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Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse
Søndag den 2. kl. 10.30:   Luciaoptog med spejderne, børneklubben og 

mini-konfi rmanderne i Hvalsø kirke
Søndag den 2. kl. 10.30: Kisserup kirke. Festgudstjeneste
Mandag den 3. kl. 19.30: Julekoncert Kisserup kirke
Tirsdag den 4. kl. 14:  Læsekreds Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 5. kl. 10:  Juleafslutning for børnehaverne i Hvalsø kirke
Torsdag den 6. kl. 17:  Godnathistorie Den gamle Skole, Kirke Saaby
Fredag den 7. kl. 14:  Vi synger julen ind, Hvalsø Sognegård
Søndag den 9. kl. 19:  De ni læsninger i Hvalsø kirke
Onsdag den 12. kl. 9.30:  Juleafslutning for vuggestuer & dagplejere i Hvalsø kirke
Onsdag den 12. kl. 19.00:  Sang og Luciaoptog, Den gamle Skole, Kirke Saaby
Torsdag den 13. kl. 19.30:  Julekoncert med Ensemble Corvinus i Hvalsø kirke
Tirsdag den 18. kl. 19.30:  Julekoncert med Tolstrupkoret i Særløse kirke
Torsdag den 20.:  Juleafslutning for Hvalsø skole i Hvalsø kirke
Torsdag den 20. kl. 19.30:  De ni læsninger i Kisserup kirke
Søndag den 23. kl. 17.00: Lillejuleaften i Kisserup kirke
Mandag den 24. - juleaften:  Juleaftensgudstjenester i alle fi re kirker
Mandag den 31. kl.:  Champagnegudstjenester i Kisserup, Hvalsø & Særløse kirker

Torsdag den 3. kl. 17:  Godnathistorie Den gamle Skole, Kirke Saaby
Mandag den 7.:   Esbjerg Evangeliet kan ses i Hvalsø Sognegård 

frem til den 27. januar
Torsdag den 8. kl. 14:  Læsekreds Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 9. kl. 18.30:  Kirkespisning Den gamle Skole, Kirke Saaby
Tirsdag den 8. kl. 19:  Hvalsø Sognekor begynder efter juleferie
Søndag den 13. kl. 10.30:  Genåbning af Kirke Saaby kirke. Stor fest!
Onsdag den 16. kl. 16:  Hvalsø kirkes børnekor begynder
Onsdag den 30. kl. 9.30:  Morgenmøde Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 30. kl. 19.30:  Koncert Kirke Saaby kirke

Fredag den 1. februar kl. 14:  Viser af Kai Normann Andersen i Hvalsø Sognegård
Tirsdag den 5. kl. 19:  Filmklub Bergman i Rye præstegård
Tirsdag den 5. kl. 14:  Læsekreds Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 6. kl. 18.30:  Kirkespisning i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Torsdag den 7. kl 17:  Godnathistorie Den gamle Skole, Kirke Saaby
Søndag den 3. kl. 19:  Kyndelmissegudstjeneste i Hvalsø kirke
Lørdag den 23.:  Børneweekend i Hvalsø Sognegård den 23. & 24. februar
Søndag den 24. kl. 19.30:  Gospelkoncert Kirke Saaby kirke
Onsdag den 27. kl. 17:  Familiegudstjeneste i Hvalsø kirke med efterfølgende spisning
Onsdag den 27. kl. 9.30:  Morgenmøde Den gamle Skole, Kirke Saaby

Fredag den 1. kl. 14:  Salmeforedrag ved salmedigter Holger Lissner
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Åbner Kirke Saaby kirke 
nogensinde igen?

VIGTIG INFORMATION FRA MENIGHEDSRÅDET

Kirke Saaby kirke åbner igen! Vi havde 
håbet, at det blev 1. søndag i advent. Men 
på nuværende tidspunkt, hvor kirkebladet 
går i trykken, må vi se at øjnene, at dato-
en skal rykkes. 

Menighedsrådet presser hårdt på for at få kir-
ken gjort færdig. Men der er mange myndighe-
der i spil, og de sidste bevillinger er på nuvæ-
rende tidspunkt, hvor kirkebladet har deadline, 
endnu ikke på plads. 

Vi satser derfor på at genåbne Kirke Saaby kir-
ke den 13. januar kl. 10.30. 

Menighedsrådet opfordrer til, at man følger 
med på kirkernes hjemmeside www.saabykisse-
rup.dk samt er opmærksomme på vores annon-
cer i de lokale annonceaviser.

Henry Petersen 

formand for menighedsrådet

3

180113 Hvalsø Kirkeblad #4 2018.indd   3180113 Hvalsø Kirkeblad #4 2018.indd   3 30-10-2018   08:02:5130-10-2018   08:02:51



JULEN BLIVER STJÅLET 

Tænkeren Pascal gjorde i 1600-tallet den 
iagttagelse, at der i mennesket er en cen-
trifugal tendens. Mennesket vil gøre alt for 
at undgå at møde sit eget indre og kaster 
sig derfor ud i hektiske aktiviteter

Der er også mange fordele ved travlheden. Man 
slipper for at være sammen med sin elskede. 
De er ofte bedst i små doser. Man slipper for at 
være sammen med sine børn, som er enormt 
krævende. I travlheden slipper 
man også for at tænke tirrende 
tanker om liv og død.  Man-
ge pensionister siger: ”Vi har 
aldrig haft mere travlt” - som 
om det at have travlt er et tegn 
på et godt liv. Det er ærgerligt, 
at adventstiden er blevet en af 
vores hektiske perioder. De-
cember burde være årets slowmotion måned. 
Der har været en hård kamp mellem kirken og 
forretningslivet, om hvem der skulle sætte sig 
på julen. Og forretningslivet har vundet. De 
har stjålet julen fra kirken og burde politian-
meldes. I fuld alvor er der butiksindehavere, 
der hævder, at de sælger glæde. Når forældre-

ne juleaften afl everer masser af gaver til bør-
nene, bliver ungerne glade. Når manden i skæ-
ret fra juletræet rækker et smykke til hustruen, 
der har alt undtagen smag, bliver hun jublende 
føjelig. Fødselstallet er højt i september. Det 
er rigtigt, at man kan blive glad for en gave, 
når man har fået den byttet. Men spørgsmå-
let er om julehandlen er afl adshandel? Er de 
dyre gaver et forsøg på at kompensere for den 
dårlige samvittighed, vi føler over ikke at væ-
re nok sammen med de mennesker der bety-

der mest for en?  Adventstiden 
har aldrig været tænkt som en 
fed, svulstig, hektisk før-jule-
fejring. Det er en refl ekteren-
de, lilla tid, hvor vi mennesker 
skal ned i omdrejninger og be-
gynde at indstille vore tanker 
på det øjeblik, der skal fejres 
den 24. december om aftenen 

i anledning af Jesu ankomst til vor verden. Vi, 
præster og menighedsråd, tillader os derfor at 
opfordre enhver til at bruge adventstiden, som 
den må være tænkt. Ikke til afsindige indkøb, 
ikke til febrilske juleforberedelser. Men til at 
sætte tempoet ned. 

PJS

Butikkerne har stjålet julen 
fra kirken

”Der har været en hård 
kamp mellem kirken og 

forretningslivet om, hvem 
der skulle sætte sig på 

julen. Og forretningslivet 
har vundet.”
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JULEN BLIVER STJÅLET

Tekst til højtlæsning juleaften eller på 
andre af julens dage

Lukasevangeliet, kapitel 2, vers 1-20
Og det skete i de dage, at der udgik en befaling 
fra Kejser Augustus om at holde folketælling 
i hele verden. Det var den første folketælling, 
mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle 
drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by.

Også Josef drog op fra byen Nazaret i Gali-
læa til Judæa, til Davids by, som hedder Betle-
hem, for han var af Davids hus og slægt, for at 
lade sig indskrive sammen med Maria, sin for-
lovede, som ventede et barn.

Og mens de var dér, kom tiden, da hun skul-
le føde; Og hun fødte sin søn, den førstefødte, 
og hun svøbte ham og lagde ham i en krybbe, 
for der var ikke plads til dem i herberget. I den 
samme egn var der hyrder, som lå på marken og 
holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Her-

Større tyverier fra kirken fandt sted for 
adskillige år siden. Miljøaktivister og kli-
maforskere har stjålet verdens snarlige 
undergang. Og det er ikke nogen smuk 
undergang. Det er skybrud, vandmasser, 
tørke, der langsomt vil udslette os

Alle har glemt kirkens undergangsfortællinger, 
der har en langt mere sympatisk afslutning. For 
vel skal verden gå under. Dér er kirken enig 
med miljøaktivister og klimaforskerne. Men 
kristendommens dommedag er happy end. 
Gud vender tilbage. Og gang på gang omtales 
han i de bibelske skrifter som god, kærlig, til-

Hvem huggede dommedag 
og helligtrekongertiden?

givende, nådig.  Da dommedag blev hugget fra 
kirken, stjal uidentifi cerede tyve også kirkens 
afslutning på julen, der kaldes helligtrekonger-
tiden. Det er en julens efterfest og afviklingstid. 
Langsomt drosles julen ned i helligtrekongerti-
den. Juletræet får lov til at tabe alle sine nåle.  
Sylten bliver hård som sten. Juledekorationerne 
støvede. Først Helligtrekongersaften, den 5. ja-
nuar, pakkes julen ned, efter der for sidste gang 
er blevet danset om juletræet. For mange vir-
ker det grænseoverskridende at trække julen ud 
så længe. Men det er intet problem, hvis man 
indleder julen første søndag i advent og ikke i 
efterårsferien. 

PJS

Stjæl fra biblen!
rens engel frem for dem, og Herrens herlighed 
strålede om dem, og de blev gebet af stor frygt.

Men englen sagde til dem: “Frygt ikke! Se, 
jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være 
for hele folket: I dag er der født jer en frelser i 
Davids by; Han er Kristus, Herren, og dette er 
tegnet I får: I skal fi nde et barn, som er svøbt og 
ligger i en krybbe.

Og med ét var der sammen med englen en 
himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og 
sang: Ære være Gud i det højeste og på jorden! 
Fred til mennesker med Guds velbehag!”

Og da englene havde forladt dem og var 
vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hin-
anden: “Lad os gå ind til Betlehem og se det, 
som er sket, og som Herren har forkyndt os. 
De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef 
sammen med barnet, som lå i krybben.

Glædelig jul og et velsignet 2019!
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Julehygge 
for hele 
familien
Torsdag den 29. novem-

ber holder vi julehygge 

Der vil være glögg, æb-
leskiver og saftevand og 
mulighed for at lave nyt 
julepynt til hjemmet. Ar-
rangementet er gratis. Det 
eneste du skal gøre, er at 
tilmelde dig og din fami-
lie.

Julehyggen fi nder sted 
torsdag den 29. novem-
ber kl. 15.30 - 18 i Hvalsø 
sognegård.

Tilmelding til Simone 
senest den 23. november 
på simone.nbs@yahoo.
com eller 61691640, hvor 
du skriver hvor mange 
børn og voksne, der del-
tager. 

*Ved mindre end 8 tilmeldte 
afl yses arrangementet.

JJJJJJuuullllleeehhhhhyyyggggggeee

DECEMBER • JANUAR • FEBRUAR

Fest-
gudstjeneste

Kisserup kirke 

søndag d. 2. december 

kl. 10.30.

Første søndag i advent

Julekrybbe med bibelske fi gurer 
kan ses i Hvalsø kirke i december.
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Luciaoptog 
Søndag den 2. december 

kl. 10.30 i Hvalsø kirke

Adventsgudstjeneste, hvor 
der er luciaoptog med 
spejderne, børneklubben og 
mini-konfi rmanderne 

Kisserup kirke mandag 

den 3. december kl. 19.30

Kom i julestemning før din 
nabo - gå ikke glip af julekon-
certen i Saaby! Vox Nobis blev 
dannet i 2010 af Jens Sparre-
vohn Rønn. Koret holder til i 
De gamles Bys Kirke på Nør-
rebro, der med sin fi ne akustik 
danner en smuk ramme om 
korets ugentlige øvedag. Ko-
rets medlemmer er en sam-
mensat fl ok af dygtige ama-
tører og semi-professionelle 
sangere, bland andet fra Ra-
diokoret, Camerata og Sokke-
lund Sangkor. Repertoiret har 
indledningsvis været centreret 
omkring den romantiske peri-
ode, men renæssance, barok 
og nutidig musik står også ko-
rets hjerte nær. JENS SPAR-
REVOHN RØNN har været 
organist i Simeon/Sankt Jo-

Julekoncert med 
kammerkoret Vox Nobis

hannes sogn siden 2010. Op-
rindeligt uddannet cand. mag. 
i musikvidenskab fra Køben-
havns Universitet, mangeårig 
musikanmelder for fagbladet 
MUSIKEREN, og selv tid-
ligere sanger i kammerkoret 
Camerata. Vox Nobis julekon-
cert bliver en buket af dan-
ske julesange, engelske carols, 
fællessange og meget andet 
klingende knas, både kendt og 
mindre kendt.

Gratis adgang.

Vi synger 
julen ind
Fredag den 7. december 

i Hvalsø Sognegård

Kirkesanger Helene Ge-
rup og organist Linda 
Baarsgaard vil sammen 
med 2 gæsteoptrædende 
sangere fremføre nogle 
engelske christmas carols 
og andet godt for os.

Desuden vil der blive 
mulighed for fællessange 
fra jule-sangskatten. Så 
kom og syng med, så ind-
fi nder julestemningen sig 
af sig selv.

Arrangementet er gra-
tis, men af hensyn til kaf-
fe/kage må man meget 
gerne tilmelde sig til Car-
sten Lester, som er vært 
for dagen. E-mail: car-
sten.lester@fasttvnet.dk

L i
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Juleafslutning for 
vuggestuer og 

dagplejere 
Onsdag den 12. december 

kl. 9.30 i Hvalsø kirke

Lucia optog med børneklub - & kor, 
mini - & store konfi rmander. 
Frugt i sognegården bagefter

Juleafslutning for 
børnehaverne

Onsdag den 5. december kl. 10.00 

i Hvalsø kirke

Ju or
g

De 9 læsninger
Hvalsø kirke søndag den 9. december 

kl. 19.00

En stemningsfuld gudstjeneste, der spreder lys i 
vintermørket. På musiksiden bliver det et blan-
det program med både ”rytmiske” og ”klassi-
ske” toner, nemlig vinderen af DR’s konkur-
rence om årets julesang i 2015, ”Hvad er det, 
der gør jul til noget særligt”, festlige franske ju-

leviser og amerikanske spirituals. Sognepræst 
Anne Spangsberg er liturg, konfi rmander og 
andre medlemmer af menigheden læser de bi-
belske læsninger, der fortæller om syndefaldet, 
Guds udvælgelse og Kristus der fødes midt i 
mørket som menneskers frelser. Ind i mellem 
læsningerne er der salmer og musikindslag ved 
Hvalsø sognekor, kirkesanger Helene Gerup og 
organist Linda Baarsgaard.

Den gamle Skole onsdag den 12. december 

kl. 19.00

Kom til julesangaften med luciaoptog og mini-
koncert med børnekoret under ledelse af Marie 
Villadsen og Anders Danman. Du får samtidig 
selv lejlighed til at synge med på nogle af julens 
sange og salmer. 

Undervejs er der mulighed for at varme sig 
på lidt gløgg med æbleskiver.

Sangaften og luciaoptog med 
kirkens børnekor ”Såbynoderne”
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DECEMBER • JANUAR • FEBRUAR 

Hvalsø kirke torsdag den 

13. december kl. 19.30

I årets juleprogram byder En-
semble Corvinus på velkend-
te danske salmer fra advent til 
helligtrekonger i nye arrange-
menter af dirigenten Torben 
Bech Schnedler. Det vil væ-
re et anderledes genhør med 
klassikere som Blomstre som 
en rosengård, En rose så jeg 

skyde og Et Barn er født i Bet-
lehem. Desuden synger koret 
Maria-musik fra renæssancen. 
Og vi skal bestemt ikke snydes 
for et par gode fællessalmer.

Ensemble Corvinus er et 
projektkor med 18 medlem-
mer, hjemmehørende i Sla-
gelse. Korets navn refere-
rer til Hans Mikkelsen Ravn 
(1610–1663) - på latin Johan-
nes Michaelii Corvinus – der 

Julekoncert med Ensemble Corvinus
var rektor på Slagelse Lærde 
Skole med ansvar for skolens 
dengang berømte kor. Ensem-
ble Corvinus ledes af Torben 
Bech Schnedler, der har kan-
didateksaminer i kirkemusik 
fra Det Jyske Musikkonserva-
torium og i korledelse fra Syd-
dansk Musikkonservatorium. 
Han arbejder til dagligt som 
organist ved Sct. Mikkels Kir-
ke i Slagelse.

Særløse kirke tirsdag den 

18. december kl. 19.30

Koret synger en afdeling med 
engelske og svenske julesal-

Julekoncert med Tolstrupkoret
mer fra 15. årh. til vores nutid. 
Anden afdeling bliver et gen-
hør med Johannes Mølleha-
ves tekster til “De hellige Tre 
Konger” fra 1980. I vekslen 

mellem sang og oplæsning for-
tælles der om tre vise mænd, 
Kaspar, Melchior og Baltha-
sar. Disse vise mænd menes at 
have været astronomer, og da 
de har set en ny, stor stjerne 
på himlen, opsøger de den ny-
fødte konge. Der fortælles om 
den nye, store stjerne, kostba-
re gaver, farlige røvere, snilde, 
travlhed og glæde.
Korets dirigent, Mikael Ja-
kobsen, har sammen med to 
kolleger komponeret musik til 
digterpræsten Møllehaves tek-
ster. Musikalsk ledsagelse af 
organist Camilla Donovan.

else.
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Sidste dag 
i året i Kisse-
rup kirke 
Kisserup kirke nytårs-

aften, mandag den 

31. december kl. 15.00

Inden nytårsfestlighederne 
går i gang, inviterer vi til en 
lidt anderledes gudstjene-
ste, hvor vi gennem musik, 
ord og stilhed vil betragte 
året, der gik og året, der er 
på vej. 

Efter gudstjenesten ny-
der vi sammen et glas 
champagne og kransekage.

Juleafslutning for Hvalsø skole 
I Hvalsø kirke, torsdag den 20. december

Juleafslutning for Kirke Saaby skole
i Den Gamle Skole, torsdag den 20. december

Champagne-
gudstjenester 
nytårsaften
i Særløse kirke kl. 13.30 

og Hvalsø kirke kl. 15.00

Vi går ind i det nye år med 
tekster, digte, salmer og 
bøn, og nyder sammen et 
glas champagne og kran-
sekage.

DECEMBER • JANUAR • FEBRUAR

Juleaften
Mandag den 24. decem-

ber, Kisserup kirke 12.30 

og 14.00 og 15.00 

Meget mere festligt, bevæ-
gende og stemningsfuldt 
bliver det ikke, når sognets 
kirker ringer ind til jule-
gudstjenester. Med trom-
petisten Erik Rasmussen 
og Therese Harris Buus 
Nielsen.

Kisserup kirke torsdag den 

20. december kl. 19.30

I adventstiden står traditio-
nerne i kø, og en af dem er de 
ni læsninger – en stemnings-
fuld begivenhed med bibelske 
læsninger afvekslende med 
musikindslag. Gennem de ni 
bibeltekster fortælles om syn-
defaldet, Guds udvælgelse og 
frelse, sådan som den udspil-

De ni læsninger 
les i den bibelske historie. Tra-
ditionen med de ni læsning-
er stammer fra England, hvor 
den blev holdt første gang i 
1918 i King´s College i Cam-
bridge. Therese Harris Buus 
Nielsen og Saaby Vokalensem-
ble synger, Roberto Falcone 
spiller violin og Anders Dan-
man akkompagnerer på or-
gel og klaver. Liturg er sogne-
præst Poul Joachim Stender. 

l

10

180113 Hvalsø Kirkeblad #4 2018.indd   10180113 Hvalsø Kirkeblad #4 2018.indd   10 30-10-2018   08:03:0930-10-2018   08:03:09



Ekstra 
juleaften 
Kisserup kirke den 

23. december kl. 17

Mange kan ikke komme i 
kirke juleaften med bør-
nene, fordi de er skilte, og 
børnene skal fejre jul et 
andet sted. Nu er chancen 
der. Andre kan måske ik-
ke komme i kirke juleaf-
ten, fordi det er dem, der 
står for maden og de prak-
tiske juleforberedelser den 
24. Nu er chancen der. 
Andre gider måske ikke 
komme i kirke juleaften, 
fordi der er alt for mange 
mennesker samlet. Nu er 
chancen der. Gudstjene-
sten den 23. december kl. 
17 er en mulighed for at 
fejre juleaften i kirken på 
forhånd.

Kirke 
Saaby kirke 
genåbner
Søndag den 13. januar 

kl. 10.30 - håber vi! 

Og det vil blive en festdag 
med fl agalleer og masser 
af god musik under guds-
tjenesten. Efter gudstjene-
sten kage og sød mousse-
rende vin.

Hvalsø Sognekor er kirkens 
voksenkor og optager nye 
medlemmer fra tirsdag den 
8. januar. Vi øver tirsdage kl. 
19 – 21.20 i Hvalsø sogne-
gård. Koret er p.t. på 18 med-
lemmer ligeligt fordelt på so-
praner, alter og herrer. Koret 

DECEMBER • JANUAR • FEBRUAR 

Kirkespisning onsdag den 

9. januar kl. 18.30 i Den 

gamle Skole, Kirke Saaby

De romantiske bryllupper 
boomer og skilsmissetallene 
med. Men det er ikke en sær-
lig synd at blive skilt, kun synd 
for de to og deres eventuelle 
børn, hvis skilsmissen kunne 
have været undgået. Hvad er 
forskellen mellem forelskelse 

“Hold af, hold ud, hold fast” 
eller “Husk at vande hinan-
dens – tørstige - kameler” 
Foredrag af tidligere biskop Elisabeth Dons Christensen

og kærlighed? Hvad betyder 
opfi ndelsen af ”Kong Barn” 
for skilsmissetallene? Hvorfor 
er samlivet mellem to der el-
sker hinanden, blevet så sår-
bart? Hvorfor voksede de ikke 
bare sammen i stedet for fra 
hinanden? Har vi overbelastet 
vore parforhold med ”den sto-
re eneste, ene kærlighed” Og 
hvad kan kirken og alle vi an-
dre gøre for at hindre, at sår-
barheden bliver til skilsmisse 
og ulivssår i stedet for til god-
hed og glæde?  

Det vil blive en aften, hvor 
der dykkes ind alle vore hver-
dagsproblematikker og den 
kristne og - ikke kristne - kær-
lighedsforståelse med. Og det 
med både humor og alvor, for 
det handler jo om os menne-
sker som de underlige og for-
underlige skabninger, vi nu 
engang er.

medvirker 4-6 gange årligt 
ved gudstjenester, sangaftener 
og/eller koncerter. I år har ko-
ret 10-årsjubilæum, som skal 
fejres i foråret. For informa-
tion og tilmelding: organist 
Linda Baarsgaard, helst på 
tlf.: 35 26 24 30.

Hvalsø Sognekor

a 
aften

11
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DECEMBER • JANUAR • FEBRUAR

Morgenmøde onsdag den 30. januar kl. 9.30-11.00 

i Den gamle Skole, Kirke Saaby

En af det 19. århundredes største danskere var kun en 
meter og tres. Grønlænderne kaldte ham Kununguaq - 
Lille Knud. Men i dag kan vi bl.a. takke præstesønnen 
fra Jakobshavn for, at Danmark regnes for en arktisk 
stormagt.

Foredraget holdes af Jon Kaldan, tidligere uden-
rigskorrespondent for DR. Han er i dag museumsvært 
i Knud Rasmussens Hus i Hundested og fortæller om 
den lille danske polarforsker med kvindetække, der og-
så blev grønlændernes store helt og forbillede.

Lille Knud - Præstesøn, polarforsker og forfører

Kirke Saaby kirke onsdag 

den 30. januar kl. 19.30

Roberto Falcone, barokviolin 
og Anders Danman, cembalo 
og orgel.

En spændende rejse om-
kring følelserne fra nord- til 
syditalien gennem nogle ud-
tryksfulde italienske barok-
musikværker.

Musik af Dario Castel-
lo, Uccellini, Bertali, Corelli, 
Vivaldi, D. Scarlatti og G. B. 
Pergolesi. 

ROBERTO FALCONE 
spiller violin og barokviolin, 
er italiener, og siden 2002 væ-
ret bosat i Danmark. Han har 
studeret i Lugano, Bologna og 
Milano, bl.a. hos Carlo Chi-
arappa med diplomeksamen 
”cum laude”. 

”Fra Castello til Pergolesi 
– passion og følelser i baroktidens Italien”

Roberto har samarbejdet 
med Europas førende ensem-
bler for tidlig musik og har en 
lang række cd-indspillinger 
bag sig.

Aktiv koncertvirksomhed 
med symfoniorkestre og kam-
merensembler i hele Europa. 
Læs mere på www.authentia.
net.

ANDERS DANMAN har 
studeret musikvidenskab ved 
Lunds Universitet, klaver ved 
Musikhögskolan i Malmö og 
komposition og kontrapunkt 
hos prof. Jan Mægaard i Kø-
benhavn. Fra 1984 videre-
gående studier hos prof. Ton 
Koopman ved Sweelinck-kon-
servatoriet i Amsterdam, med 
afsluttende diplomeksamen 
i cembalo og basso continuo. 
Sideløbende orgelstudier, med 

privatist eksamen fra Roskil-
de Kirkemusikskole i 1998. 
Organist ved Kirke Saaby og 
Kisserup kirker siden 2000.
Læs mere på www.danman.dk.

Der er gratis adgang og en 

forfriskning i våbenhuset 

efter koncerten.

12
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DECEMBER • JANUAR • FEBRUAR 

Billedkunstner Erik 

Hagens’ store billedfrise 

kan i ugerne 2, 3 og 4 ses i 

Hvalsø Sognegård

Områdets skoleelever samt 
andre interesserede får mulig-
heden for at nyde billedfrisen, 
som i samarbejde med kunst-
neren er et projekt fra Folke-
kirkens Skoletjeneste ”Skibet” 
samt andre skoletjenester. Der 
er lavet undervisningsmateri-

Fredag den 1. februar kl. 

14-16 i Hvalsø Sognegård

Kai Normann Andersen skrev 
over 600 melodier og var i det 
20. årh. den mest betydende 
komponist inden for under-
holdsmusikken.

Musikken fremføres af 
PH-duo’en, som består af kir-
kesanger Helene Gerup, som 
synger viserne og tidligere 
museumsinspektør Per Karls-
son, som akkompagnerer på 
guitar.

Arrangementet består af 
en kort præsentation af kom-
ponisten Kai Normann An-
dersen efterfulgt af et musi-
kalsk intermezzo med 17 af 
hans melodier fra 20erne, 

Kunstværket - Esbjerg Evangeliet
ale til billedfrisen, som i den-
ne sammenhæng er en 22 me-
ter lang kopi af det oprindelige 
vægmaleri. 

Esbjerg Evangeliet er fra 
2005 og er et spejlbillede af 
Danmark i dag og en skildring 
af et liv fra ende til anden. Flet-
tet ind i maleriets motiver fi n-
der man cirka 150 bibelcitater.

Betydningen opstår i et 
samspil mellem billede og 
tekst. Esbjerg Evangeliet er 

Toner fra himlen – viser af Kai Normann Andersen

30erne, 40erne, 50erne, som 
f.eks. “Du gamle måne”, “Pi-
ge træd varsomt”, “Man bin-
der os på mund og hånd”, Alle 
går rundt og forelsker sig” og 
“Musens sang”.

I viseforedraget søges og-
så svar på, hvorfor hans mu-
sik dengang blev folkeeje og så 
populær, som den blev. En be-
folknings hverdag og dagligliv 
vil til enhver tid danne bag-

grund for noget, man kun-
ne kalde “tidens stemning”. 
Musik kan - mere end noget 
andet medie - skabe stemnin-
ger, følelser og musikalske bil-
leder. Når hans musik blev så 
populær, var det, fordi den 
ramte tidens stemning.

Hver vise bliver introduce-
ret med en fortælling om me-
lodiernes og teksternes tilbli-
velse og historiske baggrund. 
Der vil være mulighed for, at 
publikum kan synge med på 
viserne.

Arrangementet er gratis, 
men af hensyn til kaffe/kage 
må man meget gerne tilmelde 
sig til Carsten Lester, som er 
vært for dagen. E-mail: car-
sten.lester@fasttvnet.dk

altså vores historie sat i relief 
af Bibelens fortællinger. Ma-
leriet skaber med sine humo-
ristiske og provokerende bil-
leder en fortælling, som man 
kan gå på vandring i og fortæl-
le med på.

Søndag den 13. januar og 
søndag den 27. januar vil der 
efter gudstjenesten være mu-
lighed for at se på værket i sog-
negården, i relation til kirke-
kaffen.

13
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Kyndelmisse 
Søndag den 3. februar 

kl. 19.00 i Hvalsø kirke

En stemningsfuld aften-
gudstjeneste, hvor vi efter 
gammel skik fejrer kyndel-
misse med masser af tænd-
te lys, smukke salmer og 
tid til stilhed. Kyndelmis-
se er lysenes fest – en for-
danskning af det latinske 
missa (messe) candelarum 
(lys). Fra gammel tid var 
det en helligdag til min-
de om Jesu fremstilling i 
templet 40 dage efter sin 
fødsel og er også blevet op-
fattet som den dag, halvde-
len af vinteren er gået.

Tirsdag den 5. februar 

kl. 19.00 i  Rye præstegård

 
FRANTZ
En ung pige Anna, klædt helt i 
sort med en hvid blomsterbuket 
i hånden, går gennem landsby-
en gader for at nå til kirkegår-
den og lægge blomsterne og op-
dage, at der allerede ligger en 
stor buket. Fra hvem og hvor-
for? Det er det, fi lmen Frantz 
handler om. En fi lm i sort/hvi-
de billeder, som gennemspilles 
i en dirrende spændt tone. En 
duft af en verden af i går. Jo 
den franske instruktør François 
Ozons fi lm fra 2016 Frantz er 
noget ganske særligt.

Vi er i den lille tyske by Ol-
denburg kort efter første ver-
denskrigs ophør. Tyskerne har 
tabt, franskmændene vundet; 
men begge lande har dybe sår. I 
tusindvis af unge mænd har mi-
stet livet på begge sider af skyt-
tegravene. Annas forlovede, 
Frantz, blev dræbt under kri-
gen, og hun bor nu hos sviger-

Pastor 
Janssons 
fristelser
Foredrag af Orøpræsten 
Kirsten Schmidt

Kirkespisning onsdag 

den 6. februar kl. 18.30 

i Den gamle Skole, 

Kirke Saaby

Et foredrag af Kirsten 
Schmidt om tilblivelsen af 
romanen ”Pastor Janssons 
fristelser” og de følgende 
præsteromaner samt nød-
vendigheden af, at hun åb-
nede sit eget forlag: Mi-
naLobata. Et humoristisk 
foredrag krydret med op-
læsning.

Så er det igen tid til fami-

liegudstjeneste med efter-

følgende spisning

Onsdag den 27. februar kl. 
17 er der familiegudstjeneste 
i Hvalsø kirke med efterføl-
gende spisning i sognegården. 
Tilmelding er nødvendig.
Selve gudstjenesten foregår 

forældrene som en slags erstat-
ningsbarn. Et ældre sorgtyn-
get lægeægtepar, der har mistet 
deres eneste søn. ”Alle fransk-
mænd er min søns morder” er-
klærer Annas svigerfar katego-
risk. Og så kommer franskman-
den Adrien til byen; det er ham, 
der har lagt blomsterne på gra-
ven, og lidt efter lidt oprulles 
historien, og sandheden afdæk-
kes. Eller er det sandheden?

Frantz er en genindspilning 
af den store tysk/amerikanske 
fi lminstruktør Ernst Lubitschs 
Manden der dræbte fra 1932, 
som Hitler forbød på grund af 
dens pacifi stiske budskab.

Vi kalder det en klub, men 

alle er hjertelig velkomne!

på børnenes præmisser og ef-
terfølgende kan man deltage i 
fællesspisning, hvilket koster 
10 kr. pr. barn, 20 kr. pr. vok-
sen eller 50 kr. pr. familie.
Tilmelding skal ske til Simo-
ne på simone.nbs@yahoo.com 
eller 61691640, hvor du skri-
ver hvor mange børn og voks-
ne, der deltager.

DECEMBER • JANUAR • FEBRUAR

Familiegudstjeneste

Filmklubben Bergmann 
er på spil igen
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Koncert 
med KEFAS 
Gospel Choir
Kirke Saaby kirke 

søndag den 24. februar 

kl. 19.30

Oplev et dansk gospelkor, 
som ikke kun har begej-
stret danskerne, men og-
så har imponeret det sorte 
publikum i USA og Eng-
land!

Det københavnske go-
spelkor Kefas har eksiste-
ret siden 1975 og har i 30 
år markeret sig som et af de 
bedste bud på et dansk kor 
med en sort lyd.  

Kefas synger den mo-
derne, autentiske og med-
rivende gospel, som kan 
opleves i de fl este sorte kir-
ker i USA, og koret har da 
også begejstret fra Skagen 
til Seattle og fra Bornholm 
til Brighton. Som det ene-
ste danske gospelkor har 
Kefas sunget for et rent 
sort publikum under en 
turné i USA. Her konklu-
derede Washington Post 
endda, at Danes have soul!

KEFAS besøger Saaby 
kirke med solister, pianist 
og dirigent, og vi kan glæ-
de os til såvel stille balla-
der som til energifyldte 
up-tempo gospelnumre og 
kendte syng-med gospel-
klassikere.

Gratis adgang og en 

forfriskning i våbenhu-

set efter koncerten.

Morgenmøde onsdag den 

20. februar kl. 9.30-11.00 

i Den gamle Skole

Kirke Saaby og Kisserup har 
i løbet af 2017 og 2018 sam-
let tusindvis af kroner ind til 
Bibelselskabet, som, efter vo-
res ønske, har brugt pengene 
til at støtte forfulgte kristne. 
Men hvad er bibelselskabet? 
Generalsekretær i Bibelselska-
bet, Birgitte Stoklund Larsen, 

Fredag den 1. marts kl. 14 – 

16 i Hvalsø Sognegård

Holger Lissner, som tidligere 
har været præst i Sdr. Bjert og 
stadig er aktiv som salmedig-
ter, vil gennemgå nogle af si-
ne salmer og fortælle, hvorfor 
han skrev dem, hvad der lig-
ger bag og lære os melodierne, 
så vi kan synge dem og bru-
ge dem. Og måske genfi nde os 
selv i dem.

I den sidste generation er 
der skrevet rigtig mange nye 
salmer af en fl ok salmedigte-
re, herunder Holger Lissner, 
som hver på sin vis prøver at 
sætte ord og toner på det, der 
kan synges og kan tolke vores 

mærkelige liv i lyset af evange-
lierne. Salmer er menighedens 
indslag i gudstjenesten. Det er 
i dem, at vi er aktive og lægger 
mund og stemme til vores fæl-
les bøn og taknemlighed. 

Salmer er koncentrerede 
dråber af tro, erfaringer og 
ønsker. Her får vi nogle ord, 
vi kan gøre til vore egne, og 
hvormed vi taler til Gud, og 
Gud taler til os. Bedst er de 
salmer, som både er daglig-
dags og poesi, både er person-
lige og almene, så der ikke skal 
historiske forklaringer til, for 
at vi kan gå ind i dem og gøre 
dem til vores ord. Og har or-
dene så fået en god melodi, så 
bliver de dobbelt så gode. 

Arrangementet er gratis, 
men af hensyn til kaffe/kage 
må man meget gerne tilmelde 
sig til René Nilausen E-mail: 
rene@nilausen.dk

Vært for eftermiddagen er 
Carsten Lester.

DECEMBER • JANUAR • FEBRUAR 

Fra Luther til lige lovlig moderne

Salmeforedrag ved 
salmedigter Holger Lissner

fortæller om bibeloversættel-
se, Luther og reformationen. 

Bibelen skal kunne læses 
af enhver. Det var et centralt 
anliggende for Martin Luther, 
der oversatte Bibelen med det 
talte dagligsprog som ideal. 
Hvordan arbejder Bibelsel-
skabet i dag med oversættel-
se? Konkrete eksempler fra 
det aktuelle oversætterarbej-
de - med historiske og aktuelle 
perspektiveringer.
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DETDET’’ FOR BØRN FOR BØRN

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

Gratis for medlemmer 

af Folkekirken

39

Rytmik 
d

6396396 939399333

BØRNEWEEKEND 
Den 23. – 24. februar 2019

Så er det igen tid til børneweekend. Hiv din søster, din fætter eller din 
bedste ven under armen og kom til børneweekend i sognegården.

Vi mødes i sognegården lørdag den 
23. februar kl. 13 og hygger os hele 
dagen og aftenen. Når natten falder 
på, går vi til ro. Næste morgen spiser 
vi morgenmad og får pakket sammen, 
inden arrangementet slutter den 
24. februar kl. 9.30. 

Tilmelding skal ske senest den 
17. februar til Simone på 
simone.nbs@yahoo.com eller 
61691640 med oplysning om navn, 
alder og forældres kontaktinformationer 
samt eventuelle særhensyn.

Weekenden er for alle børn i 
skolealderen.

*  Ved mindre end 8 tilmeldte afl yses 
arrangementet.

** Der er plads til maks 20 børn.
Arrangementet er for børn 

i alle aldre så længe de 

er trygge ved at sove ude 

uden mor og far

er 

Arrangementet er for børn 

ld å længe de

16
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DETDET’’ FOR BØRN FOR BØRN

DRAMA-WEEKEND 
FOR BØRN OG UNGE

Har du en lille skuespiller gemt i maven, og kunne du godt tænke dig at lave en 
masse drama/skuespil-øvelser sammen med andre børn og unge i sognet, så 

skynd dig at tilmelde dig til drama-weekend den 17. og 18. november. 

Begge dage mødes vi klokken 10 og laver øvelser hele dagen frem til kl. 14.

Husk at medbringe madpakke, indendørs sko og at have tøj på, 
du nemt kan bevæge dig i.

Arrangementet er for børn i alderen 8 til 16 år.

Tilmelding skal ske til Simone senest den 9. november på 
simone.nbs@yahoo.com eller 61691640, med navn og alder på barn/den 

unge samt forældres kontaktinformationer.

*Ved mindre end 6 tilmeldte afl yses arrangementet. 
** Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet, og der er plads til maks 12 børn og unge.

Har du en lille skuespiller 

gemt i maven?
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DETDET’’ FOR BØRN FOR BØRN

BABYSALMESANG 
– November i KISSERUP KIRKE – slutningen 
af januar i Kirke Saaby kirke!
Alle babyer på 2-9 mdr. inviteres sammen med 
deres forældre eller bedsteforældre til at gå til ba-
bysalmesang i Kisserup og Kirke Saaby kirke.

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

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

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. 

Følg evt. facebook-gruppen: Babysalmesang 

i Kirke Saaby kirke på kirkens facebook-side.

Der er ingen tilmelding, 

det er gratis og man 

kan hoppe på og stige 

af, som det nu passer i 

kalenderen.

BØRNEKOR
Hvalsø kirkes børnekor optager igen nye medlemmer 

primært fra 3.-5. klasse, og koret starter ved mindst 8 tilmeldinger 
onsdag den 16. januar kl. 15–16 i Alléhuset, Hvalsø Skoles SFO. 
Interesserede børn har dog mulighed for at ”tyvstarte” onsdag den 21. og 28. november 

kl. 15 – 16.30, hvor vi, sammen med mini-konfi rmanderne, øver Lucia-optog til 
vuggestue - og dagplejebørnenes julegudstjeneste i kirken. Denne gudstjeneste ligger i 

skoletiden onsdag d. 12. december kl. 9.30 til ca. 10.00, hvilket skolen er indforstået med. 
Mere information følger på Hvalsø skoles forældreintra og www.hvalsoe-kirke.dk 

For yderligere oplysninger og tilmelding: organist Linda Baarsgaard, 
tlf.: 35 26 24 30 eller linda@hvalsoe-kirke.dk

g

et

Det 

DDer er ingen tilmelding, 
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DETDET’’ FOR BØRN FOR BØRN

GODNATHISTORIE 
i Kirke Saaby
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 måne-
den 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: 

1. november • 6. december • 3. januar • 7. februar

Tag familien under 
armen til dejligt 

samvær i børnekirken og ”næsten gratis” 
mad.mad.

JUNIORKONFIRMAND
Er for alle børn i 3. klasse i Kirke Saaby skole – 

eller bosiddende i Kirke Saaby og Kisserup sogne!
Juniorkonfi rmand er for piger og drenge, der gerne vil gå på opdagelse 

i den kristne tro og folkekirkens højtider.

Vi mødes 10 gange i Den Gamle Skole lige efter skole på tirsdage.

Kirke- og kulturmedarbejder Tinne Leth venter inden døre med sjove lege, 
fortællinger, saftevand og boller – og ikke mindst rar og afslappet hyggetid 

sammen i mobilfri zone.

Er du nysgerrig, har du spørgsmål om Gud og din landsbykirke, 
så er det måske noget for dig. Der kommer en folder ud 

i din klasse efter nytår.
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OPSKRIFTER

Her er et par kageopskrif-
ter fra ”Husalfen”, som bare 
”ælsker” at bage kage og 
at lege med små sproglige 
fi nurligheder som ”Det́  ren 
kagemand” (kan I huske de 
videoer fra 90-erne?), eller 
”alting går i kage” når det 
hele ramler for os... Så er 
det godt at have en kirke

For IKKE at det hele skal gå i 
kage for os, vil jeg lige nævne, 
at disse kager er en lille smule 
sundere end de fl este andre ka-
ger, da jeg altid forsøger, hvor 
jeg kan, at skifte smør eller mar-
garine ud med olie. Olie er næ-
sten altid sundere end de faste 
fedtstoffer, de er nemlig ”cel-
lefedt” frem for ”dellefedt”, 
og bedre for hjertet også. Det 
er sådan noget viden jeg slæ-
ber med mig fra min Hushold-
ningslærerinde-uddannelse fra 
Ankerhus i 90-erne. Brugbar 
viden mange steder, hvis man 
altså lige husker på det ;).

Husalfen Helenes skønne 
kageopskrifter

Til 1 mellem stor (svarende 
til ½ bradepande).

INGREDIENSER:
6 æg
3 dl olie (majs, raps)
3 dl sukker
3 dl hvedemel
2 tsk bagepulver
1 tsk natron
½ tsk salt
1½ tsk vanille
Lidt kanelsukker til drys
500 g æbler og pærer 
i både m. skræl

FREMGANGSMÅDE:
Æg og sukker piskes godt 
sammen, og olien røres 
godt i til det er lækkert og 
luftigt. Mel, bagepulver, 
natron, salt og vanillesukker 
blandes og sigtes i, hvoref-
ter dejen vendes rundt med 
dejskraber. Æbler/pærer 
vendes i dejen, som hældes 
i en smurt form, og drysses 
med kanelsukker.
Kagen bages ved 175 grader 
C i 45 min. - 1 time, ne-
derst i ovnen. Smager godt 
med creme fraiche til.

ÆBLE-PÆRE BRADEPANDEKAGE

Til 1 lille bradepande eller 
to kageforme á 1 liter.

INGREDIENSER:
675 g squash
4 æg
500 g sukker
1 tsk vanille
2½ dl olie (f.eks. 
vindruekerne)
550 g hvedemel
1 tsk salt
1½ tsk natron 
½ tsk bagepulver
1 spsk kanel

FREMGANGSMÅDE:
Riv squashen groft med 
skræl på, og vrid så meget 
vand du kan ud af dem i et 
viskestykke.
Pisk æg og sukker sammen 
med vanillen, indtil mas-
sen bliver fyldig og blank. 
Tilsæt olien og bland i. Sigt 
mel, salt, natron, bagepul-
ver og kanel over dejen og 
fold det i. Tilsæt den revede 
squash, og hæld dejen i en 
smurt, melet form. Kagen 
bages ved 180°C i 45 min - 
1 time, ca. midt i ovnen.

SQUASHKAGE
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Kirkespisningerne
Kirkespisningerne koster 65 kr. per person. Prisen er in-
klusiv en hovedret, kaffe med småkager og et glas vin/so-
davand/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. 21.00.

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

Læsekreds i Kirke Saaby 
– du er velkommen!
Vi er en gruppe på 12 m/k som mødes den 1. tirs-
dag i måneden kl. 14-16 i Den Gamle Skole i Kirke 
Såby. Vi skiftes til at vælge en bog som gruppen læ-
ser til næste mødedag. Dette betyder, at vi får læst 
mange forskellige bøger og har nogle gode samtaler 
om vores læseoplevelse. Undertegnede sørger for at 
bestille/hente/afl evere den valgte bog. Såfremt du 
skulle have lyst at deltage, kan du tilmelde dig til: 
hellelundoe99@gmail.com

Vi mødes på følgende datoer: 

Den 4. december, 8. januar og 5. februar.

Vel mødt - Helle Lundø Jensen

Der er kor 
torsdage 
kl. 19.30 i 
Den gamle 
Skole, Kirke 
Saaby
Man bliver glad af at 
synge – og især af at 
synge sammen! Derfor 
er du VELKOMMEN i 
vort kor
Der er fi nt plads til fl ere – 
både mænd og kvinder – 
på alle stemmer. 

Vokalensemblet vil 
medvirke ved særlige 
gudstjenester og julekon-
certer og varetager de 
halvårlige sangaftner.

Repertoiret er bredt 
og fl erstemmigt inden for 
klassisk, folkemusik, mid-
delaldermusik, 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 korleder 
Anders Danman.

Her kan du henvende 
dig, når du gerne vil væ-
re med – eller hvis du ba-
re vil prøve et par gange, 
inden du bestemmer dig: 
anders@danman.dk

Vel mødt!

DIVERSE
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Gudstjenesteliste
December · Januar · Februar

Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

Søndag den 2. december

1. søndag i advent
10.30
AS Luciaoptog 
med spejderne, 
børneklub & 
mini-konf.

--- --- 10.30
PJS

Søndag den 9. december

2. søndag i advent
19.00
AS
De ni læsning-
er

--- --- 10.30
PJS

Søndag den 16. december

3. søndag i advent
10.30
SEJ

--- --- 10.30
PJS

Søndag den 23. december

4. søndag i advent
9.00
AS

10.30
AS

--- 17.00
PJS

Mandag den 24. december

Juleaften
12.30 - SEJ
14.00 - SEJ
16.30 - AS

15.15 - AS --- 12.30-PJS
14.00-PJS
15.00-PJS

Tirsdag den 25. december

Juledag
10.30
AS

--- --- 10.30
PJS

Onsdag den 26. december

Anden juledag
10.30
SEJ

--- --- 10.30
PJS

Søndag den 30. december

Julesøndag
10.30
AS

--- --- 10.30
PJS

Mandag den 31. december

Nytårsaften
15.00
AS
Champagne
gudstjeneste

13.30
AS
Champagne
gudstjeneste

--- 15.00
PJS
Champagne
gudstjeneste

Søndag den 6. januar 2019

Helligtrekongers søndag
10.30
SEJ

--- --- 10.30
PJS

Søndag den 13. januar

1. søndag efter hellig tre konger
10.30**
AS

9.00
AS

10.30
PJS
Genåbning af 
kirken
Festgudstje-
neste

---

Søndag den 20. januar

2. s. efter hellig tre konger
10.30
SEJ

--- --- 9.00
SEJ
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Gudstjenesteliste
December · Januar · Februar

Kirkebil:
Ring efter Carstens Taxa, 

Tlf. 4649 2700

Hvalsø kirke skal kalkes indvendigt, og det bli-

ver muligvis i februar måned. Hvis det er til-

fældet, bliver gudstjenesterne rykket til Sogne-

gården eller Særløse kirke.

* Dåbsgudstjenesterne bliver kun gennemført, hvis no-
gen er tilmeldt.
** Efter gudstjenesten er der mulighed for at se Esbjerg 
Evangeliet, som er udstillet i Hvalsø Sognegård.

PJS: Poul Joachim Stender

SEJ: Søren E. Jensen

AS: Anne Spangsberg

Gudstjenester på 
Ældrecenter kl. 10.30

Onsdag den 12. december: PJS
Mandag den 24. december: SEJ
Onsdag den 9. januar 2019: AS

Onsdag den 13. februar: AS

Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

Søndag den 27. januar

3. efter hellig tre konger
10.30**
AS
12.00
AS
Dåbsguds.*

9.00
AS

10.30
PJS

---

Søndag den 3. februar

4. efter hellig tre konger
19.00
AS
Kyndelmisse

--- 9.00
PJS

10.30
PJS

Onsdag den 6. februar --- --- 18.30
PJS
kirkespisning

---

Søndag den 10. februar

Sidste søndag efter hellig tre 
konger

10.30
SEJ

--- 10.30
PJS

---

Søndag den 17. februar

Septuagesima
--- 9.00

PJS
--- 10.30

PJS

Søndag den 24. februar

Seksagesima
10.30
SEJ

--- 9.00
PJS

10.30
PJS

Onsdag den 27. februar 17.00 Simone 
Nøhr Bille
Familie-
gudstjeneste

--- --- ---
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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: simonelivsnyderen@hotmail.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
www.danman.dk

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

Saaby Vokalemsemble

Henvendelse til organist Anders Danman
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