FRA KIRKEN
JUNI • JULI • AUGUST • SEPTEMBER 2017

JUNI

Kalender
Torsdag den 1. kl. 17.00:
Fredag den 2. kl. 9.30:
Søndag den 4. kl. 10.30:

Søndag den 9. kl. 11.00:
Søndag den 16. kl. 8.00:

Campinggudstjeneste i Gundested Camping, Hvalsø
Sommerandagt i Kirke Saaby kirke med sommersange
og rundstykker

Søndag den 20. kl. 10.30:
Tirsdag den 22. kl. 19.00:
Torsdag den 24. kl. 19.30:
Søndag den 27. kl. 10.30:
Onsdag den 30.:
Onsdag den 30. kl. 19.30:

Konfirmandindskrivning i Kirke Saaby Kirke og Hvalsø kirke
Hvalsø Sognekor begynder efterårets sæson
Korstart for Saaby Vokalensemble
Høstgudstjeneste på marken ved Kisserup kirke med
Windfield Churchband.
Hvalsø kirkes børnekor starter op efter sommerferien
Polkalypso Steelband i Hvalsø kirke

Fredag den 1. kl. 14.00:
Søndag den 3. kl. 10.00:

Eftermiddagsmøde i Hvalsø Sognegård
Radio- og høstgudstjeneste i Kirke Saaby kirke

SEPTEMBER

JULI

Godnathistorie i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Børnedag i Kirke Saaby kirke og præstegårdshave
Pinsegudstjeneste i Kisserup kirke med Therese Nielsen
og Band
Grundlovsfest i Kirke Saaby præstegårdshave
Børnedag med TRIOfabula i Sognegården
Menighedsudflugt til Hundested og Melby
Børnegudstjeneste med dåbsjubilæum i Hvalsø kirke

AUGUST

Mandag den 5. kl. 12.30:
Onsdag den 7. kl. 10.00:
Lørdag den 10. kl. 8.15:
Tirsdag den 13. kl. 17.00:

for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse

”I Luthers fodspor”. Præsterne i Lejre Provsti var i april
på rejse til Tyskland. De fleste
af billederne i dette kirkeblad
stammer fra denne rejse.
Billedet på forsiden er fra
Stotternheim udenfor Erfurt,
hvor Luther som ung under et
heftigt uvejr lovede den hellige
Anna at blive munk, hvis han
slap gennem uvejret med livet
i behold.
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Et nyt pust til Hvalsø kirke
Jeg har fået den store ære at
skulle være den nye kirke- og
kulturmedarbejder i Hvalsø
kirke, hvilket jeg glæder mig
rigtig meget til. Jeg kommer
primært til at have med sognets børn og unge at gøre, og
det er også denne målgruppe, jeg primært har erfaringer med, men jeg glæder mig
meget til at møde alle jer, der
bruger kirken, store og små,
unge og gamle. Jeg kommer
blandt andet til at stå for minikonfirmand-holdene og være manden bag en ny børneklub, vi skal have startet op,
og jeg har allerede nu en masse idéer til en sjove aktiviteter,
vi skal lave.
Jeg brænder for at arbejde
med børn og unge, og jeg er
vild med at formidle viden
på en spændende og kreativ
måde, og netop derfor tog
jeg i perioden 2011-2015 læreruddannelsen på Metropol.
Siden hen er jeg startet på
teologi, hvor jeg netop skal
til at afslutte mit 4. semester.
Sideløbende med uddannelse har jeg bl.a. arbejdet som
gymnastikinstruktør, lærer,
ballonmand, ansigtsmaler og
minikonfirmandunderviser,
og jeg har derfor erfaring med
at arbejde med børn inden for
alle mulige sjove og spændende områder, og arbejdet her i
Hvalsø kirke bliver mindst lige så spændende - Det er jeg
slet ikke i tvivl om.
Jeg har i et par år vidst, at
det er inden for en kristen
kirkelig sammenhæng, at
jeg gerne vil slå mine karri-

eremæssige folder, og jeg er
derfor meget taknemlig for,
at Hvalsø kirke har valgt at
ansætte netop mig. Jeg drømmer om på en kreativ og alsidig måde at være med til
at videreformidle det kristne
budskab. For mig er kirken et
frirum og en mulighed for at
dyrke troen, sammenholdet
og det gode i mennesket. At
kunne få lov til at være med
til at videreudvikle dette og
tilmed med både børn og unge i centrum, gør, at jeg er
overbevist om, at jeg bliver

rigtig glad for mit job som
kirke- og kulturmedarbejder
i Hvalsø kirke.
Hvad angår mig selv helt
privat, kan jeg fortælle, at jeg
hedder Simone Nøhr Bille, er
27 år og bor i København NV
sammen med min forlovede.
I min fritid spiller jeg amatørteater, tegner og maler, går i
kirke, dyrker fitness, gør brug
af Københavns mange kulturelle tilbud og bruger al den
tid jeg kan sammen med folk,
jeg holder af.
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Børnedag i Kirke Saaby kirke og
præstegårdshave
Fredag den 2. juni kl. 9.30
Sang og musik i Kirke Saaby Kirke
Tårntur
Gensyn med klovnen Tapé
Børnelege på græsplænen
Futtog
Kagekone og saftevand
Frugt og andre forfriskninger

Grundlovsfest og kræmmermarked
i Kirke Saaby præstegårdshave
Mandag den 5. juni kl. 12.30
Grundlovstale ved ældreminister Thyra Frank
Tangoskole ved Therese Harris Buus Nielsen, der netop er vendt
hjem fra Argentina, hvor hun har lært kunsten. Lær på et lynkursus
at danse tango.
Underholdning ved orkestret Dialekt - et folk/indie/rock inspireret
band
Gymnastikopvisning
Øl og madboder med mere
Kl. 11.30 - andagt i præstegårdshavens æblelund for interesserede.
Alle kan helt gratis få en kræmmerbod i den store have. Kontakt præsten.

Godnathistorie - det‘ for børn!
Torsdag den 1. juni kl. 17.00

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
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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 ses!
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Tur til Hundested og Melby

Menighedsudflugt lørdag 10. juni kl. 8.15
I år går menighedsudflugten til Hundested,
hvor den kendte grønlandsk/danske polarforsker Knud Rasmussen havde sit hus. Bussen
tager os gennem Odsherred, hvor vi kører
til Rørvig. Herfra skal vi sejle med færgen til
Hundested. Sejlturen foregår med færgen „Isefjord“. Sejlturen varer 25 minutter, og det giver
et godt indtryk af byen Hundested at se den fra
søsiden. Hundested havn har gennem de sidste mange år haft vokseværk. Når vi kommer
til Hundested kører bussen os en rundtur på
halvøen Halsnæs, og her gør vi holdt ved Melby
Kirke. Kirken er smukt nyrestaureret og dens
flotte kalkmalerier fra omkring 1540 hovedrenoveret i 2013/2014. De fortæller ikke bibelhistorie, men udgøres næsten udelukkende af
ornamenter, ranker og blomster i smukke farver. Herefter kører vi til Hundested havn, hvor
der vil være mulighed for at spise medbragt
mad, eller man kan købe og spise sin frokost
hos en af havnens restauranter eller caféer som
fx. Halsnæs Bryghus, Restaurant Røgeristen,
Restaurant Skipperkroen m.fl. Det vil ligeledes
være muligt at se den imponerende udstilling af
sandskulpturer på havnen - entré hertil er 45,-.
Efter indtagelse af frokost kører bussen os videre til Knud Rasmussens Hus, hvor vi vil blive
vist rundt af en af husets guider. Efter rundturen og muligheden for en gåtur ved skrænterne
og Spodsbjerg Fyr, hvorfra man kan nyde den
flotteste udsigt over Isefjordens udmunding i

Kattegat, går turen hjemad til Hvalsø - forventet hjemkomst ca. kl. 17.30.
Pris: 100,- der inkluderer transport samt
entré og rundvisning i Knud Rasmussens hus.
Tilmelding senest den 7. juni 2017 til René
Nilausen på tlf. 40508121 - mail: Rene@nilausen.dk eller til Anne Spangsberg på tlf. 46 40
80 55 – mail: Anne.Spangsberg@paradis.dk og
indbetaling af deltagergebyret til kirkens konto:
Reg. nr. 2905 kto. 4385364666.
Knud Rasmussens hus har begrænset plads,
så derfor tilrådes hurtig tilmelding.
Mødested inden afgang: Hvalsø Sognegård
senest kl. 08.15.
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Børnegudstjeneste med dåbsjubilæum
Alle er velkomne til børnegudstjenesten tirsdag den 13. juni kl. 17.00 i Hvalsø kirke,
hvor vi har dåben som tema.
Til gudstjenesten er børn, som er døbt i Kr.
Hvalsø og Særløse for 5 og 6 år, siden særligt
indbudt sammen med deres familier.
Ved dåben, vandet og Ånden bliver vi taget
ind i Guds rige og bliver en del af Guds familie. Dåben forener både fortid, nutid og fremtid, så man bliver kun døbt én gang.

En begivenhed til at se frem til og se tilbage
på.
Efter børnegudstjenesten, som ca. tager 30
min., er der fællesspisning i sognegården, 30
kr. pr. voksen, børnene spiser gratis, 50 kr. for
en familie.
Tilmelding til anne.spangsberg@paradis.
dk, tlf.nr.: 46408055 eller Marlene Pedersen,
E-mail: marlene.pedersen01@gmail.com, senest den 6. juni.

Syng dig glad med din baby!
Gratis forløb med sangeruddannede Tinne Leth
BABYSALMESANG i Kirke Saaby kirke
for børn på 2-10 mdr. i følge af mor, far eller bedsteforældre.
Tirsdage kl. 10, fra den 2. maj til og med den 27. juni 2017
Kom og start dagen i en hyggelig baby-boble af glad sang og smil.
Vi synger et par salmer, sange med fagter og sjove remser, der stimulerer dit barns sanseapparat.
Mød bare op – der er ingen tilmelding.
Der uddeles gratis cd og hæfte med salmer og sange.
Det er en naturlighed at give mad og skifte ble inde i kirken.
INFO: 8111 4006 eller kateket.tinneleth@hotmail.com
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Fælles
campinggudstjeneste
for Hvalsø-Særløse,
Kirke Saaby-Kisserup
sogne

Søndag den 9. juli kl. 11.00 ved præsterne
Søren E. Jensen og Poul Joachim Stender
Gundested Camping, Gundestedvej 40, 4330
Hvalsø.
De populære campinggudstjenester fortsætter. I år er Poul Joachim Stender prædikant. Efter gudstjenesten byder menighedsrådene på øl og grillstegte pølser. Alle er hjertelig velkommen.

Morgenandagt
med danske
sommersange
Kirke Saaby Kirke
Søndag den 16. juli kl. 8.00
Denne andagt er for de morgenfriske, der vil
synge friske sommersange i en kirke pyntet
med grønne bøgegrene. Efter gudstjeneste
kaffe og smurte rundstykker i våbenhuset.
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Borgen Wartburg. Efter at Luther var blevet erklæret kætter og fredløs på rigsdagen
i Worms i foråret 1521, fik han et lille års
tid i al hemmelighed ophold her.

Konfirmandindskriving
for Kirke Saaby
og Kisserup sogne
Søndag den 20. august kl. 10.30
i Kirke Saaby kirke
Vi holder en kort gudstjeneste. Herefter er der
orientering om konfirmandundervisningen og de
kommende konfirmationer. På vores hjemmeside
www.saabykisserup.dk, kan der downloades et
konfirmandindeks, som bedes medbragt udfyldt.
Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at
oplyse på hvilke dage og tidspunkter konfirmandundervisningen kommer til at ligge. Men det ligger fast, at konfirmandundervisningen begynder
i uge 34.
Tidspunktet for konfirmationerne ligger også
fast. Det bliver for de, der begyndte i A-klassen,
eller det bogstav der ligger nærmest A, søndag den
29. april kl. 10.30.
For de der begyndte i B-klassen, eller det bogstav der ligger nærmest Å, bliver det søndag den
6. maj kl. 10.30.

Konfirmandindskrivning
for Hvalsø og Særløse
Søndag den 20. august kl. 10.30 i Hvalsø kirke
Vi begynder med en gudstjeneste i Hvalsø kirke.
Bagefter går vi ned i sognegården, hvor konfirmanderne bliver indskrevet.
Der bliver en let introduktion til undervisningsforløbet samt mulighed for at stille spørgsmål.
Vi glæder os meget til at møde alle jer nye konfirmander og forældre!
Da vi på nuværende tidspunkt ikke kender til
det præcise tidspunkt for undervisningen, må vi i
stedet henvise til kirkernes hjemmeside: www.hvalsoe-kirke.dk eller på kirkernes Facebook profil.
Desuden modtager de elever, der går på Hvalsø
skole et brev omkring sommerferien.
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Korstart for Saaby Vokalemsemple
Saaby Vokalensemble under ledelse af kirkens organist Anders Danman starter den ny
korsæson torsdag den 24. august kl. 19.30 i Den gamle Skole.
Alle sangglade er velkomne!

Høstgudstjeneste på marken ved Kisserup
kirke med Windfield Churchband
Søndag den 27. august kl. 10.30
Gudstjeneste på marken på halmballer og med
et kors pyntet med sensommerens blomster.
Windfield Churchband spiller. Orkesteret optræder med rytmisk musik og iklæder traditi-

onelle salmer og sange et nyt udtryk med stor
inspiration fra Procol Harum. Der er sandwichs og fadøl efter gudstjenesten og der samles ind til at hjælpe flygtninge i deres nærområde. I tilfælde af regn finder høstgudstjeneste
sted i Kisserup kirke

Polkalypso Steelband
Hvalsø kirke onsdag d. 30. august kl. 19.30
Polkalypso Steelband har besøgt De Dansk Vestindiske Øer og er deraf blevet inspireret til at lave en kirkekoncert, der viser øernes tætte tilknytning til Danmark
den dag i dag. Da danskerne forlod øerne, efterlod de
deres musik, og dermed opstod en ny stil, som vi kan
kalde polkalypso. Olietøndemusik bruges som musik til gudstjenester på St.Croix, St.Thomas og
St.John. Koncerten indeholder derfor calypsofiserede salmer, polkalypso, klassik musik - ja alt i
alt et farverigt program, der oser af sol og bølgeskvulp.
Under koncerten fortæller kvartetten, på en meget underholdende måde, historien om, hvordan man fandt på at lave en olietønde om til et musikinstrument.
Musikerne er: sopran-olietønde: Jesper Mikkelsen, sopran & alt olietønder: Kai Stensgaard,
bas-olietønder: Lars Skov
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Hvalsø kirkes børnekor
starter op efter sommerferien onsdag d. 30.
august, hvis der er mindst 8 tilmeldinger. Koret er for alle børn fra 3. til 6. klasse, som bor
i Hvalsø og Særløse sogne eller går på Hvalsø
skole.
Koret er p.t. på 12 medlemmer fra 3.-6.
klasse og øver i Hvalsø sognegård. Koret medvirker ved gudstjenester 3-4 gange årligt og

går Lucia i kirken i december. Der bliver også
arrangeret korstævner eller korweekends. Der
sendes invitation ud i løbet af august til alle 3.
klasses elever med oplysning om klokkeslæt.
Nærmere oplysninger og tilmelding hos organist Linda Baarsgaard, tlf.: 35 26 24 30,
mail: linda@hvalsoe-kirke.dk

Og for de voksne: Hvalsø Sognekor
som har været igennem en rivende og givende udvikling de sidste års tid, og er nu atter
klar til at modtage nye medlemmer på stemmegrupperne sopran, bas og tenor. Er du en
af førnævnte, og har du lyst til at synge i et
kor med en hyggelig stemning og et alsidigt
repertoire? P.t er koret på 17 medlemmer og
medvirker 4-5 gange årligt ved gudstjenester,
sangaftener og/eller koncerter. Repertoiret er
salmer, danske og udenlandske sange samt
lettere klassiske satser. Koret er åbent for alle, men det er en fordel (dog ingen betingel-

se), at du har sunget i kor før, eller har spillet
et instrument. Fra d. 22. august øver vi hver
tirsdag aften i Hvalsø sognegård kl. 19-21.20.
Vi holder 2 øvelørdage om året, hvor vi arbejder med sangteknik, klang og kunsten at lytte.
Formålet er også at udvikle hver enkelt korsangers potentiale bedst muligt. På disse øvedage bliver der også mulighed for lidt solo-undervisning – et frivilligt tilbud.
Nærmere oplysninger og tilmelding: organist Linda Baarsgaard, tlf.: 35 26 24 30 eller
linda@hvalsoe-kirke.dk

Fortolkning af
Lutherrosen udført af Dronning
Margrethe den 2.
Findes i slotskirken i Wittenberg.
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Christian den 3. – Præstekongen
Fredag den 1. september kl. 14.00
i Hvalsø sognegård
Den 30. oktober 1536 erklærede kong Christian 3. det danske kongerige for evangelisk-luthersk. Dermed brød han med den katolske
kirke, og Reformationen var formelt gennemført i Danmark.
Vejen dertil havde været både dramatisk og
blodig. Under Frederik 1. blev det tilladt tilhængere af Martin Luther at prædike i Danmark. Da kongen døde i 1533 modsatte de katolske biskopper sig, at sønnen Christian blev
ny konge, fordi han støttede Luther.
Det udløste en blodig borgerkrig - Grevens
Fejde - den sidste krig i Danmark om tronen.
For i kulissen lurede den i 1523 afsatte konge,
Christian 2.
Med taktisk snilde lykkedes det Christian at
bekæmpe både den afsatte konges tilhængere
og de katolske biskopper, så han kunne sætte
sig på tronen i et nu protestantisk kongerige.

Høst- og
radiogudstjeneste
Kirke Saaby kirke den 3.
september
kl. 10.00 – bemærk tidspunktet!
DR radio optager årets
høstgudstjeneste, hvor indsamlingen går til at hjælpe
flygtningene i deres nærområde. Efter gudstjenesten mousserende vin og
frisk frugt i våbenhuset.

Luther hamrede
i 1517 95 teser
op på døren
til slotskirken
i Wittenberg.
Dette førte til
de voldsomme
begivenheder
i Europa, der
kendes som
Reformationen.
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MINI-KONFIRMANDER OG BØRNEKLUB
HVALSØ KIRKE

HYG, LEG OG LÆR I KIRKEN
Minikonfirmand-undervisning

fortælling, bøn og filosofi med

Minikonfirmand-undervisning

undervisning er et gratis tilbud

børn. Det er ikke en

er et tilbud til 3. klasses

til 3. klasses elever, som har

forudsætning, at man har

lyst til at komme i kirken og på

kendskab til kristendommen i

elever.

en kreativ, hyggelig og

forvejen. Hoved-målet er, at

lærerig måde at arbejde

børnene får en større indsigt i,

med emner og historier, som

hvad kristendommen er,

primær-målgruppen er børn

knytter sig til kirken og

mærker at kirken er et rart

mellem 9 og 12 år.

kristendommen. Der vil være

sted at være, og et sted, de

3 forskellige hold i løbet af

får lyst til at komme.

Minikonfirmand-

skoleåret 2017/2018. Der vil
blive arbejdet med de

Alle holdene vil løbe af

forskellige historier på

stablen torsdage fra kl. 15-

forskellige måder på de tre

16:30 i Hvalsø kirkes lokaler.

hold, og mens nogle emner vil

-

gå igen, vil der også være nyt
stof på hvert hold, og det er
derfor muligt at gå på mere
end et af holdene.
Det første hold vil have
udeliv og bevægelse i fokus.
Derudover vil der på alle tre
hold være sang, bibel-

-

Minikonfirmand –
Udeliv og bevægelse:
10./8.-5./10. 2017
Minikonfirmand –
Stjernestund:
26./10-21./12. 2017
Minikonfirmand –
Kreativ udfoldelse:
1./3. -17/5 2018
(undtagen 29./3. og
10./5.)

Børneklub er et tilbud til alle
skolebørn i sognet, hvor

Minikonfirmand - Udeliv og
bevægelse vil være hver
torsdag fra 10. august til og
med 5. oktober fra kl. 1516:30 i sognegården, Hvalsø
kirke. Eleverne vil kunne blive
hentet ved Hvalsø skole kl.
14:45.
Børneklub vil finde sted hver
mandag kl. 15-17:30 med
opstart 7. august i
sognegården, Hvalsø kirke.

Børneklub

Her vil det igen være muligt

Børneklub er for alle skolebørn, dog primært børn i aldersgruppen
9-12 år. I børneklubben vil vi tegne, spille spil, lege, bage, se film,
snakke, gå ture, lave pynt til hjemmet, synge sange og meget mere.
Der vil naturligvis være kristne temaer på programmet, men primær-

at blive hentet ved Hvalsø
skole kl. 14:45

målet er at skabe et sted, hvor det er rart for børnene at komme, og

Tilmelding til 1. hold

hvis de har ønsker til, hvad de gerne vil lave, vil der så vidt det er

minikonfirmand-undervisning

muligt, blive taget hensyn til dette. Børneklub vil være hver mandag

(senest 30. juli) og anden

fra kl. 15-17:30 fra 7./8. 2017-14./5. 2018 (undtagen uge 41, 42, 52, 1, 2,
7, 8, 13 og 14).
Jeg glæder mig meget til at møde jer – Simone Bille

12

PRAKTISK INFO:

kontakt skal ske på
nedenstående mail:
simone.nbs@yahoo.com

Konfirmanderne

i Kirke Saaby
Søndag den 30. april
Augusta Mathilde Elmeskov
Frederik Aagot Oksbroe Holbech
Gustav Aagot Oksbroe Holbech
Julie Højby Svane
Nikita Schou de Voss
Sille Freja Petersen
Sofia Stumpe Villumsen
Stella Kamma Chrog Pedersen
Valdemar Holmbach List
Camilla Bruun Hansen
Harald Kjeldahl Gehl Andersen
Julie Kjeldahl Gehl Andersen
Magnus Gustaf Holm
Markus Otto Frandsen
Nini Yenne Vedel Nielsen
Julie Jul Larsen

Søndag den 7. maj
Lea Skovgaard Hansen
Shano Fog
Daniella Gunnemann Brattalid
Kasper Frederik Tarp
Iben Ard Hansen
Laura Kathrine Sjølander
Magnus Niels Saaby
Peter Degn Ringgaard
Tobias Boje Lund
Viktor Kornelius Pedersen Tschernja
Nicoline Brioche Keldebæk
Ida Pugholm Christensen
Tania Raftgård Trebbien Gundmann
Kamma Jægerfeldt Larsen
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Konfirmationer

i Hvalsø og Særløse kirker 2017
Særløse kirke

den 7. maj kl. 10.30 v. Anne Spangsberg
Andreas Pedersen Bredahl
Marius Inselmann Jensen

Hvalsø kirke

den 12. maj 2017 kl. 9.30 v. Anne Spangsberg
Noah Krogh Andersen
Viktoria Marie Bech Carlsen
Cecilie Harplod Christensen
Freja Christensen
Alfred Ørsted Damgaard
Alberthe Rici Schultz Haugan
Freja Johanne Horstmann Heurlin
Magnus Alexander Riismøller Jensen
Sarah Kofod
Luna Gaarde Lambach
Maja Gulmann Lundsteen
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Lucas Marchi-Uhlén
Alexander Burdlund Pedersen
Freya Pedersen
Casper Ventzel W Petersen
Melanie Koch Søby
Catrine Ammitzbøll Trudslev
Sebastian Buch Valgaard
Mads Kjer Walther
Josephine Wismann
Cathrine Wismann

Hvalsø kirke

den 12. maj kl. 11.30 v. Søren E. Jensen
Lucas Bott
Mikkel Majgaard Christensen
Cecilie Elsborg Clausen
Oliver Stuart Dankert
Josefine Buch Elletoft
Frederikke Frøjk Flindt
Hjalte Plank Frandsen
Oscar Storgaard Frederiksen

Malthe Prip Hagmund
Tobias Bødewadt Have
Phillip Svanholt Kjær Jepsen
Frida Bruun Lundsteen
Anna-Sofie Johanna Mørup Petersen
Asta Rose Ramlyng
Maya Rogér Vester
Kadik Hakopjan

Hvalsø kirke

den 14. maj 2017 kl. 10.30 v. Anne Spangsberg
Halfdan Bell Daniel
Mathias Dybbro-Olsen
Karoline Malmgren Fischer
Mathilde Keiniche Green
Benjamin Weibel Hansen
Kristina Hyveled Bindslev Jensen
Mads Jensen
Tobias Kjelgaard-Hansen
Caroline Hammerum Larsen

Albert Baggesen Liken
Bror Løvendahl
Joakim Sebastian K Marwood
Lukas Fjord Moesgaard
Julie Kristine Nielsen
Julie Vejlø Rathe
Mathias Borre Schmidt
Birk Lykkeberg Søchting
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D

et er
ferietid.
Men ferien
er også tiden, hvor
man gennemtænker sit liv. Her er
31 spørgsmål til at
grunde over i ferien. Kirkebladets
redaktion ønsker
alle en velsignet
sommertid og gør
opmærksom på,
at der er gudstjenester om søndagen her i Hvalsø,
Særløse, Kirke
Saaby og Kisserup og overalt i
Danmark. Besøger man et land i
udlandet, der er
kristent, kan det
være en stor fornøjelse at opleve
en gudstjeneste.

Lutherstatue i Wittenberg.

??
?

?
?
?

• Er travlheden blevet en flugt fra vor familie, vore venner, os selv, skræmmende tanker om liv
og død?
• Af hvilken grund besætter vi de perioder, hvor vi har fri, med så mange aktiviteter, at der ikke
er forskel mellem arbejde og fritid?
• Når samfundet har opstillet hundredvis af regler for vort arbejdsliv, hvorfor er der ikke samfundsregler, der sørger for, at vi holder fri, når vi har fri? F.eks. lukker butikkerne ikke på vore
forskellige helligdage.

• Er det en pligt at holde fri, ligesom det er en pligt at arbejde?

• Alle er optaget af at få et så langt liv som muligt, men ingen vil være gammel – hvordan hænger det sammen?
• Er vi parat til at lade vort liv fortolke anderledes?

• Førhen var de gamle samfundets vise, fordi de havde haft tid til at kæde deres mange erfaringer sammen. Er den indsigt og visdom, der følger med alderen, forsvundet, eller vil vi ikke
anerkende den?
• Tør vi, der er et guddommeligt eksperiment, eksperimentere med vort liv?

• Er der huller, pauser, nok i vort liv til at fremhæve det, der er vigtigt for os?

• Kunne det tænkes, at det at mestre livet er at indse, at man ikke kan mestre det?

• Der tales om fedme-epidemien, men er vi ramt af en værre epidemi – egoisme-epidemien?
• Egoister – er det altid de andre?

• Tager vi os nogensinde tid til at vurdere, hvor meget vi gør for os selv i forhold til det, vi gør
for andre?
• Kan vi i dag bruge salmestrofen ”intet kan du tage/alt kan du få af Gud” til noget?

• Hvis vi vil mere med livet end at overleve så længe som muligt, hvad er det så vi vil?

• Hvilke dyder sætter vi højest - arbejdsomhed og mådehold eller mod og dristighed?
• Vil vi finde os i, at det ikke er os, der har vanerne, men vanerne der har os?
• Er der sund fornuft i nu og da at være ufornuftig?

• Indretter vi os mere efter, hvad der kan gå galt i vort liv, end efter visioner og drømme?
• Vil vi forandre verden, men ikke os selv?

• Hvad ville vi foretage os, hvis vi fik at vide, at vi kun havde et år tilbage at leve i?
• På hvilken måde kan vi vinde tiden ved at spilde tiden?

• Hvor mange ting kan vi, på vort nuværende stadie af livet, opremse, som vi fortryder, at vi
ikke gjorde?
• Er vi mere fokuseret på vores penge, som kan fornys, end på tiden som er uerstattelig?
• Hvor mange af døgnets timer foretager vi et eller andet, der er relateret til penge?

• Selv om vi endnu ikke er døde, kunne man overveje, om der er et eller andet i ens tilværelse,
der er som en slags grav, man skal se at komme ud af?
• Kan livet gøres til en øvelse i at blive pensionist?
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Gudstjenesteliste
Juni - Juli - August - September
Hvalsø

Særløse

Kr. Saaby

Mandag den 5. juni
Anden pinsedag

10.30
SEJ

-

11.30
PJS
Andagt i
præstegårdens
æblelund

Søndag den 11. juni
Trinitatis søndag

12.00
AS
Dåbsgudstj.*

10.30
AS

10.30
PJS

9.00
PJS

Tirsdag den 13. juni

17.00
AS
Børnegudstj. m.
dåbsjubilæum

-

-

-

Søndag den 18. juni
1. søndag efter trinitatis

10.30
AS

-

9.00
AS

-

Søndag den 25. juni
2. s. e. trin.

10.30
SEJ

-

10.30
PJS

9.00 m/nadver
PJS

Søndag den 2. juli
3. s. e. trin.

9.00
PJS

-

-

10.30
PJS

Søndag den 9. juli
4. s. e. trin.

11.00
Campinggudstj
PJS+SEJ

11.00
Campinggudstj
PJS+SEJ

11.00
Campinggudstj
PJS+SEJ

11.00
Campinggudstj
PJS+SEJ

Søndag den 16. juli
5. s. e. trin.

9.00
PJS

-

8.00
PJS
Andagt med
sommersange
for morgenfriske

10.30
PJS

Søndag den 23. juli
6. s. e. trin.

-

10.30
AS

9.00
AS

---

Søndag den 30. juli
7. s. e. trin.

10.30
AS

-

-

9.00
AS

Søndag den 6. august
8. s. e. trin.

10.30
SEJ

-

10.30
PJS

-
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Kisserup

Gudstjenesteliste
Juni - Juli - August - September
Hvalsø

Særløse

Kr. Saaby

Kisserup

Søndag den 13. august
9. s. e. trin.

10.30
AS
12.00
AS
Dåbsgudstj.*

9.00
AS

9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag den 20. august
10. s. e. trin.

10.30
SEJ & AS
Konf.
indskrivning

-

10.30
PJS
Konf.
indskrivning

-

Søndag den 27. august
11. s. e. trin.

10.30
AS

9.00
AS

9.00
PJS

10.30
Høstgudstjeneste på
marken

Onsdag den 30. august

17.00
AS
Pitstop for sjælen

Søndag den 3. september
12. s. e. trin.

10.30
SEJ
Høstgudstj.

10.00
PJS
Høstgudstj.
Radiogudstj.

-

-

* Dåbsgudstjenesterne bliver kun gennemført, hvis nogen er tilmeldt.

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

Gudstjenester på Ældrecenter kl. 10.30
Onsdag den 14. juni: AS
Onsdag den 12. juli: PJS
Onsdag den 9. august: SEJ

PJS: Poul Joachim Stender
SEJ: Søren E. Jensen
AS: Anne Spangsberg

19

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
Kirke- & kulturmedarbejder
Simone Nøhr Bille
Tlf.: 61691640
E-mail:simonelivsnyderen@hotmail.com
Formand for Hvalsø-Særløse fælles
menighedsråd:
Peter Witthøft-Rasmussen,
Kløvermarken 6,
4330 Hvalsø.
Telefon 46 40 78 03. E-mail: pwr@dsb.dk

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
Rikke Bylov Kristensen, 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

