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MARTS

Onsdag den 1. kl. 9.30:
Torsdag den 2. kl. 17.00:
Fredag den 3. kl. 14.00:
Tirsdag den 7. kl. 14.00:
Torsdag den 9. kl. 19.30:
Søndag den 12.:
Søndag den 12. kl. 11.30:
Onsdag den 15. kl. 14.00:
Søndag den 19. kl. 16.00:
Tirsdag den 21. kl. 19.00:
Onsdag den 22. kl. 18.30:
Onsdag den 22. kl. 19.30:
Onsdag den 29. kl. 17.00:
Torsdag den 30. kl. 19.30:

Morgenmøde i Den gamle Skole
Godnathistorie i Kirke Saaby
Eftermiddagsmøde i Hvalsø Sognegård
Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
„Hymns from Niniveh“ i Hvalsø kirke
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp i alle fire sogne
Fernisering af kunstudstilling i Den gamle Skole
Bibelstudiekreds/samtalemøde i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Koncert i Hvalsø kirke i anledning af Lejre Kulturdage
Filmklubben Bergman i Den gamle Skole
Kirkespisning i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Bowie-aften i Hvalsø Sognegård
Spaghetti-gudstjeneste i Hvalsø kirke
Sangaften i Den gamle Skole

APRIL

Tirsdag den 4. kl. 14.00:
Onsdag den 5. kl. 09.30:
Onsdag den 5. kl. 14.00:
Torsdag den 6. kl. 17.00:
Fredag den 7. kl. 14.00:
Søndag den 9. kl. 10.30:
Torsdag den 13. kl. 19.00:
Mandag den 17. kl. 14.00:

Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Morgenmøde i Den gamle Skole
Bibelstudiekreds/samtalemøde i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Godnathistorie i Kirke Saaby
Eftermiddagsmøde i Hvalsø Sognegård
Familiegudstjeneste i Hvalsø kirke
Skærtorsdagsmiddag i Hvalsø Sognegård
Country-passion i Hvalsø kirke

MAJ

for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse

Tirsdag den 2. kl. 14.00:
Onsdag den 3. kl. 14.00:
Torsdag den 4. kl. 17.00:
Onsdag den 10. kl. 8.00:
Torsdag den 11. kl. 19.30:

Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Bibelstudiekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaaby
Godnathistorie i Kirke Saaby
Udflugt til Nr. Lyndelse og Fåborg, Kirke Saaby
Koncert i Særløse kirke med violin og orgel

JUNI

Kalender

Torsdag den 1. kl. 17.00:
Fredag den 2. kl. 9.30:
Mandag den 5. kl. 13.00:
Tirsdag den 6. kl. 14.00:
Onsdag den 7. kl. 10.00:

Godnathistorie i Kirke Saaby
Børnedag i Kirke Saaby kirke og præstegårdshave
Grundlovsfest i Kirke Saaby præstegårdshave
Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Børnedag med TRIOfabula i Sognegården.
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Præsten & alkoholikeren taler ud
Morgenmøde i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 1. marts kl. 9.30-11.00
Mød præsten Nina Morthorst og den tidligere alkoholiker Morten, der med humor, varme og visdom sætter fokus på alkohol.

Englemagersken – en fortælling om
Dagmar Overby af Pia Lindegaard Nielsen
Fredag den 3. marts kl. 14.00 i Hvalsø Sognegård
Dagmar Overby dræbte mindst otte
spædbørn. Men hvorfor gjorde hun det?
Var det social nød? Var det psykisk sygdom? Eller var det ren ondskab? Og hvad
med de mødre, der afleverede deres børn
til Dagmar, var de helt uskyldige? Fædrene? – Ja hvad med samfundet, der betragtede de kvinder, som blev gravide udenfor
ægteskab som uværdige. Dømte dem ude,
så skammen ved den voksende mave for
nogen blev ubærlig? Som omviser på Politimuseet oplevede jeg, at den overordnede
forståelse af begrebet forbrydelse er ens:
Forstået som en forkert/ulovlig handling.
Men når begrebet konkretiseres i en sag
knyttet til en bestemt tid og et bestemt
sted, opløses den fællesforståelse ofte i
mange nuancer. Hvordan kan vi forstå
Dagmar – ja, kan vi forstå hende? Kan historien om Dagmar fortælle os noget om
etik, moral, kultur, køn?
Af hensyn til kaffen, må man meget gerne
tilmelde sig hos: Marion & Bent tlf. nr.:
22 36 13 51
e-mail: marionfaber@hotmail.com.
Arrangementet er gratis og alle er meget velkomne.
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”Hymns from Nineveh”
Torsdag d. 9. marts kl. 19.30 i Hvalsø kirke
Noget usædvanligt for et album med et kristent, spirituelt udgangspunkt fik Hymns From
Nineveh, med nøglefiguren Jonas H. Petersen i front, pæn succes med radiohits, flotte
anmeldelser og optræden på rockfestivalerne. Debutalbummet kom i 2011, og blev af
GAFFAs redaktion kåret som årets danske album. Musikken er beskrevet som Beatlesinspireret indiepop med indslag af folk og afrikansk inspiration. Denne koncert bliver med
Jonas H. Petersen solo.
Der bliver entré på mellem 50 - 100 kr., som betales ved indgangen. Mere info følger i
de lokale medier.

Babysalmesang og Rytmik
i Hvalsø Sognegård
Kontakt Line Skovhaug:
Telefon 46 35 90 01
E-mail: line@skovhaug.dk
Man kan læse om babysalmesang og rytmik i Hvalsø Sognegård her
www.hvalsoe-kirke.dk/babysalmesang/
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Kunstudstillingen ”Mellem Lys og Skygge“
vises i Kirke Saaby Kirke, Tårnet og Den gamle Skole i Kirke Saaby 12. marts - 26. marts

Deltagende kunstnere: Charlotte Hjelholt,
Karen-Margrethe Johnsen, Lis Just, Susanne Pedersen og Alison Michell - bosat i Lejre
kommune, samt lysdesigner Svend A. Hjelholt.
Kom til fernisering d. 12. marts kl. 11.3017.00 og oplev, hvordan kunstnerne har fanget
lyset på lærredet og i forskellige lysinstallationer. Gå en tur hen over kirkeloftet, i klokketårnet samt på parkeringspladsen og se udstillingen, der viser værkerne fra de fem Lejrekunstnere. Værker der, på den ene eller anden
måde, forholder sig til spændingsfeltet mellem
lys og skygge. Vi udfordrer de besøgende til at
se detaljerne, der ligger gemt her.
For at understrege virkningen af lyset i de
enkelte værker, har vi inviteret lysmesteren
Svend Hjelholt med. Han går i dialog med os
og tilføjer udstillingens lyssætning. Lyssætningen fremhæver og understreger udvalgte billedelementer og giver den fornødne stemning.
Udstillingen består af unikaværker samt lys

installationer af stof, relieffer, metal, spejle og
lærred. Beskueren får mulighed for at opleve
de mange værker. Nogle i samspil med det forunderlige landskab på kirkens loftsrum, andre
i samspil med naturens lys. Tanker og abstraktioner inden for krydsfeltet ”lys og skygge”.
Åbningstider i perioden 12.-26. marts :
12. marts: Fernisering
efter gudstjenesten, kl. ca. 11.30-17.00
20 marts: Forårsjævndøgn,
kl. 17.00-20.00
26 marts: Efter gudstjenesten
kl. ca. 11.30 – 15.45
Udstillingen er åben i Den gamle Skole ved
kirkens daglige arrangementer samt efter aftale med kunstnerne.
Ønsker du en fremvisning uden for den officielle åbningstid, kontakt:
Alison Michell, mobilnr.: 27574388
Lis Just, mobilnr.: 26568602
5

MARTS • APRIL • MAJ • JUNI

Pitstop for sjælen
Onsdag den 15. marts, 5. april og 19. april
Vi arbejder med keltisk, kristen spiritualitet fra Skotland med
meditation, bønner og salmer.
I en tid, der er præget af stress og jag, kan vi have brug for
at få ladet de mentale batterier op, koble lidt fra, tænde lys og i
stilhed bede en bøn.

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
- Del din søndag med verdens mest
udsatte
Søndag d. 12. marts 2017 håber vi at sende så
mange frivillige indsamlere på gaden, at alle i
sognet får mulighed for at give verdens mest
udsatte mennesker en håndsrækning.
Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at redde liv, opbygge robuste samfund og bekæmpe ekstrem ulighed. Vores logo er en fisk, og
vores måde at arbejde på lyder helt forenklet:
”Folkekirkens Nødhjælp skaffer ikke kun en
sulten mand en fisk, men også en fiskestang og
retten til at fiske i søen, han bor ved.”
I al vores arbejde indgår ’hjælp til selvhjælp’, så projekterne bærer sig selv, når vi rejser hjem. Overalt, hvor hjælpen når ud, ser vi
store forandringer for mennesker, der bliver i
stand til selv at forme deres fremtid - og altid efter en omhyggelig udregning af, hvordan
pengene rækker længst.
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Det gør de for eksempel sådan:
Når landbrugsproduktionen får et løft, er der
mad nok og overskud til at sælge eller spare op.
Når levestandarden stiger, kommer børnene i skole og øger chancen for at få en uddannelse.
Med bedre vandforsyning øges sundhed og
trivsel og færre må flygte ved tørke. Børnene
kan blive i skolen i stedet for at migrere.
Med uddannelse bliver det nemmere at
kende sine rettigheder, bekæmpe ulighed og
tænke i ansvarlig produktion.
Sæt allerede nu kryds ved datoen
Meld dig som indsamler hos sognepræst Poul
Joachim Stender på tlf. 46492117.
Ruter udleveres i præstegården på Bogøvej 1
fra kl. 11.00.
For Hvalsø/Særløse kan du tilmelde dig hos
Eva Hornstrup, tlf.nr.: 46407407.

JUNI • MARTS
JULI • AUGUST
• APRIL •• SEPTEMBER
MAJ • JUNI

Händels Messias i Hvalsø Kirke
Søndag den 19. marts kl. 16.00
Kirkernes indslag i Lejre Kulturdage er en opførelse af Händels Messias med Københavns
Kantatekor under ledelse af Torben Svendsen.
Der bliver godt fyldt i Hvalsø Kirke, når det
store kor og musikere indtager pladsen foran
alteret. De fire solister er
• Lise Bech Bendix, sopran
• Stina Schmidt, alt
• Bo Kristian Jensen, tenor
• Jakob Vad, bas
Billetter 100 kr. Købes på www.billetto.dk
Temaet for Lejre Kulturdage 2017 er lys. Lyset spiller en stor rolle i kristendommen og i
kirkeåret, det største lys fejres med Kristi fødsel; men opstandelseslyset, som skinnede i
Jesu grav påskemorgen, er dog det største af
dem alle. Messias er et engelsk påskeoratorium skrevet til påske og ikke til jul, skønt det
ofte opføres til jul. Det er i tre dele og blev i
1741 komponeret af barok-komponisten Georg Friedrich Händel.
Sådan skrev en engelsk anmelder i 1742:
„On Tuesday last Mr. Handel‘s Sacred Grand
Oratorio, The Messiah, was performed in the
New Musick Hall in Fishamble Street; the
best judges allowed it to be the most finished
piece of Musick. Words are wanting to express
the exquisite Delight it afforded to the admiring crowded Audience. The Sublime, the
Grand, and the Tender, adapted to the most
elevated, majestic, and moving Words, conspired to transport and charm the ravished Heart
and Ear“. Faulkner‘s Journal, 1742.
Hvilken beskrivelse af den første opførelse i Dublin den 13. april i samme år. Værkets
popularitet har været så enorm, at det til tider har skygget for værdien af Händels andre
værker. Messias er stadig det hyppigst opførte
oratorium, som nogen har skrevet.
Københavns Kantatekor har tradition for at
opføre værket op til jul hver tredje år, men på
opfordring fra Lejre Provsti om at komme til

Hvalsø Kirke for at spille og synge værket under Lejre Kulturdage kommer de og udfører et
fyldigt uddrag af Messias.
Københavns Kantatekor er Københavns
mest koncertaktive oratoriekor. De er i alt
65 sangere i alderen 25 til 50 år og de øver i
Kildevældskirken på Østerbro. Koret har i år
2016 - udover Händels Messias - opført Verdis
Requiem og Haydns Skabelsen. I år 2017 synger koret Bachs Matthæuspassionen, Brahms’
Ein deutsches Requiem samt Bachs Juleoratorium. Læs mere om koret på https://kantatekor.dk/
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Filmklubben Bergmann byder på
endnu en filmperle
Tirsdag den 21. marts kl. 19.00
Den gamle skole i Kirke Såby
Vi kalder det en klub- men alle er hjertelig velkomne. Nogen gange, så er den der bare! Og vi
rammes af en mavepuster af glade, flagrende
sommerfugle lige midt i solar plexus. Det er en
sjælden følelse. Men den er der med den svenske instruktør Kay Pollaks Oscar nominerede
film ”Som i Himlen” fra 2003. Den fortæller
historien om den verdensberømte dirigent Daniel Dareús (spillet af Michael Nyqvist), der
vender hjem til sin provinshjemby for at finde ro. Men ro er lige nøjagtigt, hvad han ikke
finder. For efter mange opfordringer siger han
modstræbende ja til at lede det lokale kirkekor.
Det bliver begyndelsen til en hård kamp, for
koret består af en meget blandet skare, både
hvad medlemmernes personligheder og musikalske formåen angår. Men miraklernes tid er
ikke forbi, for vi er alle gjort af mange af de
samme drømme og længsler. Det er dét, der
bringer os sammen. Og det er lige netop den
følelse af skæbnefællesskab med Gud og hvermand, som er en af kunstens og kulturlivets
allerfineste opgaver at fremmane. Den opgave
lever ”Som i himlen” til fulde op til.

Bibelstudiekredsen
i Kirke Saaby fortsætter…
Vi fortsætter vores læsning af Gudmund Rask Pedersen: „Lad os tale om det“. Forårets
datoer er 15. marts, 5. april og 3. maj kl. 14 i Den gamle Skole. Alle interesserede er hjertelig velkommen!
Birgit Melgaard, cand.theol., leder af studiekredsen.
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Kirkespisning i Kirke Saaby kirke og
Den gamle Skole
Onsdag den 22. marts kl. 18.30-21.00
Mød Lejre kommunes nye borgmester Carsten Rasmussen, der i
september 2016 overtog borgmesterposten efter Mette Touborg.
Hør om visioner, og stil ham masser af spørgsmål om vor kommune.

BOWIE – EN MODERNE PROFET
Bowie-aften, Hvalsø Sognegård onsdag den 22. marts kl. 19.30
Det er ikke for meget sagt, at
David Bowie i halvfjerdserne fornyede den rytmiske musik i samme
grad, som Beatles
havde gjort det i årtiet forinden. På få
år nåede Bowie at
være såvel dekadent superstjerne
–
sandsynligvis
fra en fjern galakse – til en kølig aristokrat i Vest-Berlin, som i Bowies
optik stod som en metropol i et moderne efter-Europa.
Det kom der en række vidt
forskellige plader ud af, som kun
har et tilfælles: Kvaliteten er i top, vi
taler om mesterværker, der også vil virke nye
om hundrede år. Desværre tog Bowie sig en
kunstnerisk pause på intet mindre end 36 år,
men sidste år kom han stærkt igen med Black-

star, der desværre skulle blive
hans sidste produktion, for
pladen udkom om fredagen og Bowie døde om
søndagen.
Dødsfaldet blev
begrædt af fans
verden over. To af
dem var dels Hvalsø Kirkes hjælpepræst, Søren E.
Jensen, om hvem
det siges, at han er
mere fortrolig med
Bowies
sangværk
end han er med den
danske salmebog, dels
forfatteren og rockjournalisten, Jan Poulsen, som
blandt andet har skrevet bogen
”David Bowie. Station til station”.
Nu mødes de to i Hvalsø Kirke for gennem
lyd og videoklip at mindes rockens sandsynligvis største kunstner.
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Spaghetti-gudstjeneste
Onsdag den 29. marts kl. 17.00 i Hvalsø kirke
For tilmelding og yderligere information kontakt: Anne Spangsberg, tlf. nr.: 46408055 eller e-mail: anne.
spangsberg@paradis.dk senest den 22. marts.
En spaghettigudstjeneste er:
• En børnegudstjeneste for alle, særligt for familier.
• 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 sognegården.
• Billig aftensmad: 30 kr. pr. voksen, gratis for børn.
50 kr. for en familie.

Sangaften
Den gamle Skole, torsdag den 30.
marts kl. 19.30
Den der vil synge, finder altid en
sang.
Syng foråret ind i Den Gamle Skole. Organist Anders Danman og det
nyindstiftede Saaby Vokalensemble
indbyder til den traditionelle halvårlige sangaften, hvor vi synger fra højskolesangbogen og salmebogen efter
deltagernes egne ønsker.
I pausen byder vi på kaffe/te og kage.

Via Dolorosa, Jerusalem.
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Pilgrimspræst
Elizabeth Knox-Seith
Morgenmøde onsdag den 5. april i Den gamle Skole,
Kirke Saaby
Hvad er den moderne pilgrimsbevægelse? Hvorfor er der så stor interesse for vandring? Hvad betyder de mange pilgrimme for folkekirkens identitet? Udtrykker længslen efter at vandre og være
i bevægelse noget omkring den åndelige søgen? Er der i højere grad brug for at tænke kroppen
og bevægelsen ind i troen?

Bispekåber - pragt, dragt og magt
Fredag den 7. april kl. 14.00 i Hvalsø Sognegård
Ekspert i dronningens bispekåber, tekstilkunstner og forsker Vibeke Lindhardt vil give os svar
på nogle af følgende spørgsmål:
Hvornår bruges overhovedet en bispekåbe?
Hvorfor er bispekåber så kostbare? Hvornår blev
den biskoppens værdighedstegn? Er kåben en liturgisk dragt, og skal den se ud på en bestemt
måde? Er ornatet og messeklæderne: alba, præstekjole, pibekrave, messehageler og bispekåber
overflødig pynt, eller skal vi betragte dem som
kulturbærere? Disse er nogle af de spørgsmål,
der kan stilles om bispekåberne og brugen af
dem.
I flere hundrede år var kåberne ens udseende
dragter, der blev bestilt og betalt af konger, men
i 1980 skabte kunstneren Bodil Kaalund en ny
bispekåbe til Grønland, og med denne skete der
et brud på en lang tradition. I løbet af 26 år blev
alle kåberne udskiftet til unika kåber med lokal
forankring udført af en række dygtige billedkunstnere og kunsthåndværkere. I vil blive taget
med på en billedrejse til alle kongerigets stifter.
Da vi i år fejrer Luther-jubilæet vil foredraget
også rumme et strejf af reformation.
Af hensyn til kaffen, må man meget gerne tilmelde sig hos: Marion & Bent tlf. 22 36 13 51
e-mail: marionfaber@hotmail.com.
Arrangementet er gratis, og alle er meget velkomne.
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Den hellige påskeuge
i Kirke Saaby og Kisserup
Palmesøndag den 9. april kl. 10.30 i Kirke Saaby kirke:
Børnegudstjeneste med Kirke Saaby Børnekor ”Såbynoderne” under ledelse af Marie Villadsen og Anders Danman. Klovneshow med Tapé i Den gamle Skole efter gudstjenesten.
Jagt efter påskeæg i præstegårdshaven.
Skærtorsdag den 13. april:
Nadvergudstjenester i Kisserup kirke kl. 16. Måltidsgudstjeneste i Kirke Saaby kl. 18 med
en påskeplatte og musik af Therese Harris Buus Nielsen og ensemble.
Langfredag den 14. april:
Sognekirkerne on the road- igen. På denne dag holder vi ikke gudstjeneste i vore kirker. I
stedet kommer kirkerne rundt i sognene på ladet af en lastbil lastet med 2 præster og Simons band med musikerne Daniel Som Hansen, Thomas Cortes, Simon Hinz og sangerinden Maj Kjeldsgaard. Minigudstjenester langfredag på 15 minutter ved Poul Joachim
Stender og Birgit Svendsen.
Steder:
Kl. 10.30: Parkeringspladsen ved Rye kirke
Kl. 11.00: Ejby ved parkeringspladsen ved Netto
Kl. 11.30: Plænen overfor købmanden i Kirke Sonnerup
Kl. 12.00: Gadekæret i Vester Såby
Kl.12.30 : Gadekæret i Kirke Såby
Kl.13.00: Busholdepladsen i Kisserup
Påskelørdag den 15. april kl. 22:
Påskenatsgudstjeneste med bl.a. sang af Therese Harris Buus Nielsen.
Påskesøndag den 16. april.
Festen for Jesu opstandelse. Fejres med gudstjeneste i Kirke Saaby kl. 9 og Kisserup kl.
10.30
2.påskedag den 17. april kl. 10.30.
Påskefesten fortsætter med gudstjeneste i Kirke Saaby
kl. 10.30
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Kom til familiegudstjeneste med
„Godly Play“
Palmesøndag den 9. april kl. 10.30 i Hvalsø kirke
Vi vil fortælle om Skabelsen, hvordan verden blev skabt på 7 dage og med Godly Play bliver
Skabelsen fortalt som en invitation til, at vi selv bliver en del af historien, med rekvisitter vil vi
også fortælle om Påskens dage.

Skærtorsdagsmiddag i Hvalsø
Skærtorsdag den 13. april kl. 19.00 i Hvalsø Sognegård
Traditionen tro spiser vi en god middag skærtorsdag efter nadvergudstjenesterne i Særløse kl. 16.30 og Hvalsø kirke kl. 18.00.
Tilmelding til Anne Spangsberg, tlf.nr.: 46408055, e-mail:anne.spangsberg@paradis.
dk senest den 6. april. Middagen koster 60 kr.

Gravkirken i Jerusalem.
Indeholder Golgatha og Jesu grav.

Påskeopstilling i
Hvalsø kirke
De bibelske figurer sættes op
og fortæller om påskens drama - dag for dag.
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Country og kristendom
Country-passion, 2. påskedag, Hvalsø Kirke kl. 14.00
Da countrysangeren CS Nielsen udgav
sin seneste og meget roste CD, Jericho
Road, var det Søren E. Jensen, som havde
skrevet pladens essay. Her lød påstanden,
at når CS Nielsen forlod sit hjem, var det
altid med et gevær i den ene hånd og Luthers store katekismus i den anden.
CS Nielsen er med andre ord i lige så
høj grad teolog, som han er countrysanger, ligesom Søren E. Jensen ofte finder
opbyggelighed i populærmusikken snarere end de hellige skrifter.
Det er derfor også logisk, at Hvalsø Kirke 2. påskedag danner ramme om et arrangement,
hvor hele påskeberetningen bliver gennemgået med musikalske eksempler, der ud over CS Nielsens egne sange også byder på numre med blandt andre Nick Cave, The Tiger Lillies og Johnny
Cash.

Adam som kriger
– en aften med Salem
Salem, sang og fortælling, Hvalsø
kirke i april måned
Rockbandet Salem kendes af alt for få, men en del
i Hvalsø husker dem nok, da de for år tilbage gav
en koncert i kirken, hvor gruppens ejendommelige
blanding mellem Ennio Morricone og Scott Walker
og et blodigt, bibelsk tekstunivers gjorde indtryk.
Siden holdt Salem en pause på intet mindre end
fem et halvt år, men nu er de tilbage i bedste stil
med et arrangement, der mikser musik og fortælling,
blandt andet en beretning om, at Bibelen ikke taler
sandt, når den påstår, at Adam levede sammen med
Eva i Edens have. Efter Salems mening drog Adam
nemlig straks ud i verden i skuffelse over, at Herren
ikke havde tilbudt ham en hustru af bedre kvalitet.
Jesu opstandelse.
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Turen går til Nr. Lyndelse og Fåborg
Menighedsudflugt onsdag den 10. maj kl. 8-18

Menighedsudflugt til komponisten Carl Nielsens barndomshjem i Nr. Lyndelse. Museet
i det hyggelige hus viser historien om Carl
Nielsens barndom og hjemmets arbejds- og
musikliv, som blev så afgørende for Carl Niel-

sens senere udvikling både som musiker og
som komponist. Herefter kører vi videre til
Faaborg, hvor vi besøger Faaborg Museum,
der fremviser en samling af malerier og skulpturer, hovedsageligt samlet ud fra kredsen af
fynske kunstnere. Efter besøget på museet er
der mulighed for at nyde Faaborg by med den
smukke kirke, byport, Ymerbrønden, klokketårnet med mere.
Pris 150 kr. der inkluderer entreer på de to
museer samt transport. Madpakke kan medbringes eller frokost kan købes i Faaborg. Tilmelding på 46492117 eller pjs@km.dk. Mødested: Parkeringspladsen ved Kirke Saaby kirke. Guider: Poul Joachim Stender og Vilhelm
Stender (der har været præst i Faaborg).

Violin og orgel
Særløse kirke, torsdag d. 11. maj kl. 19.30
I år bliver der atter mulighed for at høre violinist Nils
Edén (f. 1955) og hans faste akkompagnatør, organist Allan Diehl, i Særløse kirke. Sidst de spillede her
var for 8 år siden, så nu er chancen der for at høre
andre værker i Nils Edens varme fortolkning.
Nils Edén er i udpræget grad den klassiske violinist med mange af de store komponister på repertoiret. Han er særlig kendt for sin store, varme tone
og intense musikformidling. Den svenske komponist
Ingvar Karkoff har sagt om Nils Edén: ”Du burde
rejse jorden rundt og have mindst 2 koncerter ugentligt.” Springet til Carnegie Hall er dog ikke rigtig
Nils Edéns natur. Til gengæld har han glædet masser
af mennesker ved mange kirkekoncerter i Norden.
Allan Diehl (f. 1962) var kun 16 år, da han tiltrådte sin første organiststilling, og han har været i
musikalsk kirketjeneste lige siden. Han er, udover at
være komponist, sanger, skuespiller og storyteller, en
erfaren kordirigent, musikalsk kaospilot, foredragsholder og innovatør.

Guldkonfirmationer
Har du lyst til at samle de konfirmander, du blev konfirmeret med
for 50 år siden, så kontakt præsten i
Kirke Saaby. Vi har 23. april og 12.
maj guldkonfirmation i Kirke Saaby
kirke. Måske nogle har lyst til sådan
en guldkonfirmation næste år eller
næste år igen???
15
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Børnedag
i Kirke Saaby fredag den 2. juni kl. 9.30-12.30
Sang og musik i kirken, tårnklatring, futtog, mød klovnen Tapé, friske
frugter, kagekone og saftevand. En festlig forårsdag for alle dagplejebørn, børnehavebørn og hjemmegående børn.

Pinsen i Kirke Saaby og Kisserup kirker

Søndag den 4. juni kl. 9.00 i Kirke Saaby
kirke med festlig morgengudstjeneste og efterfølgende rosa-champagne.
Kl. 10.30 fejres pinseunderet i Kisserup kirke med musik af Therese Harris Buus Nielsen

og band. Efter gudstjenesten rosa-champagne
Mandag den 5. juni kl. 11.30. Andagt i præstegårdshavens æblelund

Grundlovsfest og kræmmermarked
i Kirke Saaby præstegårdshave mandag den 5. juni kl. 13. Menighedsrådet og
Kirke Saaby bylaug inviterer til fest for demokratiet.
Grundlovstale – årets grundlovstaler præsenteres i pressen
Såbynoderne synger • Masser af levende musik • Gymnastikopvisning • Pølsebod, fadølsbod, is
og kagebod • Kræmmermarked med mange boder
NB Tilmelding til kræmmermarked på tlf. 46492117 eller pjs@km.dk. Der er plads til
mange boder i præstegårdshaven og alle er hjertelig velkommen til at deltage!
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TRIOfabula for dagplejere og vuggestuer
- Noahs ark Onsdag den 7. juni 2017 kl. 10.00 i Hvalsø Sognegård

NOAHS ARK
En engel synger – men der er ingen der lytter.
De voksne har alt for travlt med at skændes –
de er helt holdt op med at tale sammen, synge
og lege. Så Gud bliver vred, og han beslutter at
nu skal jorden vaskes fin og ren.
Men der er én, der er sød! Det er Noah.
Han synger og leger, kysser sin kone og krammer sine børn. Så Noah skal bygge et stort
skib – en ark – og bo der med sin familie og

alle dyrene i et helt år, indtil regnen stopper og
arken støder på grund.
Nu får duen en vigtig opgave – den skal finde en grøn kvist. Når Noah får den, varer det
ikke længe, før alle igen kan forlade arken, se
op mod himlen og blive svimle af glæde over
lyset og regnbuen. Derfor siger Noah også tak.
Mange tak. Mange mange tak. Mange mange
mange TAK!.

Læsekreds i Kirke Saaby
Vi er en gruppe bestående af kvinder og mænd, som mødes for at tale om ”månedens
bog”. Alle i gruppen kan komme med forslag til, hvad der skal læses. Vi har eksempelvis læst ”Løgneren” af Martin A Hansen, ”Kongens Fald” af Johannes V Jensen, ”Jeg
nægter” af Per Petterson, ”Luftspejling 38” af Kjell Westö og ”Den farveløse Tsukuru
Tazakis” af Haruki Murakami samt flere andre. Vi finder bl.a. inspiration fra diverse litteraturanmeldelser, bibliotekets personale samt andre anbefalinger.
Vi mødes i Den gamle Skole i Kirke Saaby – første tirsdag i måneden kl. 14-16
Du skal være hjertelig velkommen
Helle Lundø Jensen
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BABYSALMESANG
– gå foråret i møde fuld af musik, sammen med din baby!
kulturmedarbejder Tinne Leth kirkedøren til
en opvarmet kirke, hvor en glad og hyggelig
stund venter med salmer, sange, bevægelse og
bobler.
Alle kan være med. Forløbet bygger på gentagelser med korte salmebidder, sange eller
remser. Børnene vugges, og der danses med
dem i favn på meget enkle trin, der sidder hurtigt i fødderne.
Der er ingen tilmelding, det er gratis og
man kan hoppe på og stige af, som det nu passer i kalenderen.
Mad og bleskift kan sagtens ske i kirken.
Alle babyer på 2-9 mdr. inviteres sammen
med deres forældre eller bedsteforældre til at
gå til babysalmesang i Kirke Saaby kirke.
Hver tirsdag kl. 10-10.45 åbner kirke- og

Første gang: tirsdag den 7. februar
Sidste gang: tirsdag den 27. juni
NB: ingen babysalmesang:
tirsdag den 21. februar
tirsdag den 11. + 25. april

GODNATHISTORIE
Godnathistorie – det’ da hyggeligt!
Glem kødgryder og ulvetime og flyt familien over i kirken til dejligt samvær og ”næsten
gratis” mad.
Der fortælles hver den første torsdag i måneden på fortælletæppet i Kirke
Saaby kirke kl. 17-17.30.
Bagefter er der fællesspisning i Den gamle Skole for 20 kr. pr. næse fra 15 år og opefter.
Børnene spiser gratis.
Godnathistorie er for de mindste børn fra 2-8 (men alle børn og søskende er velkomne)
sammen med deres familier.
Tilmelding til kateket.tinneleth@hotmail.com senest tirsdagen før kl. 12.
Vi mødes følgende torsdage:
• 2. februar
• 2. marts
• 6. april
• 4. maj
• 1. juni
Vi ses!
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Nyt kor i Kirke Saaby
Med Saaby-Kisserup kirkers organist Anders
Danman som korleder startes et nyt kor, som
er åbent for mænd og kvinder fra 25 år og opefter:
”SAABY VOKALENSEMBLE”
Har du lyst til at synge i kor, så tilmeld dig
gerne forud.
Lidt kor-erfaring og node-kendskab er en
fordel, men ingen betingelse.
Der er mulighed for stemmetræning og for
at tilegne sig sangteknik og nodekendskab på
begynderniveau hen ad vejen, idet det vil være
en del af øveaftenernes indhold.
Der er erfaring for, at mænd er en mangel-

vare i korsammenhæng, men melder bare to
mænd sig, kan meget lade sig gøre.
Repertoiret vil blive meget bredt – flere genrer fra flere tidsaldre.
Vi vil dyrke á cappella sang og sang med
klaverledsagelse og øver hver torsdag 19.30 –
21.30.
Korstart
Torsdag den 16. februar kl. 19.30,
Den gamle Skole, Bogøvej 3, Kirke Saaby
Velkommen til kor i Kirke Saaby!
Henvendelse til Anders Danman:
anders@danman.dk

Getsemane have, Skærtorsdag.
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Juniorkonfirmand
- er for alle børn i 3. klasse i Kirke Saaby
skole – eller bosiddende i Kirke Saaby og
Kisserup sogne!
Juniorkonfirmand er for piger og drenge, der
gerne vil gå på opdagelse i kirken, den kristne
tro og folkekirkens højtider.
Vi mødes 10 gange i Den gamle Skole lige
efter skole på tirsdage kl. 14.45-16.15
Kirke- og kulturmedarbejder Tinne Leth
venter inden døre med sjove lege, fortællinger, ture i kirken, saftevand og kiks – og ik-

ke mindst rar og afslappet hyggetid sammen i
mobilfri zone.
Er du nysgerrig og har få eller flere spørgsmål om Gud og tro, så meld dig til på kateket.
tinneleth@hotmail.com senest tirsdag den 31.
januar kl. 10.00. På tilmeldingen skal der stå,
om der må tages fotos af dig, og om de må
bruges på hjemmeside eller foldere.
Vi mødes tirsdag den 31. januar-18. april i
Den Gamle Skole (alternativt i konfirmandstuen i præstegården)
NB: ingen JK: 21. februar + 11. april!

Faktaboks

til kirkespisningerne

Kirkespisningerne koster 65 kr. per person. Prisen er inklusiv
en hovedret, kaffe med småkager og et glas vin/sodavand/øl.
Tilmelding på e-mail eller telefon til Kristina Garth-Grüner
tlf. 22 16 12 34 eller kriga@km.dk eller pjs@km.dk. Aftenen
består af en kort andagt i kirken, middag og foredrag i Den
gamle Skole. Kirkespisningen indledes i kirken kl. 18.30 og er
afsluttet kl. 21

Faktaboks

til morgenmøderne

Morgenmøderne har en pris på 30 kr. for morgenmad og foredrag og ”en lille en til ganen”. Ingen tilmelding. Morgenmøderne begynder 9.30 og afsluttes kl. 11.00

Ny præstesekretær i Kirke Saaby
og Kisserup sogne
Kristina Garth-Grüner er ny præstesekretær i Kirke Saaby-Kisserup pastorat. Kristina er
cand. jur. med videreuddannelser i konfliktmægling. I sin fritid er hun skolebestyrelsesformand og mægler pro bono i en familierådgivning i København. Derudover er Kristina mor
til fire. Den nye præstesekretær træffes i Kirke Saaby præstegård om tirsdagen mellem 8-17.
En stor og varm tak til forrige præstesekretær Helle Møbius for et stort og flot arbejde
gennem årene.
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I april fejrer vi påsken
Af jorden skal du igen opstå! Det er den sætning, som er hele påskens omdrejningspunkt.
Langfredag døde Jesus på korset. Påskelørdag
blev han lagt i klippegraven uden for Jerusalems mure. Men påskesøndag opstod han fra
de døde for at tage os alle med sig til et nyt liv.
Ikke bare de mennesker, vi mister og lægger i
gravene på kirkegården. Men også os levende,
der af forskellige årsager, er afgået ved døden
i vort liv, fordi vi er bekymrede og uden mod
til leve, kvalt af bekymringer, druknet i arbejde. Til os døde kommer den opstandne Frel-

ser også, og vi får den tredje skovfuld jord fra
folkekirkens begravelser smidt i hovedet: Af
jorden skal du igen opstå. Det kan godt være,
at Gud ved syndefaldet siger til os mennesker:
Du skal vende tilbage til jorden. Og det kan
godt være, at der i Salmernes Bog står: Vend
tilbage, I mennesker. Men der er også et andet
vend tilbage, som lyder til os: Vi skal vende tilbage til livet. Vi skal vende tilbage til glæden.
Jesus vendte tilbage fra døden påskesøndag,
for at lade os opstå både før og efter døden.
Glædelig påske.

I juni fejrer vi pinsen
Europa mangler ånd i øjeblikket. Der er vindstille i EU. Forbrugerismen har overtaget os.
Vi bilder os ind, at vort liv er vort arbejde, vore
ting, vor økonomiske tryghed. Men Europa
er blevet en gammel, bange, impotent mand.
Vi føder ikke børn nok til at reproducere os
selv, vi er ikke tilstrækkelig stolte af vore traditioner, vi er ikke parate til at dø for vore
idealer, vi gør kristendommen til en livsholdning blandt andre livsholdninger og ser ikke
demokratiet som en Guds gave, vi skal værne
omhyggeligt om. Men hvis Europa og vi, der
bor i Europa, skal mærke fremdrift, bliver det
ikke gennem en økonomisk fremdrift. Vi skal
have Guds Ånd, Helligånden, til at skubbe os
fremad som var vi et skib, hvis sejl fyldes af en
blæsende vind. Vi skal mærke, at vi har Gud
i ryggen og at han fylder os med en kraft til
at ville ham, livet, sætte masser af børn i verden, tænke stort, have idealer og drømme, vi

er parat til at forfølge. Hvis de første kristne
havde kaldt deres kirke for en klippe, havde
kirken været ubevægelig. Men de første kristne tænker på deres kirke som et sejlskib, der
kan bevæge sig så længe Guds ånd er tilstede.
I islam kender man ikke til Helligånden. Mange af dens fortolkere gør islam til en klippe,
fordi de fastholder et syn på verden, som man
havde i 600-tallet, da religionen opstod. Men
kristendommen er et skib. Kristendommen er
altid i bevægelse, og de tanker vi har i dag, er
tanker vi måske i morgen må forlade. Vi må
fortolke biblen igen og igen med nye øjne. Vi
må fortolke vort eget liv, vor egen dagligdag
igen og igen. Vi kan ikke sejle uden vind. Vi
kan ikke ro uden årer. Vi brug for Helligånden
som vind og årer til at skubbe os fremad mod
mere liv, mere kærlighed, mere mod, større
drømme, idealer.
Glædelig pinse.
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Gudstjenesteliste
Marts - April - Maj - Juni
Hvalsø

Særløse

Kr. Saaby

Kisserup

Søndag den 5. marts
1. søndag i fasten

10.30
SEJ

-

-

9.00
PJS
m/nadver

Søndag den 12. marts
2. s. i fasten
Indsamling til Folkekirkens
Nødhjælp

10.30
AS
12.00
AS
Dåbsgudstj.*

-

10.30
PJS

-

Onsdag den 15. marts,
5. april, 19. april

17.00
AS
Pitstop for sjælen

-

-

Søndag den 19. marts
3. s. i fasten

-

10.30
AS

-

9.00
AS

Onsdag den 22. marts

---

---

18.30
PJS
Kirkespisning

---

Søndag den 26. marts
Midfaste

10.30
SEJ

9.00
SEJ

9.00
PJS

10.30
PJS

Onsdag den 29. marts

17.00
AS
Spaghetti-guds.

-

-

-

Søndag den 2. april
Mariæ bebudelses dag

9.00
PJS

10.30
PJS

-

Søndag den 9. april
Palmesøndag

10.30
AS
Familiegudst.

-

10.30
PJS
Børneguds.

-

Torsdag den 13. april
Skærtorsdag

18.00
AS
Nadverguds. &
spisning

16.30
AS
Nadverguds.

18.00
PJS
Måltidsgudstj.

16.00 m/
nadver
PJS

Fredag den 14. april
Langfredag

10.30
AS

-

Rullende kirke

Rullende kirke

Lørdag den 15. april
Påskelørdag

-

-

22.00
PJS

-

Søndag den 16. april
Påskedag

10.30
SEJ

9.00
SEJ

9.00
PJS

10.30
PJS

Mandag den 17. april
2. påskedag

14.00
SEJ med
Country Stig

-

10.30
PJS

-

Søndag den 23. april
1. søndag efter påske

10.30
AS

9.00
AS

10.30
PJS

-
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Gudstjenesteliste
Marts - April - Maj - Juni
Hvalsø

Særløse

Kr. Saaby

Kisserup

Søndag den 30. april
2. s. e. påske

10.30
SEJ

-

10.30
PJS
Konfirmation

9.00 m/nadver
PJS

Søndag den 7. maj
3. s. e. påske

12.00
AS
Dåbsgudstjeneste

10.30
AS
Konfirmation

10.30
PJS
Konfirmation

-

Fredag den 12. maj
Bededag

9.30 - AS
Konfirmation
7.A
11.30 - SEJ
Konfirmation
7.B

-

10.30
PJS

-

-

Søndag den 14. maj
4. s. e. påske

10.30 - AS
Konfirmation
7.C
12.00 - AS
Dåbsguds.

-

9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag den 21. maj
5. s. e. påske

10.30
SEJ

-

10.30
PJS

-

Torsdag den 25. maj
Kristi himmelfarts dag

10.30
AS

9.00
AS

9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag den 28. maj
6. s. e. påske

10.30
AS

-

9.00
AS

-

Søndag den 4. juni
Pinsedag

10.30
AS

9.00
AS

9.00
PJS

10.30
PJS

Mandag den 5. juni
Anden pinsedag

10.30
SEJ

-

11.30
Andagt i
præstegårdens
æblelund

* Dåbsgudstjenesterne bliver kun gennemført, hvis nogen er tilmeldt.

Gudstjenester på Ældrecenter kl. 10.30
Onsdag den 8. marts: AS
Onsdag den 12. april: PJS
Onsdag den 10. maj: SEJ

PJS: Poul Joachim Stender
SEJ: Søren E. Jensen
AS: Anne Spangsberg
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Hjælpepræst Søren E. Jensen
Tlf.nr: 40 45 22 16. E-mail:seje@km.dk
Fri om mandagen.
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
Helene Gerup, tlf. 20532512, Omø Havnevej 43,
4230 Skælskør
Formand for Hvalsø-Særløse fælles
menighedsråd:
Peter Witthøft-Rasmussen,
Kløvermarken 6,
4330 Hvalsø.
Telefon 46 40 78 03. E-mail: pwr@dsb.dk

Kirkebil:

Ring efter Carstens Taxa, tlf. 4649 2700.

Poul Joachim Stender

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.

Søren E. Jensen

Anne B. Spangsberg

KIRKE HVALSØ OG SÆRLØSE

KIRKE SAABY OG KISSERUP
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
Præstesekretær Kristina Garth-Grüner
Træffes tirsdag mellem 8.00 og 17.00
Tlf. 46492117/ 22161234.E-mail: kriga@km.dk
Organist Anders Danman
Fredericiagade 94, 2., 1310 København K
Tlf. 2168 5189
E-mail: anders@danman.dk · www.danman.dk
Graver i Kirke Saaby og Kisserup
Tlf.: 27 51 20 55
E-mail: saabykirkegaard@gmail.com
Arbejds- og postadresse
Graverkontoret, Bogøvej 8A, 4060 Kirke Saaby
Kontortid 9-12
Kirkesanger for Kirke Saaby-Kisserup
Therese Harris Buus Nielsen, tlf. 9395 2391
E-mail: theresehbnielsen@gmail.com
Formand for menighedsrådet
i Kirke Saaby og Kisserup:
Henry Petersen, Fanøvej 2,
4060 Kirke Saaby, tlf. 4649 2451
henry.petersen@privat.dk
Kirke- og kulturmedarbejder for børne- og
ungdomsarbejdet
Tinne Leth, Ulstrup Sønderstrand 4,
4400 Kalundborg, tlf. 8111 4006
E-mail: kateket.tinneleth@hotmail.com
Saaby vokalemsemble
Henvendelse til organist Anders Danman

Find Hvalsø, Særløse, Kirke Saaby og
Kisserup Kirker på Facebook

