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Men Gud ske tak, som altid fører 
os med i Kristi triumftog og overalt 

lader os udsprede kundskaber 
om ham som en duft. For vi er Kristi 

vellugt for Gud blandt dem, der 
frelses, og blandt dem, der fortabes” 

Anden Korintherbrev 2,14
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Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse

September

Tirsdag den 4. kl. 14.  Læsekredsen begynder i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Torsdag den 6. kl. 17.  Godnathistorie i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Torsdag den 6. kl. 19.30:  Vokalemsemblet Save har korstart i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Fredag den 7. kl. 14.00:  Foredrag om storkollektivet Svanholm i Hvalsø Sognegård
Mandag den 10. kl. 19.30:  Læsekredsen begynder vintersæsonen i Hvalsø kirke og sognegård
Søndag den 16. kl. 10.30:  Høstgudstjeneste med folkemusik & frokost 
Tirsdag den 18. kl. 19.30:  Fællesmøde Hvalsø/Saaby/Osted i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 19. kl. 9.30:  Morgenmøde i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Fredag den 21. kl. 14.00:  Sangeftermiddag i Hvalsø Sognegård
Onsdag den 26. kl. 19.00:  Oplæg og debat om kirkegårdens rolle anno 2018 
 i Hvalsø Sognegård
Torsdag den 27. kl. 19.30:  Jubilæumskoncert i Særløse kirke
Lørdag den 29. kl. 9.30:  Børneweekend begynder i Hvalsø Sognegård

Oktober

Onsdag den 3. kl. 14.  Børnekorstart i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Torsdag den 4. kl. 17.00:  Godnathistorie i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Fredag den 5. kl. 14.00:  Foredrag ved tidligere sogne- & sygehuspræst 
 Preben Kok, Hvalsø Sognegård
Søndag den 7. kl. 12.00:  Menighedsmøde med brunch i Hvalsø
Onsdag den 10.  kl. 18.30:  Kirkespisning i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 10. kl. 17.00: Familiegudstjeneste i Hvalsø kirke 
Torsdag den 11. kl. 19.30:  Sangaften i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Tirsdag den 23. kl. 19.00:  Filmklubben Bergman i Rye præstegård, Rye
Søndag den 28. kl. 10.30:  BUSK-gudstjeneste med spejderne, børneklubben og 
 mini-konfi rmanderne, Hvalsø kirke
Søndag den 28. kl. 14.00:  ”Hvad skal vi bruge kirken til?” – Børne- & familie-
 arrangementer i Hvalsø kirke?
Søndag den 28. kl. 16.00:  ”Opus 4” i Hvalsø kirke
Onsdag den 31. kl. 9.30:  Morgenmøde i Den gamle Skole, Kirke Saaby

November

Torsdag den 1. kl. 17.00:  Godnathistorie i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Torsdag den 1. kl. 19.00:  Familieliv i sorg i Hvalsø Sognegård
Fredag den 2. kl. 14.00:  Foredrag om kvinders vilkår gennem tiderne, Hvalsø Sognegård
Søndag den 4. november:  De døde mindes i kirkerne
Onsdag den 7. kl. 9.30:  Morgenmøde i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Tirsdag den 20. kl. 19:  Filmklubben Bergman i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 21. kl. 18.30:  Kirkespisning i Den gamle Skole, Kirke Saaby

December

Søndag den 2. kl. 10.30:  Luciaoptog med spejderne, børneklubben og 
 mini-konfi rmanderne. Hvalsø kirke
Søndag den 2. december.  Forventet åbning af Kirke Saaby kirke. Festgudstjeneste.
Fredag den 7. kl. 14.00:  Vi synger julen ind, Hvalsø Sognegård
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Højsangen i Det gamle Testamente er fuld af 
dufte! Hvorfor? Fordi biblens verden var en 
duftende verden. Den elskedes duft er bedre 
end al balsam, hendes klæders duft som duften 
af Libanon. 

Hun dufter af granatæbler, henna, nardus, sa-
fran, kalmus, kanel, myrra og aloe. De bibelske 
skikkelser var i alle forhold afhængige af deres 
lugtesans på en anden måde, end vi er i dag. 
Med næsen måtte de afgøre, om deres madva-
rer var i orden. Det klarer vores datomærknin-
ger. Med næsen blev de advaret om de farer, 
der lurede omkring dem.  

Vi har sat røgalarmer op i vores stuer, der på vo-
res næses vegne skal afsløre, om der er brand. 
Med næsen tilbad de, når de ved templet i Jeru-
salem sendte brændofre mod himlen. 

Vi tilbeder med ord. Med næsen fornemmede 
de, om de personer de stod overfor, var nogle 
de kunne have tillid til eller ej. Vi taler om 
vores mavefornemmelse.  Med næ-
sen kunne de lugte deres elske-
de som røgelsestræer. 

Vi har i dag mistet næ-
sens visdom. Men i 
biblen var de næsvi-
se, og deres visdom 
bestod blandt andet 
i, at de var overbe-
vist om, at de måt-
te have Gud med i 
deres liv for at kunne 
leve. 

Ligesom Job indså de, 
at uden Guds ånde i deres 
næse, kunne de ikke handle ret 
og holde sig til sandheden. 

HVOR GUD ER 

LUGTER DET GODT!
Med deres vejrtrækning sugede de evigheden 
ind i sig. De stolede på deres næse. Gode duf-
te var forbundet med godt helbred, god mad, 
udødelighed, guddommeligt nærvær. Dårlige 
dufte med sygdom, destruktion, det onde, fra-
vær af Gud! Jesus kom til sin ven Lazarus, der 
havde ligget død i sin grav fl ere dage og stank. 

Han blev kraftigt advaret mod at nærme sig en 
lugt, der var ond. Men han gjorde det alligevel, 
og ved at opvække Lazarus fra døden, demon-
strerede han ikke bare sin magt over liv og død. 
Jesus viste, at han var næsernes næse. 

Han kunne forvandle onde lugte til gode lugte. 
Hvor Gud er, både i Det Gamle og Det Nye Te-
stamente, kommer der til at dufte godt! ”

Citat fra bogen Guds sved. Kvinden der kunne 
lugte Gud. Bibelselskabet 2018. Forfatter Poul 
Joachim Stender. 

GUD ER...

il eller ej. Vi taler om
lse.  Med næ-
eres elske-

æ-
i 

de, 
deres 
andle ret 

eden.
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Tirsdag d. 4. september kl. 14-16. 
Holder du af at læse bøger og efterfølgende tale 
med andre om bogen, skal du være hjertelig 
velkommen i læsekredsen. Vi er en gruppe læ-
seglade m/k som synes, at det er dejligt at høre 
andres mening om den bog, vi har læst. Læ-
sekredsen læser den samme bog, som vi ivrigt 
diskuterer på vores næste møde.

Undertegnede skaffer og indsamler bøgerne 
til hver gang. Vi mødes fl g. tirsdage kl. 14-16 i 
Den Gamle Skole: 4. september, 2. oktober, 6. 
november og 4. december 2018. 

Såfremt du har spørgsmål eller ønsker at delta-
ge bedes du kontakte undertegnede.
Helle Lundø Jensen, tlf.nr. 20813044
hellelundoe99@gmail.com
Vi håber at se dig. 

Læsekredsen i Kirke Såby 
starter ny sæson 

Vokalensemblet SAVE begynder den ny sæson. 
Man bliver glad af at synge – og især af at synge 
sammen! Derfor er du VELKOMMEN, når en 
ny sæson starter op efter sommeren. 

Der er fi nt plads til fl ere – både mænd og kvin-
der – på alle stemmer. Vokalensemblet vil med-
virke ved særlige gudstjenester og julekoncerter 
og varetager de halvårlige sangaftner. Repertoi-
ret er bredt og fl erstemmigt inden for klassisk, 

folkemusik, middelaldermusik, viser og nyere 
kompositioner. Ensemblet øver hver torsdag i 
Den gamle Skole på Bogøvej 3 i Kirke Såby fra 
19.30 – 21.30 sammen med organist og korle-
der Anders Danman. 

Her kan du henvende dig, når du gerne vil være 
med – eller hvis du bare vil prøve et par gange, 
inden du bestemmer dig: anders@danman.dk
Vel mødt efter sommeren!

KORSTART 
Saaby Vokalensemble (SAVE) - Torsdag den 6. september kl. 19.30

Næsen – vores mest centrale sans
Mindst 20.000 gange i løbet af dagen trækker vi vejret. Vi kan 
lukke øjnene og holde os for ørerne og klemme læberne sammen 
for ikke at smage verden. 
Vi kan også lade være med at lade os berøre eller røre. Men vi bli-
ver nødt til at fylde os med lugtene omkring os for at få ilt. Derfor 
er lugtesansen vores mest intime sans. Vi suger lugtene ind i os. 
Vi kan ikke undgå, at de bliver en del af os.

Vi håber at se dig.
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Foredrag om storkollekti-
vet Svanholm ved Jeanette 
Masasila.

Fredag den 7. september 

kl. 14 -16 i Hvalsø Sogne-

gård.

Der er gratis adgang, men 
af hensyn til kaffe bedes 
du tilmelde dig til Carsten 
Lester, der er vært ved ar-
rangementet:
carsten.lester@fasttvnet.dk.

Ville jeg kunne bo 
sådant et sted?

Dyre parfumer har gennem mit liv 
været en lidenskab for mig. Jeg burde 
have været blevet en næse, hvad der 
er en anden betegnelse for en parfu-
meur. Men jeg blev teolog og præst 
og tænker det skyldes, at jeg har næse 
for det guddommelige.  

Ofte har det ærgret mig, at vi 
i min lutherske kirke ikke bruger 
dufte, som man gør i mange andre 
kristne trossamfund, når der under 
gudstjenesten brændes røgelse af el-
ler når der tilsættes dufte til dåbs-
vandet eller når glasset foran iko-
nerne vaskes af i duftende væske.  

Men jeg har sagt til mig selv, at vi 
bruger masser af dufte i luther-
dommen. 

Hver søndag er der friske blom-
ster på alteret, og er der en særlig 
festdag, pynter vi stolerækkerne 
med blomster. 

De fl este bilder sig ind, at det 
er for at glæde vores øjne. Og 
det er det også. Men vi tilbeder 
også vores Gud med dufte af 
liljer, roser, georginer, nelliker. 

Poul Joachim Stender

Forfalden til parfumer

Læsekredsen tager fat på vintersæsonen den 
10. september kl. 19.30 i Hvalsø sognegård. 
Derefter mødes vi den anden mandag hver må-
ned med sæsonafslutning den 13. maj. 

På møderne diskuterer vi den bog, vi alle har 
læst siden sidst. Bøgerne skaffer biblioteket, 
og de bliver delt ud på møderne. På det første 

møde snakker vi om de bøger, vi hver især har 
læst i sommerens løb, og den første bog bliver 
delt ud.

Vi er en god gruppe, men der kan nok godt bli-
ve plads til enkelte nye. Ring til Inger de Cros 
Dich tlf. 46 42 00 01 og hør nærmere, hvis du 
er interesseret.

Læsekredsen i Hvalsø sognegård
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DET’ FOR BØRN

BABYSALMESANG 
– gå efteråret i møde fuld af søde toner i KISSERUP KIRKE, 
sammen med din baby!
Alle babyer på 2-9 mdr. inviteres sammen med deres forældre eller bedsteforældre til at 
gå til babysalmesang i Kisserup kirke, indtil Kirke Saaby kirke er renoveret.

Hver tirsdag kl. 10-10.45 åbner kirke- og kulturmedarbejder Tinne Leth døren til en 
opvarmet kirke, hvor en glad stund venter med salmer, sange, bevægelse og bobler.

Alle kan være med, og hver synger med sit næb. Det er hyggeligt, ligetil og din babys 
sanser kommer i spil.

Mad og bleskift kan sagtens ske i kirken. 

Vi begynder tirsdag den 28. august 

NB: ingen babysalmesang: 18. september NB: ingen babysalmesang: 18. september 

Der er ingen tilmelding, 

det er gratis og man kan 

hoppe på og stige af, som 

det nu passer i kalenderen.
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GODNATHISTORIE
Godnathistorie – det’ da hyggeligt!
Glem kødgryder og ulvetime og fl yt familien over i kirken 
til dejligt samvær og ”næsten gratis” mad.

Der fortælles med dukketeater hver den første torsdag i måneden 
på fortælletæppet i Konfi rmandstuen i præstegården kl. 17-17.30, 
indtil Kirke Saaby kirke er renoveret.

Bagefter er der fællesspisning i Den Gamle Skole, 
hvor forsamlingshuset leverer børnevenlig mad.

15-årige og opefter spiser for 20 kr. pr. næse. 

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:

6. september
4. oktober

1. november
6. december6. december

Babysalmesang og Rytmik 
i Hvalsø Sognegård
Kontakt Line Skovhaug: tlf. 21246393
E-mail: line@skovhaug.dk

Gratis for medlemmer 

af Folkekirken

r 

rdård
Rytmik 

gård
2

e
222221246393932412463961212 64646 9393
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Høsten er noget ganske særligt. Årets udkom-
me, overfl od, taknemmelighed og glæde. 

Det er traditionernes tid. Høsten bliver 

fejret med en høstgudstjeneste i Hvalsø 

kirke søndag den 16. september 2018 kl. 

10.30 med efterfølgende spisning i sogne-

gården kl.12.00. 

Under gudstjenesten vil de to folkemusikere 
Frey Thyrre Klarskov og Anna Aagaard delta-
ge, og de spiller også i sognegården. 

De er begge uddannet på Sydjysk Musikkon-
servatorium og er begge aktive folkemusikere 

Høstgudstjeneste med folkemusik 
Hvalsø kirke søndag d. 16. september kl. 10.30

med fl ere års erfaring. De er vant til at optræ-
de i kirker, og de spillede til høstgudstjenesten i 
Særløse kirke i 2016. 

Der er en naturlig sammenhæng mellem høst 
og folkemusik, så velkommen til en højtidelig 
og hyggelig høstgudstjeneste i vor smukt pynte-
de kirke og bagefter til spisning i sognegården. 

Tilmelding til spisning til Carlo Thyrre Jen-
sen på email  carlotjensen@gmail.com eller tlf.
nr. 4041 4862 senest fredag den 7. september 
2018. Pris for spisning: 60 kr.
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Den historisk berømte kro, Skomagerkroen 
genåbner den 1. august efter at være købt af re-
stauratør Poul Bøje Nielsen og advokat Michael 
Jordan. 

Målet er intet mindre end at skabe Sjællands 
bedste spisested uden for København, med væ-
relser til overnatning. 

Skomagerkroen er Danmarks ældste post- og 
diligencekro og ligger på Landevejen 4 nær Ve-

Skomagerkroen er åben! 
Morgenmøde den 19. september kl. 9.30-11.00 - Den gamle Skole, Kirke Saaby

ster Såby og Kirke Sonnerup. Den har stået 
tom i halvandet år.  

Men nu er kroen åben og restauratør Poul Bøje 
Nielsen gæster morgenmødet for at fortælle om 
kroens og hans fremtidsplaner for stedet. 

Fællesmøde om sorgen 
i Den gamle Skole, Kirke Saaby

Tirsdag den 18. september kl. 19.30 
med journalist Esben Kjær

Under den overordnede titel: Sorg er ikke en 
sygdom, sætter præsterne i Osted, Hvalsø og 
Kirke Saaby fokus på sorgen gennem fi re fore-
drag fordelt på 12 måneder. 

Sorg er ikke en sygdom – det er en kraft. De 
døde kommer til at transformere os, ændre 

Sorg er ikke en sygdom  
hvem vi er. For de døde lever videre indeni os, 
ikke som et minde, men som en levende, ska-
bende energi – resten af vores liv. 

Det er nogle af de stærke budskaber fra P1-vært 
Esben Kjær, som også er forfatter til bestselle-
ren ”Min usynlige søn – kunsten at leve med 
sine døde resten af livet”.  

Døden er langt større, end vi tror, siger Es-
ben, der udover at foreslå en mere konstruktiv, 
kraftfuld måde at leve med sine døde på, også 
leverer en krads kritik af omverdens og samfun-
dets forsøg på systematisk at tie de døde og de 
efterladte ihjel

9
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hvor vi tager tråden op fra forårets velbesøgte sangeftermiddage 

med Kirkesangbogen. 

Desuden bliver der præsenteret salmer fra ”100 salmer”, et salme-

bogstillæg, som udkom i 2016 og bliver taget i brug i Hvalsø kir-

ke i den kommende tid. Eftermiddagen kommer desuden til at stå i 

sensommerens og efterårets tegn.

Sangeftermiddag 
Fredag den 21. september kl. 14 
i Hvalsø sognegård

Blogger Søren Egemar Knudsen stiller i afte-
nens oplæg spørgsmålene, der danner basis for 
en fælles debat om Kirkegårdens rolle anno 
2018.

Hvordan bliver kirkegården;
•   et sted for de levende frem for de døde?
•   relevant for børn & unge?
•    i stand til at overleve som gravplads for 

mennesker?
•    i stand til at imødekomme den digitale ud-

vikling?
•    andet end en forbudszone?

Søren Egemar Knudsen mistede i september 
2015 sin kone og efterlod ham alene med hans 
tre børn. Siden har Søren bidraget til debatten 
omkring død, sorg & kultur. 

Et emne han ofte har beskæftiget sig med som 
frivillig leder i FDF Roskilde. Søren skriver 

For de levende eller de døde? 
jævnligt på bloggen www.facebook.com/efter-
ladt. Han var desuden en af indlægsholderne 
på årets Kirkegårdskonference med afsæt i en 
rost artikel i fagbladet ”Kirkegården”. 

Tidligere har Søren bl.a. deltaget i Folkemø-
det i 2016, i TV- & radioprogrammer og på 
Diakonidagen i Helsingør Stift i 2017. Om-
drejningspunktet har været den ”fattige” sorg-
kultur.

Mød op den 26. september kl. 19.00 i Hval-

sø Sognegård. 

Og giv dit bud på, hvordan vi i fremtiden skal 
tage aktivt del i brugen i Kirkegården, så den 
ikke står tilbage som et monument over for-
dums tid … når fl ere og fl ere vælger alternative 
begravelsesformer.

10
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Onsdag den 10. oktober kl. 17.00 

i Hvalsø kirke

•    Vi mødes til en børnevenlig gudstjeneste i 
kirken kl 17, hvor børnene selv får mulighed 
for aktivt at tage del i gudstjenesten.

•    Efter gudstjenesten, ca. kl. 17:30, er der hyg-
ge og fællesspisning i sognegården. Prisen 
for spisning er 10 kr. pr. barn, 20 kr. pr. vok-
sen eller 50 kr. pr. familie

Familiegudstjeneste
•    Tilmelding skal ske til Simone på Simone.

nbs@yahoo.com eller på 61691640 senest d. 
20. september. Husk at skrive, hvor mange 
børn og voksne, I regner med at komme. 

Særløse kirke torsdag den 27. september 

kl. 19.30

Særløse Kirkes orgel har 25 års jubilæum i 
2018, i det det blev bygget af Poul-Gerhard An-
dersens Orgelbyggeri i 1993. 

I den anledning vil organist Erik Kure tilbyde 
et spændende musikforedrag om orglet (med 

ledsagende billeder), hvor han også fortæller 
om organisterne, orglerne og orgelbyggerne i 
Særløse Kirke gennem tiderne samt lokale, na-
tionale og internationale forhold i kirken og det 
omgivende samfund i årene omkring 1993. 

På musiksiden spilles der værker af bl.a. D. 
Buxtehude, J. S. Bach, John Stanley, W. A. Mo-
zart, Louis Vierne og Carl Nielsen.

Jubilæumskoncert
Erik Kure er til daglig organist, korleder og klokkenist ved Sct. Nicolai Kirke, Vejle

11
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Så er det igen tid til overnatning. Denne gang står den 
i uhyggens tegn. Vi vil, som vi plejer, hygge os med for-
skellige lege, aktiviteter osv. hele lørdagen. Her vil vi 
bland andet pynte hver vores uhyggelige cupcake, lave 
små uhyggelige teaterstykker og ellers lege på helt al-
mindelig vis. 

Når vi har spist aftensmad, skal vi op i kirken og høre 
spøgelseshistorier, inden der er aftenløb. Dagen sluttes 
af med, at vi beder en bøn og falder i søvn til en glad og 
munter film, så der forhåbentlig drømmes om venner 
og kærlighed og ikke spøgelser og død. 

Når vi har spist morgenmad og ryddet op, slutter arran-
gementet, så vi kan nå i kirke. 
•    Alle børn i skolealderen er velkomne, men da temaet 

er “uhygge”, skal man selvfølgelig være en ekstra sej 
knag, hvis man er en af de helt unge. Den primære 
målgruppe er 8-14 år. 

•    Arrangementet starter kl. 13 lørdag d. 29. og slutter 
kl 9.30 d. 30. September. 

•    Ca. en uge før arrangementet vil I mod-
tage en email med pakkeliste mm.

Tilmelding skal ske til Simone 
på Simone.nbs@yahoo.com eller 
sms til 61691640. 
Ved tilmelding skal følgende oplyses: 
Navn og alder på tilmeldte barn/børn 
samt forældres navn, email og 
telefonnummer og besked om
eventuelle særhensyn så som 
sygdom, allergi eller lignende. 
Tilmelding senest 20. september 2018.

BØRNEWEEKEND
En (u)hyggelig weekend i Hvalsø Sognegård 29-30/9-18

SAABYNODERNE byder ind til næste sæson!

BØRNEKORSTART
Onsdag den 3. oktober kl. 14.00 i Den gamle Skole.
Alle drenge og piger i klasserne 2., 3., 4., 5., 6., og 7. er velkomne i vores kor, der sidste år talte omkring 
20 medlemmer. Vi er i et godt samarbejde mellem skole og kirke, og et team på tre voksne nyder 
samværet med de mange unge: Anders Danman, organist ved Saaby og Kisserup kirker leder koret 
sammen med Marie Villadsen, musiklærer på Kirke Såby skole – Karin Gottfredsen assisterer.

Koret synger rigtig meget forskelligt: Kendte og nye melodier – og de mere ”rappede” samt små 
klassiske værker. Vi øver hver torsdag i Den gamle Skole. Man melder sig til Marie Villadsen ved 
skolestart i august. SAABYNODERNE har deltaget i workshops og store korstævner med mange 
deltagere. 

Vi synger fast ved opstart til påsken Palmesøndag i Saaby kirke og Valborgaften på Tadre Mølle 
og medvirker ved forskellige andre lokale arrangementer 
– efter tid, kræfter og aftaler. 
KOM OG SYNG MED OS!
12
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DET’ FOR BØRN

Månedens familieaktivitet
Børne- og familiearrangementer i Hvalsø kirke

spisning eller hvad ønsker du? Er der nogle tider 
og perioder, der er bedre end andre? Her er alle 
idéer og ønsker velkomne.
Vi mødes kl 14 d. 28. oktober. Her vil der være 
saft, kaffe og kage. 

Der vil være sørget for, at der er forskellige ting, 
børnene kan underholde sig med, og inden vi 
går hjem ca. kl. 16, vil børnene få mulighed for 
at få et ballondyr. Det hele er gratis.

Jeg håber virkelig, at du og din familie kunne 
tænke jer at komme. Hvis ikke I har mulighed 
for at deltage, må I meget gerne sende mig en 
mail med jeres ønsker.

Tilmelding skal ske på simone.nbs@yahoo.com 
eller på 61691640 senest d. 20. Oktober.

Hvad skal vi bruge kirken til? Den skal vi bru-
ge til rigtig meget. Men hvordan når vi bedst 
ud til sognets børn og unge? 

Vi har babysalmesang, kor, børneklub, mini-
konfi rmander, spaghettigudstjenester og lø-
bende børne- og familiearrangementer, men vi 
kunne godt tænke os, at der kom endnu fl ere i 
kirken, så hvad skal der til, for at du og dit barn 
har lyst til at komme i kirken og sognegården?
 
Jeg, kirke- og kulturmedarbejder i Hvalsø kir-
ke, vil rigtig gerne høre, hvad jeres ønsker er. 

Jeg vil derfor invitere til en idé-eftermid-
dag, hvor I kan komme og fortælle om, hvad 
I ønsker; er det kreative aktiviteter, udfl ug-
ter, teater og musik, optrædener udefra, fælles 
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SEPTEMBER • OKTOBER • NOVEMBER 

Med livet som indsats - en feltpr
Kirkespisning i Den gamle skole, Kirke Saaby - Onsdag den 10. okto

En feltpræsts beretninger 

fra krigszonen i Afgha-

nistan og den efterfølgen-

de hjemvendte kamp for at 

undgå livstid fængsel. 

Victor Greve om feltpræstens 
rolle blandt soldaterne:

”Det drejer sig om, at forkyn-
de Guds ord, dér hvor man nu 
står - ind i den situation, hvori 
man nu befi nder sig; i dette 

Fredag den 5. oktober kl. 14 – 16 

i Hvalsø Sognegård.

Preben Kok har skrevet bøgerne ”Skæld ud 
på Gud” fra 2008 og senest ”Slip livet løs” fra 
2017.

Dette foredrag vil tage udgangspunkt i ”Slip li-
vet løs”. Preben Kok skriver selv om det:

FOREDRAG 
”Et gammelt visdomsord siger: Hvor der er hel-
hed, er der altid mindst to sandheder, der er 
sande på samme tid. 

I de sidste 40 år har vi i mange af livets væsent-
lige forhold undertrykt (glemt) den ene af de to 
sandheder for bedre at kunne lade som om, vi 
har kontrol over livet. Det er der nu ved at bli-
ve rettet op på, så livet kan komme ud af kon-
trolgrebet og blive sluppet fri igen. Hvordan?                                                                                                                             
I den forbindelse spiller tro og kirke en særlig 
rolle. Hvilken?”

Arrangementet er gratis, men af hensyn til kaf-
fen må man meget gerne tilmelde sig til Car-
sten Lester, som er vært ved arrangementet:
carsten.lester@fasttvnet.dk

ved tidligere sognepræst og sygehuspræst Preben Kok

14
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SEPTEMBER • OKTOBER • NOVEMBER 

præsts beretning fra krigszonen
ktober kl. 18.30-20.30

tilfælde midt i krigens helve-
de. Rent praktisk vil det sige 
at holde ugentlige gudstjene-
ster, når krigen tillader det, og 
i visse tilfælde også, når den 
ikke tillader det. At være felt-
præst er at lytte og tale med 
soldaterne om deres frustrati-
oner og ængstelser, deres be-
kymringer og angst. Det er 
at være et menneske, de kan 
læne sig op ad, det er at være 
skulderen, de kan græde ud 

ved, når krigens gru overman-
der dem … Her hjælper ingen 
kære mor. Her ser man døden 
i øjnene og må acceptere den 
som et dagligt livsvilkår. Hver 
eneste dag har døden som for-
tegn. Derfor skal og kan felt-
præsten ikke gemme sig, men 
han skal stå frem med ord og 
handling. 

Han skal være en støtte og 
tage del i fællesskabet og dele 

vilkår med sin menighed, med 
soldaterne. At dele vilkår med 
”drengene” betyder, at man 
er villig til at gennemleve de 
samme rædsler, som dem, så 
man kan føre en fortrolig og 
troværdig sjælesørgerisk sam-
tale og bevare den forkyndel-
sesmæssige autoritet. At være 
der, hvor ”drengene” er, uan-
set tid og sted, fare eller ikke 
fare - det er at være feltpræst 
for sin menighed”.

Menighedsmøde med brunch

Efter gudstjenesten i Hvalsø Kirke afholder 
menighedsrådet et menighedsmøde for Hval-
sø-Særløse sogn.

Der bliver serveret brunch og menighedsrådet 
vil fortælle om arbejdet i rådet og om de vigtig-
ste beslutninger, der er truffet siden valget af 
nyt menighedsråd. 

Desuden vil der blive fortalt om planer fremad-
rettet, og der vil være muligheder for at delta-
gerne kan komme med forslag og ideer, der kan 
indgå i det videre arbejde i sognet. 

Af hensyn til traktementet bedes du tilmel-
de dig menighedsmødet til Carsten Lester på 
carsten.lester@fasttvnet.dk

Søndag den 7. oktober kl. 10.30 i kirken og kl. ca. 12.00 i sognegården. 

15
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Filmklubben Bergmann 
Vi kalder det en klub, men alle er hjertelig vel-
komne!
Tirsdag den 23. oktober 

kl. 19.00 i Rye præstegård

A beautiful mind

Det er grænsen, eller forbindelsen, mellem 
galskab og genialitet, mellem kreativitet og 
sindslidelse, der optager den amerikanske in-
struktør Ron Howard i A beautiful mind ”Et 
Smukt Sind” fra 2001. Filmen er en autentisk 
levnedsskildring, for det er den amerikanske 
forsker, det matematiske geni John Forbes 
Nash (spillet af Russel Crowe). 

Vi følger ham - lige fra han begynder på uni-
versitetet i Princeton U.S.A. i 1947 til han næ-
sten 50 år senere kan se tilbage på et livsforløb, 
hvor både den videnskabelige karriere og pri-

vatlivet har været præget af modgang og syg-
dom, men også stor kærlighed. Filmen mod-
tog to Oscars for årets bedste fi lm og bedste 
instruktør i 2002.

Torsdag den 11. oktober kl. 

19.30.

Traditionen tro indbyder 
Saaby Vokalensemble og orga-
nist/pianist Anders Danman 
til den halvårlige sangaften i 

Den gamle Skole, Bogøvej 3, 
Kirke Saaby.

Vi syger sange og salmer efter 
deltagernes valg. Der vil være 
kaffe/te og kage i pausen.
Kom og ønsk en sang!

Saaby svinger sangens vinger 

SANGAFTEN

Hvalsø Sognekor 
startede efterårssæsonen tirsdag d. 21. august, men er stadig klar til at modtage nye medlem-

mer på alle stemmegrupper. Vi øver hver tirsdag aften i Hvalsø sognegård kl. 19-21.20 og holder 
1-2 øvelørdage om året, hvor vi arbejder med sangteknik og klang med en legende tilgang. 

Nærmere oplysninger og tilmelding: organist Linda Baarsgaard, tlf.:  35 26 24 30 

eller linda@hvalsoe-kirke.dk
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BUSK-gudstjeneste
med spejderne, børneklubben & mini-konfi rmanderne

Søndag den 28. oktober kl. 10.30 i Hvalsø kirke

Traditionen tro fejrer vi BUSK-gudstjeneste i Hvalsø kirke 
– i år sammen med byens spejdere, kirkens børneklub 

og mini-konfi rmander.
BUSK står for: Børn, Unge, Sogn & Kirke.

Hvalsø kirke søndag den 28. oktober kl. 16

Barokensemblet ”Opus 4” har spillet koncerter overalt i Danmark og 
turneret i England, Tyskland og Sverige. Overalt har ensemblet vakt 
publikums begejstring. 
De smukke instrumenter sammen med musikernes venlige og professi-
onelle sceneoptræden har gjort ”Opus 4 ” til et af de mest efterspurgte 
ensembler inden for genren. Musikerne er: Dorte Lester Nauta, blok-
fl øjte -  Elisabeth Zeuthen Schneider, violin -  Toke Møldrup, cello og 
Viggo Mangor, kammerorgel. 
Ved denne koncert bliver der spillet herlige triosonater af bl.a. J. S. 
Bach, G. Ph.Telemann og A. Corelli. Musikerne fortæller undervejs i 
koncerten om musikken og indtrumenterne.

”Opus 4”

Vi sender blomster til de familier, der har mi-
stet en kær, så deres hjem bliver fyldt med duf-
ten af nelliker, roser, liljer. Og til begravelser i 
vores kirker, er der ofte mellem 50 og 100 duf-
tende blomsterbuketter, kisten er blevet pyntet 
med blomster, der er blomster på alteret, i stole-
rækkerne, stearinlys sender deres dufte op mod 
hvælvingerne.  

Når vi har en kistebegravelse eller en urnened-
sættelse, bruger vi også dufte. Vi kaster roser, 
der dufter sødt og varmt, ned i graven. Vi salver 
måske ikke de døde i rosenvand, myrra og aloe 
som de gør i biblen. Men vi fylder luften med 

duftene fra blomster. Og det fortsætter vi læn-
ge med. På vores grave lægger vi ikke en sten, 
som jøderne gør, når de har besøgt deres døde. 
Vi stiller en buket blomster og planter graven til 
med planter, der afgiver dufte.

Dufte ved døden

17
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Onsdag den 31. oktober kl. 9.30-11.00

Morgenmøde med tidligere vikar for sogne-
præsten Peter Borring, der blandt mange inte-
resser, også er fascineret af den midtsjælland-
ske jernbanes historie. 

I perioden 1928 – 1936 var Kirke Saaby sta-
tionsby mellem Hvalsø og Frederikssund på 
den kortlivede jernbanestrækning kaldet den 
midtsjællandske jernbane. Desuden var to af 
pastoratets landsbyer, Torkilstrup og Kisse-

rup, tilsluttet jernbanenettet via trinbrætter på 
henholdsvis den midtsjællandske jernbane og 
nordvestbanen (Roskilde – Kalundborg). 

Foredraget handler om den omdiskuterede og 
utidssvarende midtsjællandske jernbane med 
et særligt lokalt fokus på Kirke Saaby og Tor-
kilstrup.

Da Kirke Saaby var stationsby 

MORGENMØDE

Allehelgens søndag 
i Kisserup og Kirke Saaby
Søndag den 4. 

november i Kisserup 

kirke kl. 9.00 og Den 

gamle Skole, Kirke 

Saaby kl. 10.30.

Smuk musik til hukom-
melse og eftertanke ved 
Jes Gram, obo og en-
gelsk horn, og Anders 
Danman, orgel og kla-
ver. På alteret brænder 
et lys for hver enkelt, 
der er død siden sid-
ste Allehelgen søndag. 
Deres navne læses fra 
prædikestolen. Og efter 
gudstjenesten serveres 
der suppe og brød på 
kirkegården. 

Torsdag den 1. november 

kl. 19 i Hvalsø Sognegård

Mange mennesker i sorg føler 
sig ensomme og alene med de-
res sorg. Efter et dødsfald får 
vi alle den bedste hjælp, hvis 
familie og venner stiller op og 
forholder sig til det, der er sket.
Når vi holder os tilbage, er det 

ofte, fordi vi er bange for vo-
res egen magtesløshed og ikke 
ved, hvad vi skal sige. 

Der fi ndes ikke noget rigtigt 
at sige, men hvis vi er modige 
og tør være til stede, opstår der 
ofte en særlig samhørighed, 
og sorgen bliver nemmere at 
bære.

Poul og Birgitte Nygaard er 
praktiserende læge og familie-
terapeut og de leder sammen 
sorggrupper. De vil dele ud af 
vores erfaringer med familier i 
sorg, erfaringer fra deres eget 
liv og særligt fra deres arbejde 
med sorggrupper for børn så-
vel som for hele familier.

Familieliv i sorg 
Fællesmøderne om sorg fortsætter. Tre pastorater, 

Hvalsø-Særløse, Kirke Saaby-Kisserup, Osted-

Allerslev, sætter fokus på sorg.

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
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Fredag den 2. november kl. 14 – 16 i Hvalsø 

Sognegård.

2015 markerede hundredeåret for kvindernes 
valgret i Danmark. Men kampen for ligeværd, 
anerkendelse og selvstændighed hverken star-
tede eller sluttede i 1915; forud var gået en år-
hundreder lang strid – og den er såmænd ikke 
helt ført til ende endnu!

I foredraget vil Kaare Johan-
nesen se nærmere på, hvordan 
den ene halvdel af menneske-
heden gennem tiden har be-
handlet den anden halvdel, fra 
skrønen om Evas æbleskud 
over græske dramatikere og 
romerske naturforskere, rap-
kæftede revolutions-strigler 
og blussende borgerfrøkner 
med en mission, til nutidens 
neo-feminister. 

Foredrag om kvinders vilkår gennem tiden 
ved historiker og foredragsholder Kaare Johannesen

Foredragsholderen har aldrig været kvinde, 
men har med stor iver studeret emnet gennem 
ca. 40 år.

Vært ved arrangementet er Carsten Lester. Der 
er gratis adgang, men af hensyn til kaffen må 
man gerne tilmelde sig til 
carsten.lester@fasttvnet.dk@fasttvnet.dk

-
n 

En fl ygtning krydser sit fodspor
Morgenmøde den onsdag den 7. november kl. 9.30-11.00 med sognepræst Kristian 

Østergaard, Sorø

Min farfar var landmand i Canada. Som 
karl ansatte han på gården en mand, som si-
den skulle skrive sig ind verdenslitteraturen. 
Han hed Aksel Sandemose, som mente, at 
der kun var to ting, som værd at skrive om: 
mord og kærlighed.

 Sandemose drømte om brænde sin barn-
domsby Nykøbing Mors ned til grunden. 
Man da hævnen kom, skete det i form af en 
bog, som læsere verden over har genkendt 
sig selv i: ”En fl ygtning krydser sit spor”. 

Kort før sin død vendte han alligevel tilbage 
til Nykøbing Mors til forsoning og klapsal-
ver. Det var den by, han i 1933 havde om-
døbt til Jante. Slangudtrykket for en sølle 
mønt af laveste værdi. Jante regeres efter ti 
bud, og alle kender byens første bud: Du 
skal ikke tro, du er noget.

Foredraget fortæller historien om Aksel 
Sandemose og historien om Jante, og om at 
et ord kan være et mord uden m.

19

180112 Hvalsø Kirkeblad #3_2018_C6_RETTET.indd   19180112 Hvalsø Kirkeblad #3_2018_C6_RETTET.indd   19 10-08-2018   07:57:2010-08-2018   07:57:20



Filmklubben Bergmann 
Vi kalder det en klub, men alle er 
hjertelig velkomne!

Tirsdag den 20. november kl. 

19.00 i Den gamle Skole, Kir-

ke Saaby

Parfumen- historien om en 

morder

Filmens hovedperson Jean-Bapti-
ste Grenouille fødes i Paris i 1738. 
Han besidder en yderst forfi net 
lugtesans, hvilket giver ham en 
læreplads hos parfumemageren 
Baldeni. Han møder ved et tilfæl-
de en kvinde, hvis velduft over-
går alt, hvad han nogensinde har 
mødt. Besat af denne duft myrder 
han kvinden, men duften forgår 
kun alt for hurtigt. Han beslutter 

derfor at fi nde en måde hvorpå 
denne enestående duft kan be-
vares, for med den vil han ska-
be den mest fuldkomne par-
fume. En parfume, hvormed 
han kan lægge verden for sine 
fødder.

Filmen er en fransk/tysk/
amerikansk fi lm fra 2006; 
den er instrueret af Tom 
Tykwer og baseret på en ro-
man fra 1985 af den tyske 
forfatter Patrick Süskind.  
Romanens danske titel er 
Parfumen, og kan anbefales 
som læsning før fi lmen.

Poul Joakim Stender 
og Birgit Svendsen 

Styrkepunkter og udfordringer i folkekirken

Hans Raun Iversen
Tidligere Lektor i Praktisk Teologi. Leder af 
Center for Kirkeforskning
Kirkespisning i Den gamle Skole, 

Kirke Saaby

Onsdag den 21. november 18.30-20.30

Hans Raun Iversen, der nu er bosiddende i 
Hvalsø, tager pulsen på folkekirken. Han er 
kendt for sin skarpe analyser af kirker. Ingen te-
olog kender folkekirken bedre end ham. 

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. 20.30

SEPTEMBER • OKTOBER • NOVEMBER 
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Søndag den 2. december kl. 10.30

Menighedsrådet forventer at kunne byde 
velkommen til en smuk restaureret kirke 
første søndag i advent. Men intet er sik-
kert endnu på nuværende tidspunkt, hvor 
kirkebladet har deadline. 

Åbningen af kirken vil ikke kun blive fej-
ret med en festgudstjeneste. Hele den føl-
gende uge vil der være arrangementer i 
kirkerummet, der spænder fra koncerter, 
morgenandagter, børnearrangementer 
til foredrag og gennemgang af de rense-
de kalkmalerier. 

Programmet vil blive offentliggjort på kirkernes hjemmeside, facebook og i dagspressen. 

Forventet åbning af 
Saaby Kirke

Vi synger julen ind, 
fredag den 7. december 
kl. 14 – 16 i Hvalsø sognegård 
med kirkesanger Helene Gerup, organist 

Linda Baarsgaard, gæsteoptrædende og 

andre overraskelser.

Luciaoptog med spejderne, 
børneklubben og mini-
konfi rmanderne
Søndag den 2. december kl. 10.30 

i Hvalsø kirke
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Gudstjenesteliste
Gudstjenesteliste Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

Søndag den 2. september

14. søndag efter trinitatis
10.30
SEJ

- -
10.30
PJS

Søndag den 9. september

15. s. e. trin.
19.00
AS

- -
10.30
PJS

Søndag den 16. september

16. s. e. trin.

10.30
AS
Høstguds. m. frokost i 
Sognegården

- -
10.30
PJS

Søndag den 23. september

17. s. e. trin.
10.30
SEJ

-
9.00
SEJ

Søndag den 30. september

18. s. e. trin.

10.30
AS
12.00
AS
Dåbsguds. *

9.00
AS

-
10.30
PJS

Søndag den 7. oktober

19. s. e. trin.

10.30
AS
Gudstjeneste, menigheds-
møde med brunch

- -
9.00
AS

Onsdag den 10. oktober
17.00
Simone Nøhr Bille
Familieguds

- - -

Søndag den 14. oktober

20. s. e. trin.
10.30
SEJ

- -
10.30
PJS

Søndag den 21. oktober

21. s. e. trin.
-

9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag den 28. oktober

22. s. e. trin.

10.30
AS
BUSK-guds. med spejder-
ne, børneklub & mini-k.

- -
10.30
PJS

Søndag den 4. november

Allehelgen
16.00
AS
De dødes mindes

14.00
AS
De dødes 
mindes

10.30
PJS
Den gamle 
skole

9.00
SEJ
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Gudstjenesteliste
September · Oktober · November · December 2018

Kirkebil:
Ring efter Carstens Taxa, 

Tlf. 4649 2700

* Dåbsgudstjenesterne bliver kun gennemført, 
hvis nogen er tilmeldt.

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

Gudstjenester på 
Ældrecenter kl. 10.30

Onsdag den 12. september: SEJ
Onsdag den 10. oktober: AS

Onsdag den 14. november: PJS

Gudstjenesteliste Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

Søndag den 11. november

24. s. e. trin.

10.30
SEJ

- - 9.00
SEJ

Søndag den 18. november

25. s. e. trin.

10.30
AS
12.00
AS
Dåbsguds. *

- - 9.00
AS

Søndag den 25. november

Sidste søndag i kirkeåret 

9.00
PJS

- - 10.30
PJS

Søndag den 2. december

1. søndag i advent

10.30
AS Luciaoptog 
med spejderne, 
børneklub & 
mini-konf.

- 10.30
PJS
Genindvielse

-
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KIRKE HVALSØ OG SÆRLØSE KIRKE SAABY OG KISSERUP

Sognepræst  Anne Spangsberg

Præstegårdsvej 2A, 4330 Hvalsø. 
Tlf. 4640 8055
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. 4045 2216 · 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. 10.00-12.00

Kirkesanger i Hvalsø og Særløse

Helene Gerup, Omø Havnevej 43, 4230 Skælskør.
Tlf. 2053 2512, E-mail: helene.gerup@gmail.com 

Kirke- & kulturmedarbejder

Simone Nøhr Bille
Tlf.: 6169 1640
E-mail: simone.nbs@yahoo.com

Formand for Hvalsø-Særløse fælles

menighedsråd: 

Peter Witthøft-Rasmussen,
Kløvermarken 6, 4330 Hvalsø. 
Tlf. 46 40 78 03 · E-mail: pwr@dsb.dk

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

Sognepræst Poul Joachim Stender

Kirke Saaby Præstegård, Bogøvej 1, 4060 Kirke Saaby
Tlf. 4649 2117 · E-mail: pjs@km.dk
Træffes ikke mandag. 
www.saabykisserup.dk

Præstesekretær Kristina Garth-Grüner

Tlf. 4649 2117 / 2216 1234 · E-mail: kriga@km.dk
Træffes tirsdag mellem 8.00 og 17.00

Organist Anders Danman

Fredericiagade 94, 2., 1310 København K
Tlf. 2168 5189 · E-mail: anders@danman.dk
Fridag om mandagen

Graver i Kirke Saaby og Kisserup

Rikke Bylov Kristensen, 
Graverkontoret, Bogøvej 8A, 4060 Kirke Saaby
Tlf. 2751 2055 · E-mail: saabykirkegaard@gmail.com
Kontortid 9.00-12.00

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 · E-mail: 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

Såby Vokalensemble

Henvendelse ved e-mail/sms til organist Anders Danman

A
nne B

. S
pangsberg

S
øren E

. Jensen

Poul Joachim
 S

tender
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