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Onsdag den 3. kl. 14.00: Bibelkreds i Den gamle skole
Onsdag den 3. kl. 14.00: Mini-konfirmand-undervisning begynder i Hvalsø kirke
Torsdag den 4. kl. 17.00: Godnathistorie i Kirke Saaby kirke med efterfølgende spisning
Fredag den 5. kl. 14.00: Eftermiddagsmøde i Hvalsø Sognegård
Søndag den 7.: Høstfest i Hvalsø og Særløse
Torsdag den 11. kl. 10.00: Små synger sammen i Kirke Saaby kirke
Mandag den 15. kl. 19.30: Læsekredsen i Hvalsø Sognegård begynder
Onsdag den 17. kl. 9.30: Morgenmøde og fernisering i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Torsdag den 18. kl. 19.30: Sangaften med Sawarabykoret i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Fredag den 19. kl. 14.00: Fredagscafé i Hvalsø Sognegård
Torsdag den 25. kl. 17.00: Spaghetti-gudstjeneste i Hvalsø kirke 
Fredag den 26.: Juniorklubben begynder lige efter skoletid og til kl. 18.00
Lørdag den 27. kl. 19.00: Støttefest for hospice Sjælland i Kirke Saaby kirke
Søndag den 28. kl. 10.30: Provstigudstjeneste i Hvalsø kirke
Tirsdag den 30. kl. 19.00: Filmklubben Bergman i Den gamle Skole, Kirke Saaby

Torsdag den 2.: Saaby børnekor indleder sæsonen
Torsdag den 2. kl. 17.00: Godnathistorie i Kirke Saaby kirke med efterfølgende spisning
Fredag den 3. kl. 14.00: Eftermiddagsmøde i Hvalsø Sognegård
Tirsdag den 7. kl. 19.30: Foredrag i Kisserup kirke
Onsdag den 8. kl. 18.30: Kirkespisning i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Onsdag den 15. kl. 9.30: Morgenmøde i Den gamle Skole
Onsdag den 15. kl. 19.30: Koncert i Kirke Saaby kirke
Fredag den 17. kl. 14.00: Fredagscafé i Hvalsø Sognegård
Onsdag den 22. kl. 14.00: Bibelkreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Søndag den 26. kl. 10.30: BUSK-gudstjeneste med spejderne i Hvalsø kirke

Søndag den 2: De døde mindes i kirkerne
Mandag den 3. kl. 19.30: Gratis filmfremvisning i Hvalsø biograf
Tirsdag den 4. kl. 17.00: Spaghetti-gudstjeneste i Hvalsø kirke
Onsdag den 5. kl. 18.30: Kirkespisning i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Torsdag den 6. kl. 17.00: Godnathistorie i Kirke Saaby kirke med efterfølgende spisning
Fredag den 7. kl. 14.00: Eftermiddagsmøde i Hvalsø Sognegård
Søndag den 9. kl. 10.30: Gospelgudstjeneste i Hvalsø kirke
Onsdag den 12. kl. 19.30: Koncert i Kisserup kirke
Onsdag den 12. kl. 14.00: Bibelkreds i Den gamle skole, Kirke Saaby
Onsdag den 19. kl. 19.30: Cafe i Kirke Saaby præstegård om døden
Fredag den 21. kl. 14.00: Fredagscafé i Hvalsø Sognegård
Onsdag den 26. kl. 9.30: Morgenmøde i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 26. kl. 17.00: Afslutningsgudstjeneste for mini-konfirmander i Hvalsø kirke
Søndag den 30. kl. 10.30: Adventsgudstjeneste med spejderne i Hvalsø kirke

Torsdag den 4. kl. 17.00: Godnathistorie i Kirke Saaby kirke med efterfølgende spisning
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    Æblet & synden

Det holder os sammen som 
folk og som kristne, at vi har 
nogle gamle myter, der kan 
definere nogle grundtræk hos 
os som mennesker.  I kristen-
dommen har vi mange myter 
som fortæller noget grund-
læggende om vor verden og 
os selv. Det fortælles, hvor-
dan Gud skabte verden på 6 
dage og hvilede på den 7. dag, 
som er søndagen. Man kan 
udmærket forene denne ska-
belsesberetning med teorien 
om at universet er opstået ved 
en kæmpe eksplosion. The 
Big Bang. Biblens fortælling 
har den pointe at det er Gud 
der står bag skabelsen, hvor-
dan den end er fundet sted. 
Og siden Gud er god, fuld af 
kærlighed og tilgivelse, ville 

han ikke skabe en ond verden 
til os. Verden er, trods alle de 
løgne og al den smålighed og 
egoisme der florerer mellem 
os, god.  Men hvorfor lyver 
vi så, hvorfor er vi ind i mel-
lem så forbaskede onde? Det 
er der også en fortælling om. 
Adam og Eva er i Paradis. 
De har det vidunderligt. De 
må gøre alt det de har lyst til 
undtagen at spise af æblerne 
på kundskabens træ. Men det 
gør de alligevel og Gud straf-
fer dem ved at smide dem ud 
af Paradis. Den synd Adam 
og Eva begik, kaldes arvesyn-
den. Den nedarves i os slægt 
efter slægt. Der ligger en til-
bøjelighed i os mennesker til 
at ville os selv hele tiden. Det 
er befriende at vide, at den 

fortræd, man forvolder an-
dre, ikke udelukkende skyl-
des, at man som person er et 
dårligt menneske. Det er en 
arvet skavank, hvilket ikke er 
det samme som at sige, at vi 
slet ingen vilje har til at mod-
stå synden. Det, vi danskere 
har tilfælles med hinanden, 
er ikke kun, som vi bilder os 
ind, at vi taler dansk og ved 
hvem Jodle Birge er. Men at 
vi er skabt af Gud og ikke kan 
lade være med at synde. Det 
giver plads til, at vi kan luk-
ke andre ind i vort fællesskab. 
Der er altid plads til en til der 
er en synder.
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I høsttiden og æbletiden 
øver man sig på at dø…
Jeg elsker høsttiden. Overalt 
er der hyben, som venter på 
at blive til hybenkompot og 
marmelade. De røde hyben-
hjerter ligger på mit køkken-
bord. Jeg slagter dem med 
plastikhandsker for at deres 
hvide kerner ikke skal straffe 
mig for mordene med kløen 
og svien. Skovene er fulde af 
svampe. Jeg kender de hem-
melige steder, hvor jeg kan 
finde kantareller. Æblerne 
ligger allerede i min have un-
der træerne som et tykt tæp-
pe. Spyfluerne summer over 
dem. De fleste af æblerne når 
jeg at presse til safter, indkoge 
til sirup, gære til berusende 
cider.  Hvis jeg blev borgme-
ster ville jeg indføre, at hver 
eneste landsby skulle have 
et mosteri, som man engang 
havde et fælles frysehus. Her 
kunne landsbyens safter sam-
les i flasker og holde forkø-
lelserne borte hele vinteren. 
Det er i høsttiden man vac-
cinerer sig mod vinteren med 
den overdådighed af bær og 
frugter der vælter frem.  Det 
er også nu at brombærrene er 
ved at blive modne. Og hyl-
den har mange steder skærme 
fulde af sorte bær, som om 
et par uger kan serveres som 
supper og toddyer. 

Landmændene er færdige 
med at høste. Endnu er der 
ikke pløjet. Det ser ud som om 
markerne med de stride stub-
be er ubarberede.  For engang 
skyld er landskabet omkring 
min præstegård ikke blødt 
og rundt som en kvindekrop. 

Det er vildt maskulint. Hvis 
landmændene i mit område 
er bare halvt så taknemmeli-
ge for deres høst af korn, som 
jeg er for mine hyben, svam-
pe, brombær, æbler og hyben, 
er jeg sikker på, at de dukker 
op til høstgudstjenesten.  Så 
vil jeg sige til dem, at de skal 
hæve deres høst. Ikke forstået 
sådan, at de behøver at bruge 
deres indtægter fra høsten her 
og nu. De skal bare ikke sætte 
det liv som de har fået af Gud 
ind på en konto og tro, at de 
kan hæve det, når de engang 
får tid til det. Det er med livet 

ligesom med den manna der 
faldt ned i ørkenen over is-
raelitterne. Mannaen kunne 
ikke gemmes i krukker. Den 
skulle spises med det samme. 
Høsten må lære os, at vi og-
så har en høsttid. Spyfluerne 
summer over os. Snart er det 
forbi. Det er nu vi kan spi-
se de solvarme brombær og 
drikke den kolde æblemost og 
dele det brød med andre, der 
er bagt af den ny høstede hve-
de. I høsttiden øver man sig 
på at dø ved at leve.

Brombær-æbletærte 
med makroner
4 æggehvider
60 g sukker
75 g mel
250 g knuste makroner
125 g smør
250 g brombær

100 g skrællede æbler skåret i mundrette stykker. Æg-
gehviderne piskes sammen med sukkeret til det er hvidt 
og cremet. Smelt smørret og lad det afkøle uden det 
koagulerer.  Bland brombær, æbler, mel, makroner og 
smør med de piskede æggehvider. Hæld dejen i en smurt 
springform og bag den ca. 1 time ved 160 grader. Serve-
res med cremefraiche og nyplukkede brombær.



5

SEPTEMBER • OKTOBER • NOVEMBER

Voksenvenner søges 
til Hvalsø kirkes børnekor
Har du lyst til liv og glæde i 
hverdagen, og har du lyst til 
samvær med børn, så har vi 
brug for et par ”hyggetan-
ter/-onkler ” for sangglade 
børn i alderen 9-12 år.

Opgaverne kan fx være:
•  Være med til at tage imod 

børnene, når de kommer fra 
skole

•  Smøre boller/lave saftevand 
•  Evt. følge børnene over Ho-

vedgaden

•  Være sammen med børnene 
under gudstjenester

•  Tage med til korstævner 1-2 
gange årligt
Vi starter den nye sæson 

torsdag d. 28. august i Hvalsø 
sognegård. Tidspunktet lig-
ger endnu ikke helt fast, men 
bliver sandsynligvis kl. 14.30-
16.

Ring gerne til organist 
Linda Baarsgaard, tlf.:  35 26 
24 30, og lad os snakke om 
det.

Om revy-
sanger og 
skuespiller 
Valdemar 
Schiøler 
Linck
Fredag den 
5. september 
kl. 14.00 i 
Hvalsø 
Sognegård

Sognepræst Søren Schiø-
ler Linck, som er oldebarn 
af den kendte revysanger 
og skuespiller fortæller om 
sin oldefar.

Minikonfirmander 
i Hvalsø kirke
Går du i 3. klasse på Hvalsø skole? Og har 
du lyst til at gå på opdagelse i din kirke, 
komme rundt på kirkegården, høre spæn-
dende og tankevækkende fortællinger fra 
Biblen, synge, lege, tegne, male, hygge og 
meget andet – så er minikonfirmand må-
ske noget for dig?

Alle er meget velkomne til at deltage. 
Det er frivilligt og gratis - og det kræves 
ikke, at man er døbt. Der vil hver gang 
bydes på lidt forfriskninger.

Undervisningen starter onsdag den 
3. september 2014 og afsluttes med en 
festlig børnegudstjeneste onsdag den 26. 
november 2014, hvor minikonfirman-
derne selvfølgelig vil deltage.

Hilsner fra Linda Baarsgaard og Ma-
ria Brink Hesel.

Obs! 3. a og 3. b vil få invitation til 
efterårets minikonfirmand, og 3. c vil 
få invitation til foråret 2015.

 
Vi arbejder med Kristuskransen og vil i efteråret gøre brug af de dejlige Taizé-sange og de dertil hørende bønner. 

 
Pitstop er en mulighed for - i en travl hverdag - at få ladet de mentale batterier op, koble lidt fra, tænde lys og i stilhed at bede en bøn. 

for sjælenfor sjælen  

 Tirsdage og onsdage 2/9 - 17/9 - 30/9 22/10 - 5/11 - 19/11 kl. 17.00 i Hvalsø Kirke  

PitPit  
StopStop  

facebook 
www.hvalsoe-kirke.dk   &      



6

Saaby 
svinger 
sangens 
vinger
Traditionen tro indbyder 
Sawarabykoret og organist 
Anders Danman til den 
halvårlige sangaften i Den 
gamle skole, Bogøvej 3 i 
Kirke Saaby, torsdag den 
18. september kl. 19.30.

Medbring godt sang-
humør, så sørger koret for 
resten.

Der vil være sang fra 
højskolesangbog og sal-
mebog efter deltagernes 
valg - og desuden kaffe, te 
og hjemmebag.

Kom og ønsk en sang!

Det bliver 
helt vildt!
Morgenmøde i Den gamle 
Skole med Erling Mølle-
have onsdag den 17. sep-
tember kl. 9.30-11.00

Møllehave er vendt 
hjem fra en safari blandt 
de vilde dyr i Sydafrika.  
Følg ham på hans rejse til 
Johannesburg og Kruger 
Park.  

Høstfest
Søndag den 7. september 
kl. 9.00 i Særløse kirke og 
kl. 10.30 i Hvalsø kirke

Høstgudstjenester i Særløse 
og Hvalsø kirker og frokost i 
Sognegården.

Erling Svendsen har gjort 
sig følgende betragtninger 
omkring høsten:

„Høstfesten er ikke kun en 
rigtig god og farverig tradition, 
som fejres rundt om i verden på 
forskellig vis, når årets høst af 
frugter - korn m.v. er i hus.

Alt i denne verden er ikke 
en selvfølge, men et udslag af 
menneskets selvopholdelsesdrift  
sammen med de højere magter, 
der gør, hvad der er menneske-
ligt muligt for at afgrøden/frug-
terne på marken bliver bjerget og 
kommer i hus.

På den måde kan mennesker 
overleve indtil næste høst, uan-
set hvor på jorden man bor!  

Når vi tænker på, at op imod 
ca. 800 mio. mennesker er sul-
tende, har vi en meget vægtig 
grund til at være taknemlige, og 
det skal  fejres med stor alvor og 
glæde.   

Den religiøse tradition i man-
ge lande er, at lidt af høstens af-

grøder bringes hen i kirken af lo-
kalbefolkningen  og lægges foran 
alteret, hvor præsten velsigner 
afgrøden og menigheden bringer 
et høstoffer til de, som ikke har 
noget - eller kun meget lidt.

I anledning af vores høst fest 
i Hvalsø - Særløse kirker og sog-
negård vil der være udstillet en 
høstle/mejered og en plejl. Denne 
mejered har jeg selv lært at bruge 
som ung. 

Hver gang, jeg er i høstti-
den, tænker jeg altid på Jeppe 
Aakjærs - sange bl.a. om høsten 
- men det er jo nostalgi, men ik-
ke desto mindre værd at tænke 
over.

Nu tærsker man jo 40 tons 
om dagen med de moderne ma-
skiner. 

Dette sagt i taknemmelig-
hed.“

Tilmelding til høstfrokost 
i Sognegården (efter gudstje-
nesten i Hvalsø kirke) senest 
den 1. september til Erling 
Svendsen, tlf.nr.: 46408027 
eller Anne Spangsberg, tlf.
nr.: 46408055, e-mail:anne.
spangsberg@paradis.dk

Pris for frokost: kr. 60. 
Tilmelding senest den 1. sep-
tember.

SEPTEMBER • OKTOBER • NOVEMBER
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Fernisering 
i Den gamle Skole, Kirke 
Saaby, onsdag den 17. sep-
tember ved morgenmø-
dets afslutning.

Billedkunstner  Hans Poul 
Henrik Jakobsen er født i 
Staureby på Sydfalster. Han 
bor nu i Kirke Hyllinge si-
den 1972. Maler med olie, 
akryl  og gouache. Som na-
turmenneske er hans motiver 
fra naturen hans foretrukne. 
Sydfalster og Bornholm er of-
te der, hvor han henter inspi-
ration fra.

Hans Poul Henrik Jakob-
sen har malet og udstillet i 
Danmark og Letland.

Udstillingen åbner ved af-
slutningen af morgenmødet 
onsdag den 17. september og 
går frem til 31. oktober.  

Provsti gudstjeneste 

 Gudstjeneste 

 Rundvisning 

 Let traktement 

Hvalsø Kirke 
søndag d. 28. september 2014 

kl. 10.30 

Læsekredsen i 
Hvalsø
sognegård
Læsekredsen tager fat på vintersæ-
sonen den 15.september kl. 19.30 
i Hvalsø sognegård. Derefter mø-
des vi hver fjerde mandag indtil jul. 
Efter nytår mødes vi den 5. januar 
og igen hver fjerde mandag indtil 
den 27. april. På møderne diskute-
rer vi den bog, vi alle har læst siden 
sidst. Bøgerne skaffer biblioteket, 
som regel i nok eksemplarer til at 
vi kan få en hver, ellers må vi deles 
om dem, der er. På det første mø-
de snakker vi om de bøger, vi hver 
især har læst i sommerens løb, og 
den første bog bliver udleveret.

Vi er ganske mange, men der 
kan godt blive plads til enkelte 
nye. Ring til Inger de Cros Dich 
på 46 42 00 01 og hør nærmere, 
hvis du er interesseret.
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Program for 
underholdningsaften 
til fordel for beboerne på
Hospice Sjælland 2014
i Kirke Såby kirke den 27. september 
2014 klokken 1900 – 22.30
Entré  kr 200,- 

·  Peter Svendsen og Erling Møllehave spiller kontra-
bas og saxofon, mens gæsterne ankommer

·  Velkomst v/ Erling Møllehave
·  Indledning v/ hospicechef Aino Andersen
·  Læsning fra Bibelen v/ hospicepræst Sarah Krøger 

Ziethen
·  Michala Petri spiller 
·  Miriam Jul Rasmussen synger gospel 
·  Journalist og forfatter Gunvor Bjerre læser op af 

Jørn Riels humoristiske fortællinger fra Grønland
·  Operasangerinde Dorthe Elsebet og Lars Frost 

synger duet
·  Vi fortsætter ovre i Den Gamle Skole
Information om Støtteforeningens arbejde v/ Karen 
Margrethe Lund. Det vil være muligt at melde sig ind 
i Støtteforeningen. Bankkonto: Reg. Nr. 2290 – konto 
nr. 3490 763 855 
(enlige kr. 125,-, ægtefæller/samboede kr. 175,- årligt) 
I pausen serveres vin, øl, vand og sandwiches (50,- kr.) 
Salg af lodder/ auktion
Erling Møllehave slutter med at spille ” Når engang det 
er slut på en dejlig dag” (saxofon)
Tilmelding til: Inge og Erling Møllehave
Forlagetvictor@mail.dk

Spaghetti- 
gudstjeneste 
i Hvalsø
Torsdag den 25. sep-
tember kl. 17.00

For tilmelding og yderli-
gere information kontakt: 
Anne Spangsberg, tlf: 
46408055 eller e-mail: 
anne.spangsberg@para-
dis.dk senest d. 18. sep-
tember.

En spaghetti-
gudstjeneste er:
-  En børnegudstjeneste 

for alle, særligt for fa-
milier

-  Hyggelig og afslappet – 
med noget for øjne, ører 
og mund.

-  Bibelfortælling, sang og 
meget mere.

-  Kort og nem – den tager 
ca. 30 min. Og bagefter 
spiser vi spaghetti og 
kødsovs sammen i sog-
negården.

-  Billig aftensmad: 20 kr. 
pr. voksen, gratis for 
børn. 50 kr. for en fa-
milie.

Fredagscafé i Hvalsø Sognegård
Hver 3. fredag i måneden i 2014 kl. 14.00-16.00

19. sept.: Ole D. fortæller og viser billeder om sine mange rejser til Island.

17. okt.: Vores børne- & ungdomspræst Maria Brink Hesel vil fortælle om vin vej til at blive præst.

21. nov: Efterårets sange. Erik Hansen synger for, og Svend-Aage Petersen spiller harmonika.

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

 Kontakt Svend-Aage Petersen Jørgen Søgaard Anne Spangsberg
 evt.: 4640-8316/2183-2863 2870-0366 4640-8055

www.hvalsoe-kirke.dk

& facebook
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Filmlubben Bergman
Den 30. september kl. 
19.00 i Den gamle skole i 
Kirke Saaby
Den 4. november kl.19.00 i  
Kirke Sonnerup kirke

Filmklubben blænder op for 
en ny spændende sæson.

Vi lægger ud tirsdag den 
30. september, hvor vi ser 
den amerikanske film Ne-
braska.

Efter at have modtaget et 
gevinstbrev fra et lotteri med 
posten, er den kværulantiske 
Woody Grant (Bruce Dern) 
overbevist om, at han har 
vundet en million dollars, der 
skal afhentes i Nebraska. 

Sønnen David (Will For-
te) får medlidenhed med sin 
gamle far, og er overbevist 
om, at det handler mere om 
eventyr og livsbekræftelse 
end om pengene. Derfor ind-
villiger David i at køre sin 
far Woody til Nebraska, som 
er en tur på ca. 1200 km fra 
Montana til Nebraska. Fil-
men er i sort/hvid og bliver 
et følsomt og humoristisk 
portræt af forholdet mellem 
børn og gamle forældre, æg-
tepar, der har kendt hinanden 
alt for længe og de drømme 
som gamle har, men som in-
gen tager alvorligt. Filmen 
har fået 6 oscarnomineringer 
og havde premiere i Danmark 
februar 2014. Den underfun-
dige, kloge og med mellem-
rum meget humoristiske film 
har mange stærke budskaber. 
Et af dem er: Tag de gamles 
drømme alvorligt!

Næste gang vi mødes er 

tirsdag den 4. november, 
hvor vi ser den japanske film 
Departures.

Da Daigo Kobayashi 
(Masahiro Motoki) mister 
sit arbejde som cellist i et 
symfoniorkester i Tokyo og 
slukøret må forlade storbyen 
og livsdrømmen for at vende 
hjem til sin beskedne fødeby, 
snubler han nærmest ind i 
arbejdet hos kistelæggerfir-
maet Nokanshi-Afrejsen.

Al begyndelse er svær, 
men efterhånden lærer han 
at sætte stor pris på sit job. 
Men omverdenen har svært 
ved at forlige sig med hans 
nye situation og reagerer ved 
at tage afstand fra ham.

Filmen væver mange 
smukke temaer sammen: Det 
moderne menneskes hjem-
løshed i en verden uden sam-
menhæng og dets ensomme 
sejlads i risikofyldte farvande.

En smuk japansk film, som 
ikke isolerer sig i et lukket 
eksotisk univers, men som 
tværtimod engagerer os, der 
ser filmen og tilmed får os til 
at smile!

 Filmen havde premiere i 
Danmark i november 2009 
og i 2010 modtog den en 
Oscar for bedste udenlandske 
film.
Birgit Svendsen
Poul Joachim Stender
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Kom og syng sammen
Saaby Børnekor tager hul på 
den ny sæson med opstart 
torsdag den 2. oktober!

Elever i 3., 4. og 5. klasse 
tilbydes sjov og hyggelig kor-
sang sammen med “de gam-
le” korsangere, som er vel-
kommen fortsat at være med.

Koret fungerer som et sam-
arbejde mellem Såby Skole og 
sognets to kirker.

Også i år vil vi arbejde hen 
imod arrangementer sammen 
med voksenkoret, Sawaraby 
og forsøgsvis udvide samar-
bejdet til Hvalsø Børnekor og 
Sognekor. Koret optræder på 
skolen ved særlige lejligheder. 

Igen i år deltager vi i korstæv-
ne med kor fra andre skoler. 

Vi øver en gang om ugen i 
Den gamle Skole/Sognegår-
den. Vi synger ca. en time og 
herefter er der 15 min. med 
frugt, saft og beskeder.

Nærmere information om 
tilmelding, tider og arrange-
menter gives, når skolen er 
godt i gang efter ferien.

VEL MØDT efter en fan-
tastisk sommer!

Mange hilsener fra organist, 
Anders Danman, lærer og kor-
leder, Marie Villadsen og Ka-
rin Gottfredsen, assistent.

Stevns klint som verdens kulturarv
Foredrag i Kisserup kirke 
tirsdag den 7. oktober kl. 
19.30

Stevns Klint har altid stået 
lidt i skyggen af sin tre gan-
ge så høje storebror på Møn. 
Men det er slut. FN-organi-
sationen Unesco har udpeget 
klinten som en del af klodens 
verdensarv. En af de man-

ge kræfter der har arbejdet 
hårdt på at få gjort Stevns 
Klint til klodens verdensarv 
bor i Kisserup. Det er Berith 
Burkandt. Leder af Natur 
og Miljø i Stevns kommune. 
Hun fortæller om hvorfor og 
hvordan Stevns klint opnåede 
denne høje position.

Efter foredraget et let trak-
tement.

Rigs-
spillemand 
på spil
Kirkespisning ons-
dag den 8. oktober kl. 
18.30-21.00. Den gamle 
Skole, Kirke Saaby

Traditionel musik og dans 
på Lejreegnen særligt i 
1800-tallet.

Foredrag og musikalske 
smagsprøver på violin v/ 
Rigsspillemand Poul Bjer-
ager Christiansen.

Glimt fra 
rejser på  
Island  
gennem  
40 år 
Morgenmøde den 15. 
oktober kl. 9.30-11.00 i 
Den gamle Skole, Kirke 
Saaby

Morten Stender, sogne-
præstens bror, er cand.
scient. et theol. Hans li-
denskab er Island som han 
har skrevet adskillige bø-
ger og artikler om.  Gen-
nem ord og billederne vil 
han føre os dybt ind i det-
te lands skønhed, historie, 
mystisk og traditioner. 

„Den syngende maler“
Børge Larsen & Sigfred 
Pedersen, fredag den 3. 
oktober kl. 14.00 i Hvalsø 
Sognegård

Børge Larsen også kaldet 
„Den syngende maler“ un-

derholder om Sigfred Peder-
sen. Han fortæller om Sigfred 
Pedersens barndom, skole-
gang, ungdom og lidt fra Ny-
havn. Der vil blive læst digte 
og sunget en masse af hans 
sange.
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Oktober-
koncert 
i Saaby
Kirke Saaby kirke 
onsdag den 15. oktober 
kl. 19.30

Organisterne Anders Dan-
man og Yuzuru Hi ra na ka 
byder ind til oktoberkon-
cert. Programmet indehol-
der  to italienske koncerter 
af J. S. Bach, En sonate 
af jubilaren Carl Philipp 
Emanuel – Bachs næstæld-
ste søn (1714-1788), Mo-
zarts ”Eine kleine Nacht-
musik” og ”Andalucia” af 
den kubanske komponist 
Ernesto Lecuona (1895-
1963).

Der er gratis adgang og 
en forfriskning i våbenhu-
set efter koncerten.

Yuzuru Hiranaka
Yuzuru Hiranaka studere-
de orgel, cembalo og kirke-
musik i Tokyo, Amsterdam, 
Arnhem, Haag, Paris, Frei-
burg og København, hos bl.a. 
Ton Koopman, Bert Matter, 
Xavier Darasse, Zsigmond 
Szathmáry, Lasse Ewerlöf og 
Hans Fagius. Han tog mu-
sikpædagogisk diplomeksa-
men (1984), Certificate of 
Baroque organ, og orgeldo-
centdiplomeksamen (1990), 
cembalodiplomeksamen og 
orgel-solistdiplom(1991), di-
plomeksamen i dansk kirke-
musik samt solistdebut (1996) 
og statsprøvet orgelpædagog 
(2002).  Han er prisvinder i 
den 3. Internationale Orgel-
konkurrence i Odense i 1990 
og i den 5. Internationale Or-
gelkonkurrence i Toulouse, 
Frankrig, 1991 og har modta-
get æresdiplomer ved forskel-
lige orgelkonkurrencer bl.a. 
i Brügge, Belgien i 1988 og i 
Lahti, Finland i 1989. I året 
2007 medvirkede Yuzuru 
Hiranaka ved et nadverpro-
gram i DRs TV-kirken der 
blev nomineret som et af de 
2 bedste kirkelige TV- pro-
grammer i Europa. 

Yuzuru Hiranaka har 
indspillet CD ér i Italien og 
Holland på historiske orgler, 
og programmer for Radio 
France, Hollandsk Radio(N-
crv-RADIO 4), Danmarks 
Radio (P2), TV-Mexico, 
Tokyo Brodcasting Service 
(TBS), TV-Greece, Sap-
poro-television (STV) og 
Metronome DK. Som solist 
og kammermusiker optræder 

Yuzuru Hiranaka i mange 
europæiske lande samt Japan, 
Amerika, Mexico, Uruguay, 
Argentina og Brasilien både 
som solist, kammaermusiker 
og med symfoniorkester.

Fra 1989 til 1991 var Yuzu-
ru Hiranaka organist ved Sint 
Urbanuskirken i Amsterdam. 
Fra 1994 til 1999 var Yuzu-
ru Hiranaka ansat som or-
ganist ved Kirke Saaby kirke 
og Kisserup kirke og fra 1999 
til 2007 ved Værløse kirke. I 
august 2007 fik han ansæt-
telse som organist ved Sankt 
Johannes Kirke på Nørre-
bro i København. Yuzuru 
Hiranaka har været gæste-
lærer for orgel og kirkemusik 
ved Japan Reformed Church 
Association, Hokkaido Uni-
versitet, Orgel-akamediet i 
Sapporo, Merida Kathedral 
i Mexico, samt Tohoku Uni-
versitetet i Sendai og undervi-
ser i orgel ved Det Kgl. Dan-
ske Musikkonservatorium og 
Sjællands Kirkemusikskole. 
Han er også assisterende læ-
rer i cembalo ved Lund Uni-
versitet-Musikhögskolan i 
Malmö. I 2009 var han gæste-
lærer ved Norges Musikkhøj-
skole i Oslo i 2012, og ved St. 
Petersborg Rimsky-Korsakov 
State Conservatory, Rusland 
i 2014.  Yuzuru Hiranaka har 
medvirket som jurymedlem 
ved orgelkonkurrencer i Var-
zi, Italien (2011) , i Amster-
dam,  Hollland (2012), i Pi-
stoia, Italien (2013) og Fano 
Adriano, Italien (2014).

Siden 1991 er Yuzuru bo-
siddende i Danmark.
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Seks år i 
Rusland 
Kirkespisning den 5. 
november kl. 18.30-
21.00 i Den gamle Sko-
le, Kirke Saaby

Mød den nye stiftsforvalter 
på Aastrup kloster Søren 
Bo Bojesen, der er en højt 
rangeret og dekoreret mili-
tærmand. Han har bl.a. væ-
ret udstationeret i Rusland 
i seks år og ved også af den 
grund en masse om den 
nuværende krise mellem 
Ukraine og Rusland.

De døde 
mindes i 
Kirke Saaby 
og Kisserup
Alle helgens dag, 
søndag den 2. novem-
ber

I begge kirker vil alle de 
døde, og specielt dem vi 
har mistet siden sidste 
Allehelgens søndag, bli-
ve mindet. Vi læser deres 
navne, har brændende lys 
for hver enkelt af dem på 
alteret. Og i Kirke Saaby 
afsluttes gudstjenesten på 
kirkegården med bøn og 
sang, hvorefter de spises 
græskarsuppe mellem gra-
vene.

Vivaldi 4 årstider  
UNDISCOVERED
Kisserup kirke onsdag den 
12. november kl. 19.30

Roberto Falcone, barokvio-
lin, tager os med på en poetisk 
og dramatisk rejse gennem 
Antonio Vivaldis berømte vi-
olinkoncerter  ”De 4 årstider 
(Quattro Stagioni)”.

Roberto vil spille og fortæl-
le om de sonetter som Vivaldi  
selv skrev i partituret, og ud 
fra teksterne genskabe og le-
vendegøre de stærke følelser i 
musikken. 

Den herboende italienske 

violinist Roberto Falcone stu-
derede violin og barokviolin 
hos bl. a. Enrico Gatti  ved 
konservatorierne i Lugano, 
Schweiz,  og Milano. Han 
samarbejder med et flertal 
internationale ensembler for 
tidlig musik, som f. eks. So-
natori della Gioiosa Mar-
ca, Akademia, La Fenice og 
Authentia, og har udgivet fle-
re CD ér på labels som Erato, 
Sony og EMI. Entré 100 kr.

Der serveres et glas god 
italiensk vin i våbenhuset ef-
ter koncerten.  

BUSK-gudstjeneste
og kreativ børnekirkedag 
sammen med spejderne søn-
dag d. 26. oktober 2014 kl. 
10.30 i Hvalsø kirke.

Traditionen tro holder vi 
den sidste søndag i oktober 
BUSK-gudstjeneste i Hvalsø 
kirke i samarbejde med spej-
derne.

Men dagen er ikke slut her. 
For efter gudstjenesten vil der 

bydes på en let frokost i sog-
negården, og vi vil derefter 
fortsætte med kreative akti-
viteter for børnene. Aktivite-
ter som knyttes sammen med 
temaet fra gudstjenesten. Vi 
håber, at der er mange børn, 
som har lyst til at være med 
til at gøre dagen hyggelig og 
lærerig – en rigtig kreativ bør-
nekirkedag.

Vel mødt.
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John Munro 
fortæller om 
Ledreborg 
Fredag den 7. november 
kl. 14.00 i Hvalsø Sog-
negård

John Munro fortæller i ord 
og billeder om Ledreborgs 
historie, før og nu.

Gospelgudstjeneste 
med ”Praise” og årets 
konfirmander i Hvalsø 
kirke søndag den 9. no-
vember kl. 10.30. Vi genta-
ger succesen.

Gospelbandet ”Praise” giver 
de unge gennem sang, dans 
og leg mulighed for at identi-
ficere sig med ”Ordet” på en 
ligefrem og tilgængelig må-
de. Inden denne gudstjeneste 
har konfirmanderne været på 
gospelworkshop med sanger 

Anete Riis, pianist Thomas 
Hansen og Chris Pickering, 
”cage fighter”.

I selskab med Praise ople-
ver de unge mennesker hvor-
dan magien og legen med 
rytmen i musikken skaber 
nærvær og glæde. Den giver 
de videre i gudstjenesten, 
sammen med Praise, hvor 
de unges forældre og venner 
inviteres til at synge med på 
udvalgte numre.

Bibel-
kredsen 
i Kirke Saaby fortsætter. 
Underviser er cand. theol. 
Birgit Melgaard.

I den nye sæson sættes 
der fokus på Paulus brev 
til Romerne

Bibelkredsen foregår i 
Den gamle Skole. Dato-
erne er: 3/9, 1/10, 22/10, 
12/11, 10/12 alle dage kl. 
14 - 16.

Hjertelig velkommen

Spaghettigudstjeneste
i Hvalsø kirke tirsdag den 
4. november kl. 17.00.

Kom til spaghettigudstjene-
ste i Hvalsø kirke tirsdag d. 4. 
november kl. 17.00.

For tilmelding og yderlige-
re information kontakt: Ma-
ria Brink Hesel, tlf: 31374602 
eller e-mail: mbh@km.dk se-
nest d. 28. oktober 2014.

En spaghetti  -
gudstjeneste er:

-  En børnegudstjeneste for al-
le, særligt for familier.

-  Hyggelig og afslappet – 
med noget for øjne, ører og 
mund.

Bibelfortælling, sang og me-
get mere.
-  Kort og nem – den tager ca. 

30 min. Og bagefter spi-
ser vi spaghetti og kødsovs 
sammen i sognegården.

-  Billig aftensmad: 20 kr. pr. 
voksen, gratis for børn. 50 
kr. for en familie.
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Afslutningsgudstjeneste 
for minikonfirmander 
onsdag den 26. november 
2014 kl. 17.00 i Hvalsø kir-
ke.

Som afslutning på efterårets 
forløb med minikonfirman-
der inviteres til børnegudstje-

neste i Hvalsø kirke. Alle er 
meget velkomne – store som 
små, gamle som unge.

Minikonfirmanderne vil – 
naturligvis - være i centrum 
og deltage i gudstjenesten. 
Efterfølgende bydes der på let 
aftensmad i sognegården.

SEPTEMBER • OKTOBER • NOVEMBER

I denne 
søde juletid
Morgenmøde med salme-
digteren Hans Anker Jør-
gensen

Onsdag den 26. no-
vember kl. 9.30-11.00 i 
Den gamle Skole, Kirke 
Saaby

Et møde om Hans An-
ker Jørgensen og Brorson. 
Hans Anker Jørgensen har 
på opfordring opdateret 
og moddigtet Brorsons 
julesalmer i Tønderhæf-
tet fra 1732, - vi skal bl.a. 
synge „I julefrokostgæ-
ster“, „Kom hjerte, tag din 
regnskabsbog“ og „Den 
yndigste rose er fundet“. 
Vi skal også synge „No-
vembers lave sol“ og „Der 
var engang en kongesøn“ 
fra Hans Anker Jørgen-
sens nyeste udgivelse: „Du 
siger det med blomster“.

Advents- 
& familie-
gudstjeneste 
med spejderne 1. søndag 
i advent, søndag den 
30. november kl. 10.30 i 
Hvalsø kirke

Årets tilbagevendende 
julebegivenhed i kirken.

Kom i julestemning og 
nyd bagefter kaffe og æb-
leskiver i Sognegården.

Ny sæson i Sawarabykoret
Torsdag den 21. august kl. 
19.30 i Den gamle Skole be-
gyndte Sawarabykoret igen 
efter sommerferien.

Det er nu du skal møde op 
og synge med os! Uanset om 
du er sopran, alt, tenor eller 
bas, om du læser noder eller 
ej, er du meget velkommen. 
Vi synger både kirkeligt og 
verdsligt, og sætter fokus på de 
kommende højtider og koncer-
ter. Du får hjælp til at hægte 
dig på, dels på øveaftnerne og 

dels  fra korets optagelser af de 
forskellige stemmer. Så har du 
lyst til at synge med os, så VEL 
MØDT på ovennævnte dato 
og sted. For mere informati-
on, kig på korets hjemmeside: 
www.sawarabykoret.dk.

Nærmere oplysninger hos 
korformand Thyra Johanne-
sen, tlf. 4640 9721, e-mail: 
thjs@mai.tele.dk, og organist 
Anders Danman, e-mail: an-
ders@danman.dk.

100 års jubilæum
I 1914 gik Kirke Saaby kirke 
over til selveje. 100 års jubilæ-
et skal fejres søndag den 30. 

november med fest, reception 
og meget mere. Sæt kryds i 
kalenderen allerede nu!
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Nordvest 
vandt 
Gabriel-
prisen 2014
Vises gratis 
i Hvalsø 
biograf den 
3. november
kl. 19.30 

Michael Noers film om 
bandemiljøet i Køben-
havns Nordvest-kvar-
ter vandt Gabrielprisen i 
2014.

Juryen skriver bl.a. i sin 
begrundelse:

„Bevidst og originalt 
trækkes paralleller til bå-
de Det Gamle Testamen-
tes og det moderne Hol-
lywoods dyrkelse af be-
grebet: familie. Kasper er 
den ansvarsbevidste, om-
sorgsfulde storebror, som 
kæmper for sin familie: En 
magtesløs, evigt fraværen-
de mor, en kær, forsømt 
lillesøster og en barnlig, 
splejset lillebror, som i 
begivenhedernes barske 
forløb afslører iskold, dræ-
bende dødsforagt og kul-
sorte, skrupelløse dybder.

Vinderfilmen opruller 
indforstået baggrunden 
for storby-Danmarks sti-
gende kriminalitet - det 
menneskelige bag det sen-
sationelle, det komplekse 
bag overskrifterne - med 
dokumentarisk realisme.

Tak til præstesekretær  
Betty Hansen
Efter 11 år som præstesekretær 
for sognepræst Poul Joachim 
Stender er Betty Hansen gået 
på pension fra 1. august. Bet-
ty har de 11 år været en flittig, 
pligtopfylden og engageret se-
kretær. Mange i Kirke Saaby 
og Kisserup sogne har haft stor 
glæde af hendes hjælpsomhed 
og den store venlighed Betty 
har mødt alle med. Men selv 
om Betty Hansen har trukket 

sig som sekretær vil hun fort-
sat være en del af menighedsli-
vet i Kirke Saaby og Kisserup. 
Bl.a. er Betty Hansen involve-
ret i Sawarabykoret både som 
sanger og bestyrelsesmedlem. 
Ny præstesekretær er Helle 
Möbius, Kirke Saaby, der har 
stor erfaring med arbejdet fra 
lignende arbejde i Osted-Aller-
slev, Rorup-Glim og Stenløse.

Faktaboks 
til kirkespisningerne
Kirkespisningerne koster 65 kr. per person. Prisen er in-
klusiv en hovedret, kaffe med småkager og et glas vin/
sodavand/øl. Tilmelding på e-mail eller telefon til Helle 
Möbius tlf. 2211 8117 eller helle@mobius.by eller Poul 
Joachim Stender på e-mail pjs@km.dk. Aftenen består 
af en kort andagt i kirken, middag og foredrag i Den 
gamle Skole. Kirkespisningen afsluttes kl. 21 og indledes 
i kirken kl. 18.30

Døds-cafe i 
Kirke Saaby præstegård
Onsdag den 19. november 
kl. 19.30

Vi er ligeglad om der kommer 
3 eller 80. Præstegården står 
parat med rødvin, ost og frisk-
bagt brød. Og vigtigst af alt: en 
snak om døden. Der er ingen 
tvivl om at danskerne er ble-
vet modigere til at snakke om 
døden. Det viser Anders Lund 

Madsens tv-program: ”Du 
skal dø’. Alligevel fortrænger vi 
døden. Cafeens koncept tager 
udgangspunkt i romernes me-
mento mori tanke. Den går ud 
på at man hver dag skal minde 
sig selv om, at man skal dø, for 
at påskønne livet. Men cafeen 
har endnu et aspekt med i sin 
fokus på døden. Livet efter dø-
den! Velkommen.
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ste med sang, sjov og godnathistorie – bagefter 
går vi over i Den Gamle Skole og spiser et af-
tensmåltid sammen! Sognemedhjælper Tinne 
Leth står for en engageret og glad oplevelse for 
børn og voksne. 

Datoer: 4. september, 2. oktober, 6. novem-
ber og 4. december. Tid: kl. 17 – vi er færdige i 
god tid til at børnene kan komme hjem og blive 
puttet. Pris: 20,- for alle på 15 år og derover.

Maden er børnevenligt lavet af forsamlings-
huset og der er tilmelding til kateket.tinne-
leth@hotmail.com senest dagen før med oplys-
ning om antallet af børn of voksne.

JUNIORKLUB for 4.- 6. klasse 
Blev du aldrig helt færdig med at gå til junior-
konfirmand?

Nu har du chancen for at gå i juniorklubben 
ved Saaby kirke.

Hver anden fredag eftermiddag mødes vi 
med forskelligt indhold fra gang til gang – det 
kunne være madlavning, fortælling, leg, spil 
eller bio – hovedformålet er at være sammen 
på den rare måde, sådan som vi lærer det til 
juniorkonfirmand. Som klubmedlem kan du 
være med til at bestemme, hvad juniorer i og 
omkring Saaby laver, når de hænger ud sam-
men i Den Gamle Skole ved Saaby kirke.

Datoer: hver anden fredag med start fredag 
den 26.september – slut fredag den 5. decem-
ber. Tid: lige efter skole – kl. 18. Pris: GRATIS.

Der er tilmelding til kateket.tinneleth@
hotmail.com med tilsagn fra forældre om del-
tagelse og brug af fotos af junioren på f. eks. 
hjemmesiden. Alle fra 4.- 6. klasse får brev med 
invitation til at gå i klubben.

JUNIORKONFIRMAND
Vi har valgt at lægge juniorkonfirmand om på 
den anden side af juleferien.

Alle 3. klasser på Saaby skole, både drenge 
og piger, får i januar 2015 et brev med posten 
med invitation til at gå til juniorkonfirmand. 
Der er lagt op til sjov, leg, fortælling og opda-
gelsesrejse i kirken.

Dette efterår bliver alle kræfter sat 
ind på at kræse for børnefamilierne i 
Saaby og Kisserup sogne

FOR DE MINDSTE:
Dagplejebørnene får deres jævnlige 
gang i kirken til hvad vi kalder, Sal-
mer & Leg. Én gang ugentligt tropper 
børn og dagplejere op til sang, sjov, 
glæde og leg i kirken, ledet af sogne-
medhjælper Tinne Leth

FOR DE MINDSTE OG DE LIDT 
STØRRE BØRN:
Kommer der, hvad der andre steder 
går under navnet, spaghettigudstjene-
ster – nu i anden forklædning: ’God-
nathistorie’ med en god fortælling, 
hyggeligt samvær og en mæt mave at 
slutte dagen på.

FOR JUNIORER:
Ja – simpelthen en juniorklub, hvor 
der hænges ud og skabes godt samvær

Vi håber med disse tiltag at ramme 
et behov hos sognets børnefamilier, 
og glæder os meget til at se jer!

GODNATHISTORIE i Saaby kirke
- slip for madlavning – tag de små under ar-
men, og gå i kirke!

I efteråret, hver den første torsdag i måne-
den, i inviterer Saaby kirke alle børn på ca. 2-7 
år til en hyggelig stund i kirken. Tag jeres fa-
milie med til en børnevenlig og kort gudstjene-

” Det’ for børn! - småbørn, 
større børn og juniorer 
i Saaby sogn 
- og jeres familier!
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Til institutionsledere og dagplejere 
i og omkring Saaby
I inviteres hermed til at del-
tage i ‚Små synger sammen‘, 
der afholdes over hele landet 
torsdag den 11. september 
2014 - men for jer specifikt, i 
Saaby kirke kl. 10.00

Små Synger Sammen er en 
årlig sangdag for alle landets 
dagtilbud, hvor børn i vugge-
stuer, børnehaver, dagplejer 
og børn hjemme hos familien 
er inviteret til at synge med.

Jeg er sangeruddannet kir-
ke- og kulturmedarbejder ved 
Saaby kirke, og inviterer jer 
med på en musikalsk skovtur, 
med sang og sjov og fortælling.

Årets tema er nemlig SKO-
VEN, og det skulle nok lægge 
op til muligheder for at nyde 
skovidyl, og møde dyr og trol-
de.

Tag børnene i hånden eller 
op i klapvognen og rul hen til 
Saaby kirke og få en på ople-
veren i det smukke og spæn-
dende kirkerum med velklin-
gende akustik.

Danmarks Radio er tovhol-
der på landets syngesteder, og 
de leverer gratis Oline flag og 
klistermærker til alle børn, 
hvis I tilmelder jer senest 
onsdag den 20. august på: 

kateket.tinneleth@hotmail.
com. Det er vigtigt at skrive 
hvor mange børn og voks-
ne i kommer, og der er plads 
til kirken er fyldt op - efter 
først-ti l-mølle-princippet. 
Med venlig og sangglad hil-
sen

Tinne Leth

PS: læs uddrag fra Dan-
marks Radios hjemmeside 
nedenunder eller besøg:

http://www.dr.dk/Under-
visning/Syngelyst/Smaasyn-
gersammen

Faktaboks til morgenmøderne
Morgenmøderne har en pris på 25 kr. for morgenmad og foredrag. Ingen tilmelding. 
Morgenmøderne afsluttes kl. 11.00 og begynder 9.30.

Til forældre med børn fra 0 til 12 mdr.

BABYSALMESANG
Sangen ledsages af enkle 
dansetrin, rolige gyngeture i 
et lagen, enkle rytmeinstru-
menter som triangel, rasleæg, 
sæbebobler, vifte osv. 

Det er en stimulerende ople-
velse for alle sanser,  og du får mulighed for 
at forny bekendtskabet med  vores rige sang- 
og salmeskat sammen med dit barn.

Babysalmesang foregår i Hvalsø Sognegård. 

Til forældre med børn fra 1 til 4 år 

RYTMIK 
Vi synger, danser, leger 
og spiller på instru-
menter, så alle sanser 
bliver stimuleret.  

Du får mulighed for at 
forny bekendtskabet 
med vores rige sang- 
& salmeskat sammen med dit barn.

Kurset foregår i Hvalsø Sognegård.  

Nærmere oplysninger om TIDSPUNKTER og PRIS fås hos:
Underviser Line Skovhaug • Tlf: 21 24 63 93 • Email: line@skovhaug.dk
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Søndag 7. september
12. s. e. Trinitatis

10.30
AS
Høstgudstj.

9.00
AS
Høstgudstj.

10.30
PJS

-

Tirsdag den 2. og 30. 
sept., onsdag den 17. 
sept., 22. okt. samt 5. 
og 19. nov.

17.00
AS
Pitstop 
for sjælen

- - -

Søndag den 14. sept.
13. s. e. Trinitatis

10.30
SEJ

12.00
SEJ
Dåbsgudstj.

- 9.00
SEJ

Søndag den 21. sept.
14. s. e. Trinitatis

10.30
AS

9.00
AS

9.00
PJS

10.30
PJS

Torsdag den 25. sept.
14. s. e. Trinitatis

17.00 AS
Spaghetti-
gudstj.

- - -

Søndag den 28. sept.
15. s. e. Trinitatis

10.30
Provstigudstj. 
i Hvalsø kirke

10.30
Provstigudstj. 
i Hvalsø kirke

10.30
Provstigudstj. 
i Hvalsø kirke

10.30
Provstigudstj. 
i Hvalsø kirke

Søndag den 2. okt.
16. s. e. Trinitatis

10.30
AS 
12.00
Dåbsgudstj.

9.00
AS

9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag den 8. okt. - - 18.30
PJS
Kirkespisning

-

Søndag den 12. okt.
17. s. e. Trinitatis

9.00
PJS

- 10.30
PJS

-

Søndag den 19. okt.
18. s. e. Trinitatis

- 9.00
PJS

- 10.30
PJS

Søndag den 26. okt.
19. s. e. Trinitatis

10.30
MBH 
Familiegudstj. 
m. spejderne - 
BUSK

- 9.00
AS

-

Søndag den 2. nov.
Alle Helgens dag

10.30
SEJ

14.00
SEJ

10.30
PJS
De døde 
mindes

14.00
PJS
De døde 
mindes



Tirsdag den 4. nov. 17.00 MBH
Spaghetti-
gudstj.

- - -

Onsdag den 5. nov. - - 18.30
PJS
Kirkespisning

-

Søndag den 9. nov.
17. s. e. Trinitatis

10.30
AS
Gospelgudstj.

- 10.30
PJS

-

Søndag den 16. nov.
22. s. e. Trinitatis

10.30
SEJ

- 9.00
SEJ

-

Søndag den 23. nov.
Sidste søndag i kirkeåret

10.30
AS

9.00
AS

9.00
PJS

10.30
PJS

Onsdag den 26. nov.
17. s. e. Trinitatis

17.00
MBH
Afslutnings-
gudstj.
Minikonfir-
mand

- - -

Søndag den 30. nov.
Første søndag i advent

10.30
AS
Familiegudstj.
med spejderne

- 10.30
PJS
Festgudstj.
Jubilæum

9.00
PJS
Festgudstj.
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* Dåbsgudstjenesterne bliver kun gennemført, hvis nogen er tilmeldt.

Gudstjenester på 
Ældrecenter kl. 10.30
Tirsdag den 9. september: SEJ
Tirsdag den 7. oktober: PJS
Tirsdag den 11. november: AS

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

Gudstjenesteliste
September - Oktober - November 2014



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

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
Hallebyorevej 64, Hallebyore, 4450 Jyderup. 
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

Graver i Kirke Saaby og Kisserup
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

KIRKE HVALSØ OG SÆRLØSE KIRKE SAABY OG KISSERUP


