30: Morgenmøde i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 2. kl. 14.00: Bibelstudiekreds, Kirke Saaby
Torsdag den 3. kl. 19.30: Sangaften i Den gamle Skole
Fredag den 4. kl. 14.00: Eftermiddagsmøde i Hvalsø Sognegård
Søndag den 13. kl. 10.30: Børnegudstjeneste med mere i Kirke Saaby
Mandag den 14. &
onsdag den 16. kl. 17.00: Påskemeditation i Hvalsø kirke
Tirsdag den 15. kl. 17.00: De 9 læsninger før påske i Hvalsø kirke
Torsdag den 17. kl. 18.00: Måltidsgudstjeneste med skuespil i Kirke Saaby Kirke
Torsdag den 17.: Nadvergudstjenester i Hvalsø - & Særløse kirker og spisning i
  Hvalsø Sognegård
Fredag den 18.: Jazzgudstjenester på lastvogn
Fredag den 18. kl. 14.00: Storytellers: J. C. Superstar i Hvalsø kirke
Lørdag den 19. kl. 22.00: Påskenatgudstjeneste i Kirke Saaby Kirke
Fredag den 25. kl. 14.00: Fredagscafé i Hvalsø Sognegård
Søndag den 27. kl. 15.00: Meteora i Hvalsø biograf. Græsk film
Søndag den 27. kl. 16.00: Koncert i Kirke Saaby kirke
Tirsdag den 29. kl. 17.00: Pitstop for sjælen i Hvalsø kirke

Torsdag den 1. kl. 17.00: Afslutning for mini-konfirmander i Hvalsø kirke
Onsdag den 7. kl. 19.30: Præster i Lejre provsti præsenterer nye salmer i Kr. Hyllinge kirke
Onsdag den 21. kl. 17.00: Pitstop for sjælen i Hvalsø kirke
Fredag den 23. kl. 9.30: Børnedag i Kirke Saaby kirke og præstegårdshave
Fredag den 23. kl. 14.00: Fredagscafé i Hvalsø Sognegård
Lørdag den 24. kl. 9.00: Sogneudflugt til Harndrup kirke og Humlemagasinet på Fyn
Søndag den 25. kl. 15.00: Koncert i Kirke Saaby Kirke

Torsdag den 5. kl. 13.00: Grundlovsfest og kræmmermarked i Kirke Saaby præstegårdshave
Torsdag den 12. kl. 18.30: Sommeraftentur til Ledreborg slot

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse
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KONCERTER/MUSIKGUDSTJENESTER MARTS-MAJ 2014

Jazzsalmesangs-gudstjeneste, frokost og foredrag med
Hans Anker Jørgensen og Caroline Borello
Hvalsø kirke og sognegård
søndag d. 16. marts

Salmedigteren Hans Anker Jørgensen er en 
vore kendteste nulevende salmedigtere. Han 
har siden 2008 haft et frugtbart samarbej-
de med komponisten Caroline Borello, som 
resulterede i samlingen ”Du siger det med 
blomster” – 24 pop- og jazz-salmer. Han gæ-
ster Hvalsø kirke sammen med ”Salmejazzo-
rkesteret”, som består af Caroline Borello på 
piano, gospel- og jazzsangerinden Margrethe 
Grarup og – sidst men ikke mindst – en jazz-
bassist i verdensklasse: Mads Vinding.

Dagen starter med gudstjeneste i Hvalsø 
kirke kl. 10.30, hvor Hans Anker Jørgensens 
salmer spiller hovedrollen. Der vil ikke være 

prædiken i traditionel forstand, da salmerne 
er i sig selv prædikener. De bindes sammen af 
bibelske tekstlæsninger og salmedigterens eg-
ne kommentarer med udgangspunkt i Astrid 
Lindgren og hendes forhold til evangeliet.

Efter gudstjenesten er der frokost i Hvalsø 
sognegård kl. 12.00 og fra kl 13.00 vil Hans 
Anker Jørgensen og Caroline Borello stå for 
et salmesangsarrangement med overskrif-
ten ”Du siger det med blomster”, hvor de vil  
præsentere resultatet af deres samarbejde i  et 
kombineret foredrags-, fællessangs- og kon-
certarrangement.

Tilmelding til spisning senest den 9. 
marts til Erling Svendsen, tlf.nr.: 46408027 
eller Anne Spangsberg, tlf.nr.: 46408055, 
e-mail:anne.spangsberg@paradis.dk“

Særløse kirke, onsdag den 19. marts kl. 19.30: 
Afrikansk koncert med Papaya

Vokalensemblet Papayas kærlighed til afri-
kansk musik har bragt gruppen vidt omkring 
i verden. Papaya er et kor på 15 medlemmer, 
og deres optræden er – på trods af medlem-
mernes danske baggrund – umiskendelig afri-
kansk, med hvad der dertil hører af dans, far-
verige afrikanske klædedragter og dramatiske 
optrin. Derfor mødes Papaya med begejstring 
og forundring. Gruppen har adskillige gan-
ge optrådt i Sydafrika og sunget for Nelson 
Mandela. Dengang var det hidtil uset, at et 
hvidt kor sang afrikanske sange for Sydafrikas 

præsident. Ud over turene til Sydafrika har 
Papaya turneret i flere europæiske lande.

Astrid Vang-Pedersen har være dirigent 
for Papaya siden 2009, og er uddannet kor 
& ensembleleder på henholdsvis Det Fynske 
Musikkonservatorium 2007 og Det kongelige 
Danske Musikkonservatorium 2008.

Papaya har udgivet tre CD’er: Reflections 
fra 2004, South Africa in Sight fra 1998 og 
Papaya #1 fra 1996. Derudover fulgte et ka-
merahold Papaya på turné til Sydafrika i 2001. 
Filmen Klangen af mennesker, der blev vist på 
DR2 i 2004, var et produkt af denne rejse.
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Hvalsø kirke, langfredag den 18. april kl. 14.00:

KONCERTER/MUSIKGUDSTJENESTER MARTS-MAJ 2014

Storytellers: Jesus Christ Superstar
Efter utallige opfordringer vender ensemblet 
”Story Tellers” tilbage med de største sange 
fra musicalen ”Jesus Christ Superstar” af Tim 
Rice og Andrew Lloyd Webber. Ensemblet har 
haft stor succes med en fortættet gengivelse af 
påskens bibelske tekster og gåsehudsfremkal-
dende sangpræstationer.

Vi kommer ind under huden på personer-
ne, der er tæt på Jesus i de sidste dage op til 
korsfæstelsen. De 3 sangere er: CHRISTIAN 
BRAGE, fortælleren, der knytter sangene fra 
musicalen sammen. Og så synger han både 
Herodes, Pilatus og Kajfas – altså hele magt-

siden af spillet.  METTE JUEL ANDERSEN 
er Maria Magdalene,  og  ANDERS ANDRE-
ASSEN synger både Jesus og Judas. LISE 
DYNNESEN er pianist.

Skærtorsdag i Getsemares Have.

De 9 læsninger før påske 
Hvalsø kirke, tirsdag den 15. april kl. 17.00:

Stærke tekster og musik binder de bibelske tekster om påskedramaet sammen. Komponisten Ja-
kob Lorentzen, til daglig organist i Holmens kirke, har arrangeret en række af de mest slidstærke 
moderne passionssalmer. Hvalsø kirkes børnekor og Hvalsø sognekor fremfører salmerne, ak-
kompagneret af organist i Osted Camilla Donovan.
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Bibel-
studiekreds i 
Kirke Saaby
Cand.theol. Birgit Mel-
gaard fortsætter bibelstu-
diekredsen om Johannes-
evangeliet. Studiekredsen 
er fortsat åben for nye 
deltagere. Gennemgang 
af Johannesevangeliet den 
5. marts og den 2. april 
kl. 14-16. Studiekredsen 
foregår i Den gamle Skole.

16. marts i 
Kirke Saaby 
kirke…
Manden, der  i talrige 
læserbrevet har anklaget 
danske præster for at væ-
re elendige til at prædike, 
prædiker i Kirke Saaby 
kirke den 16. marts kl. 
10.30
Mød Vilhelm Stender. I 
25 år var han præst i folke-
kirken. Herefter brød han 
med den.  Han har revset 
præsterne for deres dårli-
ge prædikener. Nu får han 
chancen. Kan han gøre 
det bedre selv? 

DET SKER I MARTS

Tredimensionel kunst
i Den gamle skole
Udstilling hele marts måned af 
kunstneren Michael Behrend Han-
sen

Michael Behrend Hansen har en kunst-
ners sjæl, og en kunstners behov for at 
udtrykke sig gennem det skabende ar-
bejde.

De første år malede han, ja, det har 
han vel gjort hele sit liv.

Men lidt efter lidt voksede et behov 
for at gøre noget større, eller måske me-
re konkret, i hvert fald tredimensionelt, 
han udtrykker sig nu helst gennem si-
ne skulpturer som stort set er i bronze 
og granit. Selv siger han, at han vil vise 
spor af menneskers liv, - et enkelt øje-
blik, men for mig byder disse kunstværker på så meget mere.

De giver os, som ser dem, rum for egne tanker og fantasier, 
for hvor er disse mennesker på vej hen? Hvad vil ske i næste 
øjeblik? Sidder manden alene fordi han ønsker det, eller er han 
akkurat blevet forladt af nogen, venter han måske på en der 
ikke kommer? 

Dette er kunst, som giver os som tredje person, meget mere 
end et øjebliks glæde over smukke skulpturer, det er kunst som 
udfordrer os til at gå ind i vores egne tanker på baggrund af 
egne, og/eller andres erfaring.

Kirkespisning i Den gamle 
Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 5. marts kl. 18.30

Husmandskonerne Sørine Nielsdatter og Sirid fra Krikke-
bjerghuse i Sagnlandet Lejre glæder sig til at komme på besøg. 
De viser billeder og genstande fra deres liv i 1800-tallet krydret 
med historier om stort og småt fra hverdagens tro og færden. 
De kan give gode råd om alskens dårligdomme, spinde en uld-
tråd og spå om fremtiden i kaffegrums  - noget er måske mere 
sandt end andet, men spørger I husmandskonerne, er det hele 
så ganske sandt.

Vel mødt til en fornøjelig aften i en fortid, der ikke er langt 
væk.
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Jagten - igen
Se den populære film Jagten gratis i Hvalsø biograf.  
Vinder af den kirkelige filmpris Gabriel
Mandag den 10. marts kl. 19.30

Der er filmpriser med nav-
ne som Oscar og Bodil og 
Robert. Men der er også en 
filmpris ved navn Gabriel.  
Det er en kirkelig filmpris 
og den har i år 11 års ju-
bilæum.  Gabriel er ikke 
omgivet af den samme gla-
mour som de øvrige priser. 
Alligevel har den kolossal 
betydning. Den har gjort 
menighederne i Folkekir-
ken interesseret i film. Med 
Gabriel er der kommet en 
bro mellem kirkens og fil-
mens verden. Bag filmpri-
sen står Landsforeningen 
af Menighedsråd. Men 

filmprisen er også støttet af øvrige kirkelige organisationer 
samt Det danske filminstitut.

Sidste år gik Gabriel-prisen til Thomas Vinterbergs stærkt 
kontroversielle film Jagten. Filmjuryen, der består af personer 
fra både filmens og kirkens verden, begrunder bl.a. udvælgel-
sen med, at filmen tør gå ind i et af samfundets tabuemner. 
Nemlig jagten på de pædofile, der måske er blevet nutidens 
moderne heksejagt.  Ligeledes tager filmen fat i nogle bibelsk 
inspirerede temaer. Stener vi fortsat i dag?  Ikke for utroskab 
som på bibelsk tid. Men for pædofili? Hvad er forløsning og 
forsoning? Er tilgivelse mulig?

Kort oplæg før filmen af sognepræst Poul Joachim Stender. 
Filmen blev tilbudt alle i oktober. Men den store oktober storm 
gjorde det umuligt for folk at komme frem.

DET SKER I MARTS

Fra
Mozarts tid
Søndag den 16. marts 
kl. 15.00 i Kirke Saaby 
kirke

Kom og nyd de sprøde, 
skønne klange fra Mozarts 
tid. Pianisten Ulrika Da-
vidsson byder på et smukt 
program med klavervær-
ker af bl. a. giganten Jo-
seph Haydn og den spæn-
dende, lunefulde Carl 
Philipp Emanuel Bach.

Ulrika Davidsson er 
uddannet ved Eastman 
School of Music, New 
York, der hun har en dok-
torseksamen i historiske 
klaver. Hun har en ud-
strakt koncertvirksomhed 
som solist i Europa, USA, 
Sydkorea og Japan.

Ulrika spiller på et ko-
pi af et hammerklaver fra 
1784. 

Der er gratis adgang til 
denne eksklusive oplevel-
se, og der vil blive serveret 
en let forfriskning i våben-
huset efter koncerten.

Vinder af

Gabrielprisen

 2013
Danmarks kirkelige filmpris

Skærtorsdag - Nadveren.
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Flyskræk? 
- Morgenmøde 
Onsdag den 26. marts kl.  9.30
Den gamle Skole, Kirke Saaby

Den 76 årige Finn Sylvest Jensen 
fortæller om sin fattige, men gode 
barndom. Om hvordan han kun 18 
år gammel bliver pilot i det Danske 
Flyvevåben.

10 år senere bliver han pilot i det 
civile liv og denne 35 år lange del 
af hans liv er blandt andet 28 år i 
Sterling Airways og omfatter også 
4 år hos et kinesisk selskab på Tai-
wan.

Sylvest Jensen fortæller om ud-
dannelsen til jetpilot i flyvevåbnet 
og hvad man laver som pilot i for-
svaret– om arbejdet og de mange 
oplevelser jobbet i Sterling har gi-
vet ham.

Da Sterling går konkurs i 1993 
må han søge job i udlandet og  bli-
ver ansat som instruktør i Eva Air 
på Taiwan. Sygdom i familien gør 
at han må tilbage til Danmark og 
efter et år i et svensk selskab, bliver 
han ansat i det nystartede Sterling 
European som instruktør på deres 
skole.

63 år gammel går han på pen-
sion og har de sidste 13 år hygget 
sig med at sejle “Den lille færge” 
på Slotssøen i Hillerød.

 Sylvest Jensen fortæller også om 
hvor sikkert det er at flyve og sva-
rer meget gerne på spørgsmål om 
flyvning

DET SKER I MARTS

Kontakter 
Svend-Aage Petersen 
4640-8316/2183-2863 

Jørgen Søgaard  
2870-0366 

Anne Spangsberg     
4640-8055 

Hver 3. fredag i måneden   
kl. 1400 - 1600 
følgende datoer i 2014: 

21/3 Om kristen spiritualitet med særligt fokus på begrebet ”Centrerende 
bøn”, udviklet af den katolske munk Thomas Keating, som vi vil se  
nogle dvd-klip med. v/Anne Spangsberg. 

25/4 Fra Sprøjtehus til Brandstation. v/brandmændene  
Søren Christensen og Kurt Andersen. 

23/5 Erik Hansen synger for til forårets sange. 

Kom ind og få en kop kaffe og en snak. Alle er velkomne. 

Er du ved at løbe tør for brændstof?  
Har du brug for en tænkepause? 

Kom til en halv times ro 
væk fra en travl hverdag 
og nyd kirkens rum,  
der netop appellerer  
til stilhed og fordybelse. 

Vi arbejder med stilhed og begreber 
som: kærlighed, tro & dåb, ensomhed 
og bekymringer - muligheden for at få 

for sjælenfor sjælen  

  onsdag d. 12/3 - tirsdag d. 25/3  
tirsdag d. 29/4 - onsdag d. 21/5 

kl. 17.00 i Hvalsø Kirke  

PitPit  
StopStop  

www.hvalsoe-kirke.dk mød os på 
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DET SKER I MARTS

Efter-
middags-
møde
Fredag den 7. marts kl. 
14.00 i Hvalsø Sogne-
gård med fortælleren 
Annemarie Krarup om 
Evald Tang Kristensen

Skattegraveren. Historien 
om Evald Tang Kristen-
sen – verdens største ind-
samler af eventyr og viser. 
Manden der vandrede på 
den jyske hede i sne, frost, 
brændende sol, silende 
regn og samlede ord og 
toner overleveret gennem 
tiderne. Et stykke overset 
dansk kulturhistorie.
Den 24. januar er den 
nye nationale fortælledag 
i Danmark, fejret første 
gang i år, som netop er 
placeret på Evald Tang 
Kristensens fødselsdag. 
Vi vil høre nogle af de go-
de gamle danske eventyr 
som Evald Tang Kristen-
sen samlede, og som ikke 
så mange kender. 
De er rigtig fine, og for-
tjener at blive fortalt, som 
de blev det i århundre-
de indtil begyndelsen af 
1900-tallet.
Eventyrene er samtidig 
ofte ret morsomme på en 
meget dansk måde.

Abraham & spaghetti
Torsdag den 27. marts kl. 17.00 i Hvalsø kirke

Børnekoret er med i gudstjenesten, som handler om Abraham.
Spaghetti-gudstjeneste er:
• En børnegudstjeneste 

for familier 
• Især for børn i alderen 

0 - 13  år
• Afslappet atmosfære, 

med noget for øjne, 
ører og mund

• Sang, 7-armet lysesta-
ge, rundtur i kirken og 
meget mere.

• Kort, den tager ca. 30 
min. og bagefter spiser 
vi spaghetti og kød-
sovs sammen i Sogne-
gården

• Billig aftensmad: 20 
kr. pr. voksen, gratis 
for børn. 50 kr. for en 
familie
Hvis du vil vide me-

re eller tilmelde dig, så kontakt:  Anne Spangsberg, tlf.nr.: 
46408055, e-mail:anne.spangsberg@paradis.dk, senest d. 20. 
marts.

Søstrene på Kisserup
kirkegård skal indvies
Søndag den 23. marts kl. 10.30 efter gudstjenesten

De to søstre, der fortæller sagnet om  opførelsen af Særløse 
og Kisserup kirker, er blevet kopieret. De originale statu-
er, udført af Kisserup-kunstneren Alison Michel, var hårdt 
angrebne af råd og svamp. Nu er  søstrene blevet kopieret i 
træ og indvies den 23. marts med prompt og pragt. 
Alle er hjertelig velkommen!
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Fastelavn i Hvalsø kirke
og hallen
Søndag den 2. marts kl. 13.00 
Vi begynder traditionen tro med en kort og børnevenlig gudstjeneste i kirken, hvor Børnekoret 
medvirker. 

Mød gerne udklædte op! Bagefter går vi i Hvalsø hallen, hvor festen fortsættes med tøndeslag-
ning, kåring af kattekonger- og dronninger, og med nydelse af fastelavnsboller m.m.

Et arrangement i fællesskab mellem Socialdemokraterne og Hvalsø kirke.

DET SKER I MARTS

DAGPLEJEBØRN
I efteråret 2013 begyndte et samarbejde mellem dagplejen i Saaby og Saaby kirke. Samarbej-
det er stadig under opbygning idet den ene af dagplejegrupperne Ællingerne af flere grunde 
ikke kom helt med på toget inden jul.

Smølferne nåede at få smag for Salmer & Leg i kirken, og der er planlagt et forløb på 8 
gange i september og oktober 2014.

Formentlig følger Ællingerne trop allerede i kommende forsommer.
Saaby kirke byder dagplejebørnene hjertelig velkommen!
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Erik Brix Petersen fra
Holmegaard og fortæller
historien om Holmegaard 
Glasværk 
Fredag den 4. april kl. 14.00 i Hvalsø Sognegård

Erik, der er tidligere hyttedreng, smed og guide 
på glasværket, fortæller om livet og arbejdet på 
Holmegård Glasværk og i tørvemosen gennem 
187 år. Han kommer ind på hvad glas består af, 
og hvordan en glasmager er uddannet. Han vil 
også fortælle om, hvordan det var at være ansat 
som hyttedreng på glasværket sammen med 100 
andre drenge mellem 14 og 17 år fra 1954 til 
1956. Og hvorfor han i 2004 igen blev fast ansat 
på Holmegaard som guide til glasværket gik konkurs i 2008.

Påskemeditationer 
Mandag den 14. april & onsdag den 16. april kl. 17.00 i 
Hvalsø kirke. 

Påskens „stille uge“ er en oplagt mulighed for at komme ned i 
tempo og flytte fokus væk fra den travle hverdag.
Påskens store begivenheder indby-
der til, at vi med ord, sang og musik 
forbereder os til højtiden, og forsø-
ger at sætte påskens begivenheder 
ind i en sammenhæng - plads til 
eftertanke og fordybelse undervejs.

Bliv frivillig!
Kom og tag en opgave som 
frivillig ved Hvalsø kirke.
Du kan være med så læn-
ge, du har lyst og tid. 
Det er spændende og ved-
kommende opgaver.

Hele gruppen af frivil-
lige mødes i løbet af året 
til Nytårskur og til en ud-
flugt.

Der findes mange for-
skellige typer opgaver:

Du kan:
- hjælpe børnekoret, som 

organist Linda Baars-
gaard står for

- lave kirkekaffe til sønda-
gens gudstjeneste

- hjælpe til ved den årlige 
indsamling til Folkekir-
kens Nødhjælp

- lave mad til spaghet-
ti-gudstjeneste

- hjælpe til ved årets jule-
aften i Sognegården

- arbejde med de bibelske 
figurer, som opstilles i 
kirke & sognegård

- hjælpe mini-konfirman-
der, som børne - & ung-
domspræst Maria Brink 
Hesel og Linda Baars-
gaard har

- arrangere kirkefrokoster/
spisninger

- stå for „Fredagscafé“
Har du lyst til at være 

med, kan du kontakte Kir-
sten Bech, tlf.nr.: 46 40 93 
34, Anne Spangsberg, tlf.
nr.: 46408055, e-mail:an-
ne.spangsberg@paradis.dk

DET SKER I APRIL



Traditionsrig sangaften
Torsdag den 3. april kl. 19.30 

Sawarabykoret byder ind til den traditionsrige sangaften på 
Den Gamle Skole, menighedshuset i Kirke Saaby. Vi synger 
sammen fra salmebogen og højskolesangbogen de salmer og 
sange, som bliver foreslået, akkompagneret af organist Anders 
Danman på klaver.

Koret vil desuden synge et par numre fra deres repertoire. 
Traditionen tro bydes der på kaffe, te og bagværk undervejs.
Arrangementet er gratis og varer fra klokken 19.30 – 21.30.

DET SKER I APRIL

Morgen-
møde
Onsdag den 2. april kl. 
9.30-11.00
Den gamle Skole, Kirke 
Saaby

”Den store Flugt!”
En fortælling om de inter-
ne flygtninge i Tyskland, 
1945.

Erna Dahl`s beretning 
var en stærkt integreret del 
af hendes barndom 25 km 
syd for den danske/tyske 
grænse. Mærkværdigvis 
har næsten ingen danske-
re kendt til det indtil for få 
år siden. I den kolde vin-
ter 1945 fordrev russerne 
i januar-februar den civile 
tyske befolkning i Østpre-
ussen og Pommern fra de-
res hjemegne. Med meget 
kort varsel måtte 2½ mill. 
mennesker forlade alt.Un-
der helt umenneskelige li-
delser måtte de til fods be-
give sig mod vest, uden et 
bestemt mål. Mange døde 
undervejs, andre nåede 
frem med livet i behold.

Intet er stensikkert
Intet i vort liv er stensikkert. Jesus døde på korset langfre-
dag, blev lagt ind i klippegraven om lørdagen og opstod 
om søndagen, påskemorgen. Vi går alle sammen rundt og 
siger: ”Ja, en ting er sikkert. Dø - det skal vi”.  Og det er jo 
rigtigt. Dø – det skal vi. Men påskemorgen rykker allige-
vel ved det udsagn. Jesus døde godt nok. Men han opstod 
også fra de døde. Det bliver for den troende et bevis for, at 
forandringens mulighed findes.  Vi kan forandre os. Vi kan 
blive bedre mennesker. Vort medmenneske kan forandre 
sig. Det nytter ikke at låse nogen fast i en bestemt rolle. 
Vort liv kan forandre sig. Vore meninger kan forandre sig. 
Men måske vigtigst at alt. Døden er ikke det stensikre. Og-
så i døden er forandringens mulighed. Der er en åbning 
gennem den opstandne Kristus til evigt liv hos Gud.  Der 
er intet som påskens budskab, der lukker op for nye mulig-
heder, nyt liv, fornyet håb

DET SKER I APRIL
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Superfest
påskemorgen
for Jesu Kristi
opstandelse
Påskemiraklet fejres i Kir-
ke Saaby og Kisserup med 
champagne og kage.
Dato: 20. april kl. 9 i 
Kirke Saaby og 10.30 i 
Kisserup.
Glem ikke at festen fort-
sætter 2. påskedag kl. 9 i 
Kirke Saaby kirke

Langfredag via Dolorosa i 
Jerusalem 2014.

Påske i Kirke Saaby og 
Kisserup sogne
Palmesøndag i Kirke Saaby
Børnegudstjeneste. Bagefter klovneshow i Den gamle Skole 
og jagt efter påskeæg i præstegårdshaven. Mød endnu engang 
Kirke Saabys populære klovn: Tape.
Dato: 13 april kl. 10.30

Skuespil og måltid
Skærtorsdag i Kirke Saaby Kirke
Skuespiller Benjamin Stender, der netop har været aktuel i 
København med dramaet ”Woman in Black” dramatiserer 
skærtorsdagbegivenhederne sammen med orgel og fløjte. Som 
sædvanlig serveres der under den dramatiske gudstjeneste et 
måltid, der fortæller påskens indhold til lugte- og smagssansen.

Dato: Torsdag den 17. april kl. 18.00
NB Almindelig skærtorsdag gudstjeneste samme dag i Kis-

serup kirke kl. 16.00.

Sognekirken on the road – igen
Langfredag i Kirke Saaby og Kisserup, Rye og Kirke Sonnerup 
sogne med Henrik Hansen jazzband.

På denne dag holder vi ikke gudstjeneste ivore kirker
I stedet kommer kirkerne rundt i sognene på ladet af en last-

bil lastet med et orkester, korsangere, 2 præster og et alter. Mi-
nigudstjenester langfredag på 15 minutter ved Poul Joachim 
Stender og Birgit Svendsen

Dato: Langfredag den 18. april

Kl. 10.30: Busholdepladsen i Kisserup
Kl. 11.00: Gadekæret Kirke Saaby
Kl. 11.30: Plænen over købmand i Kirke Sonnerup
Kl. 12.00: Ejby på parkeringspladsen ved Netto

Påskenat i Kirke Saaby
Sælsom gudstjeneste med norsk sangerinde og absolution. 
Syndstilgivelse med håndspålæggelse. Bliv modtaget af bræn-
dende bål foran kirken.

Dato: 19. april kl. 22.00

Jesus Kristus opstår fra de 
døde påskemorgen!
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Zoom i 
Zaaby
Søndag den 27. april 
kl. 16.00 i Kirke Saaby 
kirke

Zoom – duoen med Stefan 
Baur, saxofon og Ying-
Hsueh Chen, marimba 
– er opstået som en umid-
delbar fascination af de 
utallige musikalske mulig-
heder i instrument kombi-
nationen.

Med et væld af eksoti-
ske slagtøjsinstrumenter 
og forskellige saxofoner, 
spænder udtrykket fra det 
allermedst lyrisk smukke 
til det store dramatiske, og 
scenen er sat til en spæn-
dende musikalsk rejse. To 
solister forenes i intenst 
og udadvendt sammenspil 
med rytmisk nerve, lyrisk 
nærvær, klangskønhed og 
virtuositet.

På programmet står 
værker af bl a J.S. Bach, 
Yuyama, Xenakis, Rame-
au, Stockhausen och Ra-
vel.

Der er gratis adgang og 
en lille forfriskning i vå-
benhuset efter koncerten.

DET SKER I APRIL

Filmklubben Bergman
anbefaler:
Bergman er en 
nyoprettet film-
klub mellem Kirke 
Saaby-Kisserup og 
Rye-Sonnerup sog-
ne. Filmgruppen 
viser, diskuterer og 
anbefaler film.
Filmgruppen Berg-
man anbefaler at 
se den græske film 
Meteora til sær-
forestillingen i Hvalsø biograf i forbindelse med Lejre kultur-
dage.

Søndag den 27. april kl. 15
Meteora‘ er en græsk film med bl.a. Adonis Kapsalis og 

Tamila Koulieva-Karantinaki, instrueret af Spiros Stathoulo-
poulos

Skønheden er bogstaveligt talt blændende i Spiros Stathoul-
opoulos‘ film om en umulig forelskelse mellem en nonne og 
ung munk.

Deres vaneprægede liv, de daglige ritualer og ikke mindst 
løftet om askese udfordres kraftigt, da de to får øjnene op for 
hinanden. Ved hjælp af signaler og flygtige møder nærer de 
deres spirende forelskelse, alt imens de begge må stille spørgs-
mål til deres religiøse hengivenhed, efterhånden som de mere 
menneskelige lidenskaber griber fat i dem. Billederne af Thes-
saliens afsvedne sletter og det underskønne Metéora-kloster 
supplerer instruktøren her med animationssekvenser, der ud-
vider den traditionelle ortodokse ikonografi til også at fortælle 
historien om en kærlighed, der er udspændt mellem himmel 
og jord, alt imens helvedet og alle dets pinsler lurer derunder.

DET SKER I APRIL

”Der sad en engel på gravens sten
blandt liljer i urtehaven;
han peged med sin palmegren,
hvor Jesus stod op af graven.”

Sådan står der i Ingemanns salme 
„Nu ringer alle klokker mod sky“. 
Med de bibelske figurer i Hvalsø kirke dramatiserer vi påskens 
budskab - fra Jesu indtog i Jerusalem palmesøndag til Jesu op-
standelse påskemorgen, hvor kvinderne ved graven møder en 
engel.
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Seks søde sangglade 
Såby-piger!
De sang julen ind i Såby og Kisserup kirker, og det var som at 
høre englene synge!

Nu fortsætter pigerne med vinter, forårs og sommersange, 
som kan opleves ved forskellige arrangementer i den kommen-
de tid.

Det er planlagt, at de sammen med Sawarabykoret synger:
PALMESØNDAG i Kirke Såby Kirke 
VALBORG AFTEN den 30. april på Tadre mølle og
GRUNDLOVSDAG i Kirke Saaby præstegårdshave.
Den 23. maj optræder Børnekoret til Børnedagen i Kirke 
Saaby kirke og præstegårdshave.
Julie, Augusta, Emmeli, Nikita, Sofia og Julie er dejlige piger at 
arbejde med, fordi de ikke er bange for at ”give den på alle tan-
genterne” – både når vi øver og når de optræder ved koncert.

Vi hygger os sammen og arbejder hårdt samtidig!
Har du lyst at være med, så øver vi hver torsdag på Den 

Gamle Skole fra kl. 14.00 – 15.00.
Vi slutter med frugt og saft og går kl. 15.15!
Vi er lige startet på nyt repertoire, og hvis du er hurtig, kan 

du godt nå at være med.
Sæsonen slutter den 5. juni med Grundlovsdag i præste-

gårdshaven.
Anders Danman, Marie Villadsen og Karin Gottfredsen

Lejre kulturdage
Sangaften 
med nye 
salmer
Syng sammen i Kr. 
Hyllinge Kirke onsdag 
den 7. maj kl. 19.30.
Præsterne og organist 
Dan Hemmer Breckling 
præsenterer et udvalg af 
nye salmer. 

Børnedag
i Kirke
Saaby kirke 
og præste-
gårdshave
Fredag den 23. maj kl. 
9.30-13.00
Alle børnehavebørn og 
dagplejebørn og hjemme-
gående børn indbydes til 
børnedag.  
Sang og musik i kirken
Tårntur
Klovnen Tape
Harmonikaspil
Legeaktiviteter
Børnekoret synger
Kagekone
Popkorn
Masser af økologiske frug-
ter 
Saftevand

Afslutning for
minikonfirmander!
Forårets afslutning for minikonfirmander bliver torsdag 
den 1. maj kl. 17.00 i 
Hvalsø kirke. 

Vi starter i kirken med 
en kort, børnevenlig og 
hyggelig gudstjeneste, 
hvor minikonfirman-
derne vil deltage. 

Derefter byder vi på 
mad og drikke i sogne-
gården. 

Tag gerne familie og 
venner med. 

Alle er meget vel-
komne.
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Sogneudflugt til Harndrup
kirke og Humlemagasinet på 
Fyn 
Lørdag den 24. maj 2014
Arrangeret af Hvalsø-Særløse 
menighedsråd for sognet og de 
frivillige.

Hvad er så Humlemagasinet? 
Det er en lang historie, som 

stedets ejer Peder Pedersen vil 
fortælle om. 

Først besøges Harndrup kir-
ke - en smuk romantisk kirke, 
som grundlæggeren af Humle-
magasinet Johannes Kristensen 
også var ejer af. 

Humlemagasinet, som det er i dag, startede i 1990 og har siden udviklet sig til et sted med 
vekslende kulturhistoriske udstillinger - i år om Napoleon og Josefine (Josefine er dronning 
Margrethes stammoder). 

Lige dér er der selvfølgelig et humlemuseum - Danmarks eneste - som fortæller stedets histo-
rie gennem 100 år - et fantastisk dukkemuseum med udelukkende dukker af berømte personer 
iført autentiske dragter fra Gorm den gamle til kronprinsesse Mary. 

 Et museum om digteren Sigfred Pedersen, som var født i Harndrup, er der også. Haver-
ne er et kapitel for sig - på 10 tønder land findes der humlehave, Fyns æblehave, Rhododendron 
have, engelsk rosenhave, og sidst men ikke mindst Dronning Ingrids have fra 2011. 

Dette eventyr kan ikke beskrives, men skal opleves. Ikke mange kender Humlemagasinet. 
Få en uforglemmelig og anderledes oplevelse, levendegjort med Peder Pedersen som guide, i 

både kirken og i Humlemagasinet. (Se mere på www.humlemagasinet.dk)
Vi giver sandwichs, som spises i Humlemagasinet - drikker varer kan købes. 
Efter rundvisningen giver vi kaffen i de private stuer.
Turen starter den 24. maj kl. 9.00 ved Sognegården i Hvalsø og vi er hjemme igen ca. kl. 18.00.
Tilmelding: Anne Spangsberg, tlf.nr.: 46408055, e-mail:anne.spangsberg@paradis.dk
Erling Svendsen, tlf.nr.: 46408027, e-mail: erlingsvendsen@post.tele.dk
Turen koster 100 kr. pr. person (frivillige ved kirken får turen gratis).
Efter princippet „først til mølle“.
Tilmelding senest den 19. maj.

DET SKER I MAJ

Besøg fra Musikhögskolan i Malmø
Søndag den 25. maj kl. 15.00 i Kirke Saaby kirke
Studerende og lærere fra Musikhögskolan synger og spiller musik fra barokken og det 20. 
århundrede. Cecilia Kjelldén og Anders Danman svarer for den musikalske ledelse.
Fri entré.
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Sommeraftentur 
til Ledreborg slot

Torsdag den 12. juni
Vi skal til Ledreborg og besøge Sil-
via og Jock Munroe.

Under kyndig vejledning skal vi 
en tur rundt på slottet indvendigt, 
og se alle de smukke rum og sale og 
ikke mindst se det nyrestaurerede 
orgel. 

Vi får en masse at vide om Led-
reborg slot og historien. 

Efter rundvisningen er der kaffe 
og hyggeligt samvær i Herthadalen. 

Vi håber på en flot sommeraften.
Turen er torsdag den 12. juni kl. 

18.30 ved hovedindgangen til slot-
tet.

Parkér uden for klokketårnet.
Tilmelding ønskes af hensyn til 

kaffen senest den 10. juni.
Tilmelding til Erling Svendsen: 

tlf.nr.: 46408027, e-mail: erlings-
vendsen@post.tele.dk
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Skærtorsdag,
nadveren

Grundlovs møde med
kræmmermarked
Torsdag den 5. juni kl. 13
Årets grundlovstaler er: borgmester i 
Lejre, Mette Touborg. 
Desuden gymnastikopvisning, underhold-
ning med spillemandsmusik,  sloshicema-
skine, kaffe og kageboder, hotdogvogn, øl-
bod med mere.
Grundlovsmødet er blevet et stort trækpla-
ster. Blandt andet på grund af de boder, der 
er tilstede i præstegårdshaven. Det koster 
ikke noget at have en bod og der er som re-
gel godt salg i alle boder. Tilmeld din bod 
nu pjs@km.dk eller 46492117. Medbring selv bord og hvad der behøves til en bod. Vi håber igen 
i år at have 20-30 boder. Velkommen. 
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Juniorkonfirmander
Alle piger fra 3. klasserne på Kirke Saaby skole inviteres til at 
gå til juniorkonfirmand i Den Gamle Skole lige over for Saaby 
kirke !

Er du nysgerrig? 
Hvad er en kristen?
Hvad laver de kristne, når de er kristne? 
Har præsten altid præstekjole på? 
Og hvilken størrelse bruger han? 
Mon man kommer i helvede, hvis man har stjålet et viskelæder? 
Elsker Gud alle børn?

Kom og få svar – og meget mere!
Som juniorkonfirmand lærer du kirken at kende, du får fortalt 
historier fra Biblen, der giver noget at tænke over, vi leger og 
synger – og der er kiks, frugt og saft på bordet hver gang.
Vi mødes aller første gang til en lille andagt i kirken, hvor hele 
familien er inviteret.
                

Venlig hilsen,
Menighedsrådet og Sognemedhjælper Tinne Leth

Praktisk info:
Tirsdage 14-16 i Den 
Gamle Skole

Indledende andagt:
tirsdag den 11. marts kl. 
17.00
Start:
tirsdag den 18. marts
Slut:
tirsdag den 27. maj
Afslutning
den 27. maj kl. 17.00

Der kommer brev ud til 
alle piger i 3. klasse, hvor-
efter der er tilmelding!

Juniorkonfirmander i fremtiden
 - Kønsopdeling og skolereform!
Fremover vil drenge og piger blive inviteret til at juniorkonfirmand på samme hold. I efteråret 
inviteres altså hele 3. a og 3. b.

Hvornår holdet kommer til at ligge, vil sædvanligvis afhænge af klassernes skema. Det usæd-
vanlige vil nok være, at børnene får senere fri end tidligere.

Vi håber meget, at kunne indfri ønsker om at gå til juniorkonfirmand uden at børnene kom-
mer til at føle sig alt for ramte af ”tidsrammer”.
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Baby-
salmesang
Giv din lille ny og dig selv 
en dejlig oplevelse med 
nærvær i kirken!

Kom med på et hold i 
babysalmesang, hvor vi 
vugger, synger og danser 
med de helt små.

Sognemedhjælper Tin-
ne Leth guider jer igen-
nem salmer, remser og 
sange i roligt tempo, med 
mange gentagelser – og 
plads til at være til, og 
selvfølgelig med plads til 
bleskift og en tår mad.

Kirken er varmet op, 
lysene er tændt – og der 
mangler kun dig og dit 
skønne barn, der er mel-
lem 2-8 måneder gammel.

Første gang er tirsdag 
den 18. februar
Vi starter kl. 10.30. Det er 
godt at komme lidt før og 
pakke sig ud.

Hver mødegang varer 
ca. 45 minutter

Sidste mødegang er 29. 
april

Max. 10 børn på holdet

Meld jer til på:
kateket.tinneleth@
hotmail.com senest man-
dag den 17. februar

HUSK
Den 9. marts 2014 afholder Folkekirkens Nødhjælp land-
sindsamling

Indsamlingen d. 9. marts støtter Folkekirkens Nødhjælps ar-
bejde for bekæmpelse af sult blandt verdens fattigste.

Vi sætter fokus på Etiopien for at markere 30-året for den 
værste sultkatastrofe i nyere tid, hvor omkring en million men-
nesker døde. 

Vi vil vise, at selvom klimaet er barsk og vilkårene svære, er 
der sket fremskridt i Etiopien siden. Det går den rigtige vej, 
men den positive udvikling skal op i fart. 

Folkekirkens Nødhjælp arbejder i Etiopien, hvor vi yder en 
langsigtet indsats i kampen mod sult ved bl.a. at sikre fattige 
bønder en større høst og alternative indtægtskilder. 

Bliv indsamler d. 9. marts og vær med til at støtte kampen 
mod sult.

Indsamlingsle-
der i Kirke Saaby-.
Kisserup: Poul 
Joachim Stender. Tlf 
46492117/pjs@km.dk
Indsamlingsleder 
Hvalsø-Særløse: 
Eva Hornstrup. Tlf 
46407407
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Datoerne for påskeugen varierer fra år til år, 
fordi påskedag ifølge traditionen skal falde 
første søndag efter første fuldmåne efter for-
årsjævndøgn. Det betyder, at påskedag kan 
falde tidligst den 22. marts og senest den 
25. april.

Palmesøndag
Kirkens fest for Jesus‘ indtog i Jerusalem
Palmesøndag hører vi i kirken om Jesus, som ridder ind i Jeru-
salem på et æsel og bliver modtaget af det jødiske folk som en 
konge. Folket har lagt deres kapper og palmegrene på vejen, 
som han rider på, for at hylde ham. 

I katolsk tid var det derfor dagen, hvor man indviede palme-
grene. Skikken blev ikke bevaret efter reformationen i 1536, 
men palmesøndag er fortsat indledningen til påskeugen og en 
af kirkens store festdage. 
(Matthæusevangeliet kap. 21)

Skærtorsdag
Jesus‘ afsked med disciplene
Skærtorsdag var dagen før Jesus‘ korsfæstelse. Om aftenen tog 
han afsked med sine disciple ved den sidste nadver, som er skil-
dret på utallige nadverbilleder. Johannesevangeliet fortæller, at 
det også var her Jesus vaskede disciplenes fødder. Det er må-
ske heraf dagen har sit navn ”skærtorsdag”, som betyder ”rene 
torsdag”.

I lige kalenderår læser vi evangelieteksten om fodvasknin-
gen. I ulige kalenderår læser vi om Jesus’ sidste måltid med 
disciplene og dermed også indstiftelsen af nadveren i kirken.

Fest for nadveren
Skærtorsdag er først fremmest festen for nadveren. Kirkens 
farve for skærtorsdag er, som dagens navn angiver, hvid. Mens 
dagen ikke er helligdag i fx Sverige og Tyskland, har den altid 

DIVERSE INFORMATIONER

HAR DU STYR PÅ PÅSKEN?
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været helligdag i Danmark. Der er traditionelt stor kirkegang 
denne dag, hvor mange kirker holder aftengudstjeneste med 
nadverfejring og påskemåltid.

Langfredag
Kirken mindes Jesus‘ død på korset og hans gravlæggelse
Langfredag markerer vi, at Jesus blev korsfæstet, døde og blev 
begravet. Det er derfor en sorgens dag i kirken, hvilket vi fx 
viser ved, at alterlysene ikke bliver tændt, og at præsten ikke 
bærer messetøj. I gamle dage kunne alter og prædikestol des-
uden være overtrukket med sort fløjl for at markere, at det var 
sorgens dag.

Påskedag og 2. påskedag
Påskedag er kirkens største festdag
Påskedag fejrer vi, at Jesus opstod fra graven. Højdepunktet i 
gudstjenesten er læsningen af Påskeevangeliet. 

Påskeevangeliet
(Markusevangeliet kap. 16) beretter, hvordan tre af de kvinder, 
der fulgte Jesus, kom ud til graven tidligt om morgen, men 
fandt den tom. En engel fortalte, at Jesus var opstået fra de 
døde, og var gået i forvejen for kvinderne tilbage til byen, hvor 
de ville se ham igen.

HAR DU STYR PÅ PÅSKEN?
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Gudstjenesteliste Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

Søndag den 2. marts
Fastelavn

13.00
AS

- 10.30
AS

-

Onsdag den 12/3, tirsdag 
d. 25/3, tirsdag den 29/4,
onsdag den 21/5

17.00
AS 
Pitstop for sjælen

- - -

Onsdag den 5. marts - - 18.30
Kirkespisning
PJS

-

Søndag den 9. marts
1. søndag i fasten
Indsamling til Folkekirkens 
Nødhjælp

10.30
AS

9.00
AS

9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag den 16. marts
2. s. i fasten

10.30 AS
H.A.Jørgensen/C.
Borello, kirkespisn. 

- 10.30
Gæsteprædikant
Vilh. Stender

-

Søndag den 23. marts
3. s. i fasten

10.30
SEJ

- 9.00
PJS

10.30
PJS

Torsdag den 27. marts 17.00
AS
Spaghetti-guds.

- - -

Søndag den 30. marts
Midfaste

10.30
12.00 -
AS
Dåbsg. *

9.00
AS

10.30
PJS

-

Søndag den 6. april
Mariæ bebudelses dag

10.30
SEJ

- 9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag den 13. april
Palmesøndag

10.30
MBH

9.00
MBH

10.30
PJS
Børneguds.

-

Påskemeditationer
Mandag den 14. april & onsdag 
den 16. april

17.00
AS

- - -

Tirsdag den 15. april 17.00
AS
De ni læsninger før 
påske

- - -

Torsdag den 17. april
Skærtorsdag

18.00
SEJ
Nadverguds. &
spisning

16.30
SEJ
Nadverguds.

18.00
PJS
Måltidsguds.

16.00
PJS

Fredag den 18. april
Langfredag

14.00
Jesus Christ
Superstar

- Læs side 12
om rullende
gudstjeneste

Læs side 12
om rullende
gudstjeneste
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Gudstjenester på 
Ældrecenter kl. 10.30
Tirsdag den 11. marts: ASP
Tirsdag den 8. april: PJS
Tirsdag den 13. maj: SEJ

PJS: Poul Joachim Stender
MBH: Maria Brink Hesel
SEJ: Søren E. Jensen
AS: Anne Spangsberg

* Dåbsgudstjenesterne bliver kun  gennemført, hvis nogen er tilmeldt.

Gudstjenesteliste Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

Lørdag den 19. april - - 22.00
PJS
Påskenatguds.

-

Søndag den 20. april
Påskedag

10.30
AS

9.00
AS

9.00
PJS

10.30
PJS

Mandag den 21. april
Anden påskedag

10.30
AS
12.00
Dåbsguds. *

- 9.00
AS

-

Søndag den 27. april
1. søndag efter påske

10.30
SEJ

- 10.30
PJS
Konfirmation 

-

Torsdag den 1. maj 17.00
MBH
Afslutning 
mini-konf.

- - -

Søndag den 4. maj
2. s. e. påske

12.00 MBH
Konfirmation

10.30 MBH 10.30 PJS
Konfirmation

9.00 PJS
m/nadver

Søndag den 11. maj
3. s. e. påske

10.30
SEJ
Konf. - 7.A

- 10.30
PJS

-

Fredag den 16. maj
Bededag

9.30 - 7.B
11.30 - 7.C
AS - Konf.

- 9.00
MBH

-

Søndag den 18. maj
4. s. e. påske

10.30
SEJ

- 9.00
SEJ

-

Søndag den 25. maj
5. s. e. påske

10.30
AS

- 9.00
AS

-

Torsdag den 29. maj
Kristi himmelfarts dag

10.30
AS
12.00
Dåbsguds. *

9.00
AS

10.30
PJS

9.00
PJS

Søndag den 1. juni
6. s. e. påske

10.30
SEJ

- 9.00
PJS

10.30
PJS



www.facebook.com/hvalsoesaerlosekirker

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.

Børne- & ungdomspræst Maria Brink Hesel
Tlf. nr.: 31 37 46 02 · E-mail: mbh@km.dk

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

Kirkesanger i Hvalsø og Særløse
Christian Brage, Uddeholmsgatan 36, 21450 Malmö
Fridag om mandagen.

Formand for Hvalsø-Særløse fælles
menighedsråd: 
Peter Witthøft-Rasmussen,
Kløvermarken 6,
4330 Hvalsø. 
Telefon 46 40 78 03
E-mail: pwr@dsb.dk

www.facebook.com/saabykisserup

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

Kst. graver i Kirke Saaby
Mark Tim Kjær
Tlf.: 27 51 20 55
E-mail: saabykirkegaard@gmail.com
Arbejds- og postadresse
Graverkontoret, Bogøvej 8A, 4060 Kirke Saaby
Kontortid 10-12

Gravermedhjælper i Kisserup
Lotte Clemmensen
Tlf.  60752055

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

Sognemedhjælper for børne- og 
ungdomsarbejdet 
Tinne Leth, Ulstrup Sønderstrand 4, 
4400 Kalundborg, tlf. 8111 4006
E-mail: kateket.tinneleth@hotmail.com

Anne B. Spangsberg Søren E. Jensen Poul Joachim StenderMaria Brink Hesel

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

KIRKE HVALSØ OG SÆRLØSE KIRKE SAABY OG KISSERUP


