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Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse
Marts
Fredag den 1. kl. 14:  Salmeforedrag med Holger Lissner i Hvalsø Sognegård
Søndag den 3. kl. 13:  Fastelavn i Hvalsø kirke og Hvalsøhallen
Tirsdag den 5. kl. 14.15:  Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 6. kl. 9.30:  Morgenmøde i Den gamle Skole, Kirke Saaby 
Torsdag den 7. kl. 17:  Godnathistorie i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Søndag den 10.:  Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp i Hvalsø Sognegård  
 og Kirke Saaby Præstegård
Mandag den 18. kl. 19:   ”Ødyseen – en rejse i ø-riget”, foredrag i Hvalsø Sognegård 
Onsdag den 27. kl. 18.30:  Kirkespisning i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 27. kl. 19.00:  Sangaften og foredrag i Hvalsø Sognegård
Torsdag den 28. kl. 19.30: Sangaften i Den gamle Skole, Kirke Saaby

Tirsdag den 2. kl. 14.15:  Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 3. kl. 9.30:  Morgenmøde i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 3. kl. 15:  Mariakoncert i Kisserup Kirke
Torsdag den 4. kl. 17:  Godnathistorie i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Fredag den 5. kl. 14:   Skuespiller Christian Steffensen om H.C. Andersen i Hvalsø 

Sognegård
Lørdag den 13. kl. 10.30:  Kirke Saaby kirke åbner for børnene med børnegudstjeneste
Søndag den 14. kl. 9.45:  Åbningen af Kirke Saaby kirke indledes ved Dagli’Brugsen
Onsdag den 17. kl. 10.30:  Andagt for bl.a. plejehjemmet i Kirke Saaby Kirke
Fredag den 19. kl. 12:  Påskeslottet på Hvalsøvej 16, 4060 Kirke Saaby

Torsdag den 2. kl. 17:  Godnathistorie i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Fredag den 3. kl. 14:   Sangeftermiddag v. organist Linda Baarsgaard i Hvalsø 

Sognegård
Tirsdag den 7. kl. 14.15:  Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 8. kl. 19.30:  4-hændig orgelmusik i Kirke Saaby Kirke
Onsdag den 22. kl. 8:  Sogneudflugt for Kirke Saaby og Kisserup
Torsdag den 28. kl. 19.30:  Orgelkoncert ved tidl. organist i Hvalsø kirke, Ole Finnesen

Tirsdag den 4.  kl. 14.15:  Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 5. kl. 14:  Grundlovsfest i Kirke Saaby præstegård
Torsdag den 6. kl. 17:  Godnathistorie i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Fredag den 7. kl. 9.30:  Børnedag i Kirke Saaby kirke og præstegårdshaven
9. og 10. kl. 10:  Radiogudstjenester i Kirke Saaby
2. pinsedag kl. 19:  Meditativ aftengudstjeneste i Hvalsø kirke
Torsdag den 13. kl. 10:  TRIOfabula med Noahs Ark i Hvalsø Sognegård 
Torsdag den 13. kl. 19:  Hans Raun Iversen holder foredrag om Dannebrogs fald  

i Hvalsø Sognegård
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PALMESØNDAG
Palmesøndag er søndagen inden påske. Det er 
dagen, hvor Jesus rider ind i Jerusalem på et 
æsel og modtages som en konge af masserne 
med jubelråb og viftende palmeblade. Det er 
også dagen, hvor han bliver salvet af kvinden 
fra Betania.

SKÆRTORSDAG
Skærtorsdag er den dag, hvor Jesus spiser det 
sidste måltid sammen med sine disciple og ind-
stifter nadveren. Ved samme måltid bliver Jesus 
forrådt af Judas for 30 sølvpenge. Judas er af 
Jesu profeti om, at en af de tolv vil forråde ham, 
udset til dette. Senere går Jesus ud i Getsemane 
Have og beder om at måtte slippe for det, som 
han ved venter langfredag. Han bliver dog som 
bekendt arresteret og ført bort.

Fortsættes

OM PÅSKE

Palmesøndag: ”Indtoget i Jerusalem”  
af Pietro Lorenzetti

Skærtorsdag: ”Den Sidste Nadver”  
af Leonardo da Vinci

Bibelske figurer i Hvalsø 
kirke fortæller om påsken.

Palmesøndag –  
Indtoget i JerusalemOM PÅSKE
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OM PÅSKE

Apostlen Peter følger efter, men nægter tre 
gange i løbet af natten, at han kender Jesus. 
Også dette havde Jesus forudset og sagt: at in-
den hanen galer to gange, skulle Peter have for-
nægtet ham tre gange. Peter græder bitterligt, 
da det går op for ham. Ordet ’skær’ i dagens 
navn betyder ren. Det er også den aften, hvor 
Jesus vasker disciplenes fødder.

Langfredag:  
”Jesu korsfæstelse”  
af Diego Velázquez

Påskedag: ”Jesu opstandelse”  
af Sebastiano Ricci

LANGFREDAG
Dette er dagen, hvor Jesus bliver forhørt af den 
romerske statholder Pontius Pilatus, der ender 
med at overlade dommen til folkemasserne. De 
dømmer Jesus skyldig, og kræver Barabbas, en 
hærdet massemorder, frigivet.

Selv vasker Pilatus sine hænder i offentlighe-
den, inden Jesus - pisket og tornekronet - selv 
må bære korset ad Via Dolorosa - smertens vej - 
op til Golgata, hovedskalsbjerget, hvor han bli-
ver korsfæstet.

Der hænger han med en forbryder på hver 
side af sig, fortælles det. Den ene spotter ham, 
mens den anden beder Jesus om at huske ham, 
når Jesus igen er ’i sit rige’. ”Sandelig siger jeg 
dig, i dag skal du være med mig i Paradis”, er 
svaret fra Jesus til ham. I den niende time råber 
Jesus: ”Eli! Eli! Lema sabaktani?” Det betyder: 
Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?

Han udånder, og langfredagsmørket sænker 
sig over jorden.

Alligevel er håbet tændt, som vi synger det 
i en af langfredags mest elskede salmer: ”Hil 
dig, frelser og forsoner”, der slutter med orde-
ne: ”Ræk mig hånd, når øjet brister, sig vi går 
til Paradis”.

PÅSKEDAG
Dette er dagen, hvor kvinderne ser, at stenen er 
væltet fra graven, og Jesus er væk.

En engel i funklende klæder møder dem og 
fortæller, at ham, de søger, ikke længere er her, 
at han er genopstanden og gået forud til Gali-
læa, stedet hvor Jesu prædikenvirksomhed tog 
sit udgangspunkt.

Kvinderne skynder sig væk - fulde af skræk 
og undren over, hvad der er sket. Og de tør ikke 
sige det til nogen.

Vi fejrer, at Jesus er opstanden fra de døde.

2. PÅSKEDAG
To venner, to af Jesu disciple, vandrer til Em-
maus, og først til sidst oplever de, at Jesus slår 
følge med dem. 

Kilde: Kristendom.dk

2. Påskedag: ”Måltidet i Emmaus”  
af Michelangelo Merisi da Caravaggio
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DIVERSE

Kirkespisningerne
Kirkespisningerne koster 65 kr. per person. Prisen er inklusiv 
en hovedret, kaffe med småkager og et glas vin/sodavand/øl. 
Tilmelding på e-mail eller telefon til Kristina Garth-Grüner 
tlf. 22 16 12 34 eller kriga@km.dk eller pjs@km.dk. Aftenen 
består af en kort andagt i kirken, middag og foredrag i Den 
gamle Skole. Kirkespisningen indledes i kirken kl. 18.30 og 
er afsluttet kl. 20.30.

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

Tak til bidragyderne 
til årets uddeling af 
julehjælp i Hvalsø  
og Særløse sogne
Vi vil gerne sige tusind tak til de nedenstående 
bidragydere, som har været med til at sørge for, 
at der også i år kunne uddeles julehjælp til fa-
milier og mennesker med behov.

Tandlæge Nini Østergaard-Madsen
Højgaard Hestepension
Lægerne Holbækvej
Hvalsø Borgerforening
Sonnerupgaard Gods
Hvalsø Maskinforretning
Hvalsø Apotek
Klippegaarden
EDC Hvalsø
Hvalsø Savværk
JK-El
Erling Svendsen.

Er du til bøger, er vores læse-
kreds måske noget for dig
Vi mødes én gang om måneden og taler om 
den bog, som en fra læsekredsen har valgt, 
at vi skal læse. Det har givet /giver mange 
berigende og dybe samtaler. Alle kommer til 
orde, hvis de har lyst. Vi læser bøger af både 
danske og udenlandske forfattere. Da alle i 
læsekredsen har indflydelse på, hvad vi skal 
læse, vil der være noget for enhver smag. Ved 
valg af bøger lader vi os inspirere af f.eks. 
avisanmeldelser, bibliotekarer og af venner/
veninder eller kollegaer.

Vi mødes i Den gamle Skole, overfor 
Kirke Såby Kirke, den 5. marts, 2. april, 
7. maj, samt 4. juni (sidste gang før 
sommerferien) kl. 14-16.

Skulle det have vakt din interesse, er du vel-
kommen til at kontake Helle Lundø Jensen på 
mail: hellelundoe99@gmail.com eller telefon 
20 81 30 44.

Alle er velkommen  
- Helle Lundø JensenTa

k!
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PÅSKE QUIZ

HAR DU STYR PÅ PÅSKEN?
Få de rigtige svar side 20

 HVAD BETYDER ”PÅSKE”?

 ❑ Det er fuldbragt
 ❑ Forbigang
 ❑ Opstandelse

1   PALMESØNDAG RIDER JESUS IND I JERUSALEM PÅ 
ET ÆSEL. HVORDAN MODTAGES HAN?

 ❑ Som en simpel mand
 ❑ Som en konge
 ❑ Som en uvelkommen

6

  HVEM INSTRUEREDE FILMEN THE PASSION OF THE 
CHRIST, FRA 2004?

 ❑ Kevin Costner
 ❑ Anthony Hopkins
 ❑ Mel Gibson

2

  HVAD GØR SOLDATERNE MED JESU KLÆDNING 
EFTER KORSFÆSTELSEN?

 ❑ De ødelægger den og deler den i fire portioner
 ❑ De kaster lod om den
 ❑ De giver den til Jesu moder

7

  TIL PÅSKE ER DET EN GAMMEL TRADITION AT SPISE 
ÆG, KYLLING OG LAM. LAMMET SYMBOLISERER 
OFFERLAMMET OG DERMED EN USKYLDIG, DER 
DØR. HVAD SYMBOLISERER ÆGGET?

 ❑ Evighed
 ❑ Frugtbarhed
 ❑ Sårbarhed

3

 HVEM FORRÅDTE JESUS?

 ❑ Peter
 ❑ Thomas
 ❑ Judas

8

   PÅ HVILKEN AF PÅSKENS HELLIGDAGE FEJRER DE 
KRISTNE JESU OPSTANDELSE?

 ❑ Påskedag
 ❑ 2. Påskedag
 ❑ Palmesøndag

4   HVILKEN AF NEDENSTÅENDE SALMER SYNGES 
OFTE TIL PÅSKE?

 ❑ Hil dig, frelser og forsoner
 ❑ Den signede dag med fryd vi ser
 ❑ Hjerte, løft din glædes vinge

9

  HVORFOR HEDDER TORSDAGEN FØR 
LANGFREDAG, HVOR JESUS KORSFÆSTES, 
SKÆRTORSDAG?

 ❑  Fordi Jesus vaskede disciplenes fødder skære 
(rene)

 ❑  Fordi Jesus blev forrådt den dag og dagen blev 
skær (skæv)

 ❑ Fordi de spiste usyret brød (skært brød)

5   SKÆRTORSDAG AFTEN INDVIER JESUS 
NADVEREN, SOM KRISTNE FEJRER I DAG TIL 
IHUKOMMELSE AF HAM. HVAD KALDER MAN 
DE RUNDE OG FLADE ALTERBRØD, SOM MANGE 
KIRKER BENYTTER TIL NADVEREN?

 ❑ Poletter
 ❑ Oblater
 ❑ Bønnebrød

10
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PINSE QUIZ

HAR DU STYR PÅ PINSEN?
Få de rigtige svar side 20

  PINSEDAG KOM HELLIGÅNDEN TIL DISCIPLENE.  
HVOR MANGE DAGE GÅR DER MELLEM PÅSKEDAG 
OG PINSEDAG?

 ❑ 30 dage
 ❑ 40 dage
 ❑ 50 dage
 ❑ 14 dage

 FOLK BLEV FORVIRREDE OVER DISCIPLENE FORDI ...

 ❑  de talte et sprog, ingen  
kunne forstå.

 ❑ de kunne flyve.
 ❑  de kastede sig ned på 

jorden i kramper.
 ❑  hver enkelt hørte dem 

tale på sit eget sprog.

  HVAD SKER DER PINSEMORGEN IFØLGE GAMMEL 
TRADITION?

 ❑ Stjernerne synger.
 ❑  Solen danser af glæde
 ❑  Sildene gyder i 

Øresund.
 ❑  Dyrene får evnen til 

at tale.

  HVAD TROEDE FOLK, DER VAR I VEJEN MED 
DISCIPLENE?

 ❑ At de var fulde.
 ❑  At de var blevet 

vanvittige.
 ❑  At de havde været på 

sprogkursus.
 ❑ At de var troldmænd.

  HVAD SKETE DER MED DISCIPLENE, DA 
HELLIGÅNDEN KOM OVER DEM?

 ❑ Ingenting.
 ❑  De så Helligånden 

som en due svæve 
over deres hoveder.

 ❑  De begyndte at tale 
på andre tungemål.

 ❑ De besvimede.

  HVILKEN FOLKELIG FEST ER OFTE BLEVET AFHOLDT 
I PINSEN?

 ❑  Karnevallet i 
København.

 ❑ Danske Kirkedage.
 ❑ Dyrskuet i Herning.
 ❑  Majfesten i 

Fredericia.

 HVAD KALDER MAN OGSÅ PINSEDAG?

 ❑  Helligåndens fødselsdag.
 ❑ Kirkens fødselsdag.
 ❑ Kirkens dåbsdag.
 ❑ Alle sjæles dag.

  PINSEN ER FESTEN FOR HELLIGÅNDEN. HVILKET AF 
DISSE BIBELSKE TILNAVNE KAN MAN BRUGE OM 
HELLIGÅNDEN?

 ❑ Talsmanden.
 ❑ Tvivleren.
 ❑ Menneskesønnen.
 ❑ Midleren.

  HELLIGÅNDEN VISTE SIG PÅ DISCIPLENES 
HOVEDER SOM ...

 ❑ tunger af ild.
 ❑ røgsøjler.
 ❑ vindpust.
 ❑ bispehuer.

  TIL JUL SPISER VI AND, I PÅSKEN FÅR VI 
LAMMESTEG. HVILKEN SLAGS MAD ER KNYTTET 
TIL PINSEN?

 ❑ Fisk.
 ❑  Stegt flæsk med 

persillesovs.
 ❑ Due.
 ❑ Boghvedegrød.

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10
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Søndag den 10. marts 
deltager Hvalsø og 
Særløse samt Kirke 
Saaby og Kisserup 
sogne i Folkekirkens 
Nødhjælps årlige 
husstandsindsamling. 

KLIMAET UNDER FORANDRING
Klimaforandringerne er her, 
og de er kommet for at bli-
ve. Millioner af mennesker 
er truet af sult og oversvøm-
melser, og allerede nu må 
mange forlade deres hjem 
for at finde mad og sikker-
hed. 

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp – Hjælp medmennesker i nød
Men der er en god nyhed:  
Vi ved, hvad der skal gøres!

Søndag den 10. marts sam-
ler vi ind til de mennesker, der 
er hårdest ramt af klimaforan-
dringerne.

SAMMEN OM KLODEN
I verdens fattigste lande mang-
ler man alt det, der beskytter 
os danskere mod klimarelate-
rede katastrofer. Men med kli-
matilpasning kan vi klæde ver-
den på til et klima i forandring.
Det kan være diger, dæmnin-
ger og opsamlingssøer, der 
kan forhindre oversvømmel-
ser. Det kan være broer og so-

lide bygninger, der ikke drat-
ter sammen ved jordskred.

Men det kan også hand-
le om at hjælpe en sulten 
småbonde med at dyrke qui-
noa, som er fyldt med prote-
in og bedre til at modstå tørke 
end andre afgrøder.

Folkekirkens Nødhjælp ar-
bejder i verdens fattigste lan-
de, hvor klimaforandringerne 
slår meget hårdere, end de gør 
i Danmark.

En person fra Etiopien ud-
leder langt mindre CO2 end 
den gennemsnitlige dansker. 
Men det er alligevel etiopie-
ren, der betaler regningen i 

Fredag den 1. marts i Hval-
sø Sognegård kl. 14 – 16

Holger Lissner, som tidligere 
har været præst i Sdr. Bjert og 
stadig er aktiv som salmedig-
ter, vil gennemgå nogle af sine 
højt skattede salmer og for-
tælle, hvorfor han skrev dem, 
hvad der ligger bag, og lære os 
melodierne, så vi kan synge 
dem og bruge dem. Og måske 
genfinde os selv i dem.

I den sidste generation er 
der skrevet rigtig mange nye 
salmer af en flok salmedigtere, 
herunder Holger Lissner, som 
hver på sin måde prøver at 
sætte ord og toner på det, der 
kan synges og kan tolke vores 
mærkelige liv i lyset af evange-

Salmeforedrag ved den kendte salmedigter Holger Lissner

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 i følge Holger 
Lissner 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 dagligdags og poesi, 
både er personlige og almene, 
så der ikke skal historiske for-
klaringer til, for at vi kan gå 
ind i dem og gøre dem til vores 
ord. Og har ordene så fået en 
god melodi, så bliver de dob-
belt så gode. 

Holger Lissners har man-
ge salmer med i ”den danske 
salmebog” og desuden har det 
nye salmebogstillæg ”100 sal-
mer” optager nogle af hans 
salmer.

Arrangementet er gratis, 
men af hensyn til kaffe/kage 
bedes du tilmelde dig til René 
Nilausen: E-mail: Rene@ni-
lausen.dk. 

Vært for eftermiddagen er 
Carsten Lester.
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Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp – Hjælp medmennesker i nød
form af oversvømmelser, tørke 
og andre naturkatastrofer.

Det synes vi er uretfærdigt. 
Og derfor vil vi sammen med 
tusindvis af danskere samle 
ind til klimaløsninger den 10. 
marts.

FOR ALT I VERDEN
Vi gør det for verdens fattigste, 
men vi gør det også for vores 
egen skyld. Kloden er nemlig 
noget, vi deler, og klimaforan-
dringerne er hele klodens pro-
blem. På sigt vil vi alle komme 
til at mærke konsekvenserne 
af de globale temperaturstig-
ninger på egen krop.

Derfor opfordrer vi alle 
danskere til at gå en tur for 
klimaet søndag den 10. marts. 

For sig selv. For vores klode. For 
verdens fattigste. For vores børn. 
For alt i verden.

GØR EN FORSKEL
Gør som ca. 20.000 andre 
danskere. Saml ind til vores 
årlige indsamling. Hvalsø og 
Særløse sogne er med ved næ-
ste indsamling 10. marts.

Sæt allerede nu kryds i kalen-
deren, så håber vi at se dig til 
en hyggelig indsamlingsdag.

MELD DIG SOM INDSAMLER
Hvalsø og Særløse
Eva Hornstrup, tlf.: 46 40 74 07
Kirke Saaby og Kisserup
Poul Joachim Stender, 
tlf. 46 49 21 17

Mødested for indsamlere er 
Hvalsø Sognegård eller Saaby 
Præstegård kl. 11.00.

Fastelavn – en festlig 
børnegudstjeneste 
for hele familien
Søndag den 3. marts kl. 13.00  
i Hvalsø kirke

Traditionen tro fejrer vi fastelavn med 
en kort og børnevenlig gudstjeneste i kir-
ken. Efter gudstjenesten fortsætter vi da-
gen i Hvalsø Hallen med tøndeslagning, 
og hvad der 
dertil hører. 
Et arran-
gement i 
fællesskab 
med Social-
demokra-
terne.

Frivillige efterlyses  
i Kirke Saaby og 
Kisserup sogne
Har du lyst til at give en hånd med til 
kirkens store arrangementer som for ek-
sempel Kirke Saaby kirkes åbning, Kis-
serup kirkes høstfest, grundlovsfesten, 
børnedagen så kontakt:

Henny Ellis Christensen 
Kolibrivænget 2, 4060 Kirke Saaby 
Tlf: 30 63 81 50 
Email: hec4060@mail.dk
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Lokalhistorisk 
morgenmøde 
i Den gamle 
Skole, Kirke 
Saaby
Onsdag den 6. marts  
kl. 9.30-11.00

FRA ISTID TIL NUTID
Strejftog i Saaby og Kisse-
rups sognes historie. 

Bent Gottfredsen for-
tæller om vores landska-
bers opståen, og om hvor-
for landsbyer og herre-
gårde ligger, hvor de gør, 
og også om dem, der for-
svandt og hvorfor.

Han plukker enkelte 
emner ud som: Sagn og 
myter, spændende fortids-
minder, kendte personer, 
Skullerupholm Teglværk, 
Plet- og Knapfabrikken i 
Kr. Såby, Den Sjællandske 
Midtbane, Åstrup Kalk-
værk, Voldborg Herreds 
tingsted og meget andet, 
som tiden nu rækker.

MARTS • APRIL • MAJ

Onsdag den 27. marts  
kl. 19 i Hvalsø sognegård

Det er sundt for et samfund 
at synge. Fællessang gavner os 
mennesker både fysisk, psykisk 
og kognitivt. Og bygger bro 
mellem mennesker på tværs 
af samfundsgrupper og over-
bevisninger. Siden den første 
udgave af Højskolesangbogen 
udkom i 1894, har den været 
danskernes foretrukne sang-
bog. Ingen andre lande har en 
lignende samling af sange, der 
afspejler landets historie og 
kultur. Men er der i virkelighe-
den tale om en gang forældet 
bragesnak, der ignorerer de ak-
tuelle samfundsforhold? 

Lasse Skovgaard er involve-
ret i arbejdet med at skrive nye 

Kirke Saaby kirkes ur der 
blev sat på Soderup kirke

Hvalsø Sognegård, man-
dag den 18. marts kl. 19.00

Danmark er et af Europas 
største ø-riger. 

Fra marts til september 
2018 besøgte de 2 piger Tine 
Tolstrup og Sarah Steinitz 37 
af de danske øer i deres folke-
vognsrugbrød Øjvind. 

Man behøver ikke nødven-
digvis rejse udenlands for at få 
stillet sin eventyrlyst. 

Kom og hør de 2 piger for-
tælle om nogle af deres mange 

Ødysséen – en rejse i ø-riget
oplevelser, krydret med bille-
der og filmklip. 

Gratis adgang - tilmel-
ding på mail til Charlotte:  
c.bjergskov@gmail.com

Højskolesangbogen  
– kultur eller krænkelse?
Sangaften og foredrag med Lasse Skovgaard

sange til den kommende udga-
ve af Højskolesangbogen, der 
udkommer i 2020. I foredraget 
fortæller han om dette arbej-
de og om nogle af de diskus-
sioner, der har fulgt med. Un-
dervejs synger vi fra den nuvæ-
rende udgave af Højskolesang-
bogen samt eksempler på nye 
sange, der måske kommer med 
i den kommende udgave.
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Onsdag den 27. marts kl. 18.30  
i Den gamle Skole, Kirke Saaby

Efter mange års tilløb blev Nationalpark 
Skjoldungernes Land en realitet i 2015. Nati-
onalparken har etableret sit sekretariat på Led-
reborg Slot – lige midt i den 30 km lange og 20 
km brede nationalpark. Nationalparken dækker 
dele af Roskilde, Frederikssund og Lejre kom-
muner og indeholder, foruden middelalderbyen 
Roskilde, skovhøjlandet i Bidstrupskovene, det 
vidtstrakte fredede herregårdslandskab samt en 
meget stor del af Roskilde Fjord. Nationalpark 
Skjoldungernes Land er særlig rig på kultur-

Kirkespisning med nationalparkchef  
Anders Bülow

miljøer og kulturhistorie og har en særlig fokus 
herpå.

Hør om, hvad en dansk nationalpark egent-
lig er, hvordan den arbejder med udgangspunkt 
i samarbejde og frivillighed samt hvad perspek-
tiverne for lokalområdet er på sigt. Få fortæl-
lingerne om den særlige natur og kulturhisto-
rie, som nationalparken rummer, samt hør om 
nogle af de centrale projekter og indsatser i de 
første år af nationalparkens virke.

Ander Bülow tiltrådte 1. januar 2017 som 
nationalparkchef. Han er uddannet forstkan-
didat og friluftsvejleder og driver en gård ved 
Skibby.

Morgenmøde 
i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 3. april kl. 9.30

Morgenmødet lægger op til åbningen af Kirke 
Saaby kirke. Mød konservator Conny Hansen, 
der var en af de konservatorer, der ordnede kir-
kens gamle kalkmalerier. Hun fortæller om re-
staureringen og de billeder, som nu står klart og 
smukt i kirken. 

Organist Anders Danman og Saaby  
Vokalensemble indbyder til sangaften  
på Den gamle Skole torsdag den 28. marts 
kl. 19.30 – 21.30

I anledning af Foreningen Nordens 100-års ju-
bilæum satses der på den nordiske sangskat med 
korstævner i hele Norden.

Forårets sangaften i Nordens tegn
Derfor har vi helt naturligt valgt at følge op 

på temaet.
Velkommen til frit at vælge blandt de mange 

dejlige nordiske sange fra Højskolesangbogen.
Vores lille kor vil sammen med organisten ge-

lejde os rundt i repertoiret – afbrudt af en pause 
med kaffe, te og lækker kage.

Arrangementet er - som sædvanlig – gratis.
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Kisserup kirke, onsdag den 
3. april kl. 15

Mariamusik i Kisserup kirke 
med Djina Mai-Mai, sopran 
og Anders Danman, klaver og 
orgel. 

Selvom Maria er smukt 
beskrevet i Lukasevangeliet, 
er det først flere hundrede år 
senere, at hendes betydning 
vokser. Langsomt opstår der 
legender og traditioner af vidt 
forskellig karakter: Hvem hen-
des forældre var, at hun efter 
Jesu korsfæstelse rejste med 

Fredag den 5. april kl. 14 – 
16 i Hvalsø Sognegård

 
H.C. Andersen er verdens 
mest kendte og elskede even-
tyrdigter. Hans eventyr og for-
tællinger hæver sig over her og 
nu og bringer læseren eller til-
høreren ind i en tidsubestemt 
zone af universel klarhed, uaf-

H.C. Andersens fortolkninger ved  
skuespiller Christian Steffensen

hængig af kultur, sprog og tid. 
Hans skikkelser og skæbner 
taler til os i dag, selv om det er 
over 135 år siden, at han skrev 
sit sidste eventyr.

Christian Steffensen er 
iscenesætter, teaterinstruk-
tør, skuespiller og sanger og 
er uddannet på teaterskolen 
ved Odense Teater. Han er 
bl.a. kendt for en rolle i Ma-
tador-serien og desuden spil-
lede han Christian II i det re-
formationsstykke, som opfør-
tes i Hvalsø Kirke i forbindelse 
med reformationsjubilæet.

Han underholder med et 
spændende H.C. Andersen 
program indeholdende oplæs-
ning af eventyr, historier, dig-
te, rejsebeskrivelser samt for-
tolkninger af en række H.C. 

Andersen sange. Der vil des-
uden blive mulighed for en-
kelte H.C. Andersen fælles-
sange.

Arrangementet er gratis, 
men af hensyn til kaffe/kage 
bedes du tilmelde dig til Car-
sten Lester, som er vært for 
dagen. E-mail:Carsten.le-
ster@fasttvnet.dk

 
 

Koncert Mariæ bebudelses dag

disciplen Johannes til Rom, at 
hun efter sin død steg direkte 
til himmels og meget, meget 
mere.

Den store betydning som 
Maria har haft igennem det 

meste af kirkens historie, 
stammer dog ikke fra Bibelen. 
Snarere er den vokset ud af et 
behov for en kvindelig eller 
moderlig side af kristendom-
men, og i historiens løb er hun 
blevet tillagt et væld af betyd-
ninger og fortolkninger. Hun 
fungerer blandt andet som 
sym bol på lydighed, renhed 
og tro.

Af den store mængde musik 
til Jomfru Maria har Anders 
Danman og Djina Mai-Mai 
sat et program sammen fra 
forskellige lande og tidsaldre.

Christian Steffensen

H.C. Andersen 1805-1875
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LØRDAG DEN 13. APRIL KL. 10.30
Kirken åbnes for børnene med børne-
gudstjeneste med blandt andet Saaby 
Børnekor ”Såby-noderne” under ledelse 
af Marie Villadsen og Anders Danman, 
klaver og orgel.
 Efter gudstjenesten klovneshow med 
klovnen Tape i Den gamle Skole. Heref-
ter æggejagt i præstegårdshaven.

SØNDAG DEN 14. APRIL KL. 9.45
Åbningen af Kirke Saaby kirke indledes 
med morgenkaffe og en lille en ved Dag-
li’Brugsen i Kirke Saaby. Kirke Saaby 
hovedgade er en lang flagallé. Anført af 
Roskilde Garden trækker vi gennem byen 
op til kirken, hvor gudstjenesten indledes 
kl. 10.30. Forrest i processionen vil med-
lemmer af menighedsrådet og præsten og 
kirkens ansatte gå med kirkens alterkalk, 
7-armede lysestage, disk, alterbuketter 
og alterbøger. Festlig musik i kirken af 
blandt Erik Rasmussen, trompet, Anders 
Danman, orgel og klaver, Therese Harris 
Buus Nielsen, sopran og Saaby Vokalen-
semble.-

Efter gudstjenesten mousserende vin 
og kager.

KIRKE SAABY KIRKE ÅBNER!
ONSDAG DEN 17. APRIL KL. 10.30
Andagt i Kirke Saaby kirke for beboer-
ne på plejehjemmet i Hvalsø og andre in-
teresserede. Efter gudstjenesten serveres 
der is og portvin.

TORSDAG DEN 18. APRIL KL. 18.00
Gudstjeneste i Kirke Saaby kirke med 
nadver. Efter gudstjenesten suppe i vå-
benhuset.

LANGFREDAG DEN 20. APRIL KL. 12.00
Se omtalen af påske på slottet.

PÅSKELØRDAG DEN 20. APRIL KL. 22
Påskemidnatsandagt med absolution.

PÅSKESØNDAG DEN 21. APRIL 
Festgudstjenester i Kirke Saaby og Kisse-
rup kirker. Jesu Kristi opstandelse fejres.
Festen fortsætter anden påskedag med 
flere gudstjenester.

13



MARTS • APRIL • MAJ

Langfredag den 19. april 2019 kl.12.00-14.00

Påske på slottet er en musikalsk gennemgang af 
påskens dramatiske begivenheder. Arrangemen-
tet er gennemført i et samarbejde med Kirke 
Saaby-Kisserup og Rye-Sonnerup og pastorater 
og medfinansieret af Lejre provsti.  

Påske på slottet består af fem forskellige sta-
tioner. Første station er palmesøndag, som fin-
der sted i haven foran slottet. Stationen markerer 
Jesu indtog i Jerusalem.

Påske på slottet
En påskemusical på Trudsholm slot

Anden station er skærtorsdag og markerer 
Jesu sidste måltid med sine disciple. Begivenhe-
den finder sted på slottets ovensal.

Tredje station er langfredag, hvor Jesu kors-
fæstes.  Det er en mørk og sort dag, og dagen 
udspiller sig musikalsk i slottets dagligstue.

Fjerde station er påskemorgen, hvor Jesu op-
stod fra de døde.  Den store begivenhed foregår 
i slottets festsal

Femte station er laden, hvor nadveren fra 
skærtorsdag fortsætter med et fælles måltid, 
mens påsken repeteres på væggen med en lydløs 
fremvisning af filmen The passion of the Christ.

Trudsholm ligger på Hvalsøvej 16, 4060 Kir-
ke Saaby. Alle er velkommen. Gratis entre.

4-hændig orgelmusik
Kirke Saaby kirke den 8. maj kl. 19.30

Koncert med 2- og 4-hændig orgelmusik med 
Yuzuru Hiranaka og Anders Danman.

Musik af bl. a. J. S. Bach, Mozart og Gade. Ef-
terfølgende forfriskning i våbenhuset.

Sangeftermiddag ved  
organist Linda Baarsgaard
Fredag den 3. maj kl. 14 – 16  
i Hvalsø Sognegård 

Er den danske sangskat i krise i disse kræn-
kelsestider? Er der ved at blive skabt en ny 
dansk og nordisk sangskat, som den kom-
mende udgave af Højskolesangbogen? 
Hvad er det, de gamle nationale sange kan, 
som de nye ikke kan – og omvendt? 

Denne eftermiddag vil jeg give et bud på 
en nutidig ”sangskat”, og stille disse sange 
overfor de historisk-nationale sange, som 
hidtil har tegnet traditionen i Højskole-
sangbogen. Samt præsentere et par endnu 
ukendte sange, som kunne være oplagte 
til en ny Højskolesangbog.

Country-
påske

Særløse og Hvalsø kirker den 21. april, 
hhv. kl. 9.00 og 10.30
Opstandelsesbudskabet påskedag i Hvalsø og 
Særløse markeres med Den Tvivlsomme Trio 
bestående af countrysangeren CS Nielsen, 
multiinstrumentalisten Johnny Stage og hjæl-
pepræsten Søren E. Jensen.
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Amerikansk 
og canadisk 
musik over 
kendte temaer
Orgelkoncert med  
Ole Finnesen

Torsdag den 28. maj  
kl. 19.30 i Hvalsø kirke

Ole Finnesen er uddan-
net på konservatoriet i Ål-
borg, hvor han samtidigt 
var organist i Hals kirke. 
Senere kom han til Hvalsø 
og har de sidste 14 år væ-
ret organist ved Tingbjerg 
kirke. 

Denne koncert har tema-
et “sjov, spas og lidt alvor” 
hvor Ole Finnesen spiller 
lidt anderledes værker fra 
orgellitteraturen. Publi-
kum kan bl.a. høre mu-
sik fra det amerikanske og 
canadiske repertoire, hvor 
komponister som Janet 
Linker, Denis Bédard og 
Dan Miller er sat på node-
pulten.

MARTS • APRIL • MAJ

Onsdag den 22. maj  
kl. 8.00-17.00

Humlemagasinets mere end 
20 temahaver er beliggen-
de i park på 10 tdr. land i det 
smukke landskab på Vestfyn. 
I starten af 1990’erne omdan-
nedes Humlemagasinet fra 
engrosvirksomhed med hum-
le til kulturelt center med gal-
leri og historiske udstillinger. 
Samtidig påbegyndtes anlæg 
af nye haver, så der nu findes 
over 20 forskellige temaha-
ver. De første nye haver hav-
de relation til stedets historie 
og omfattede en humlehave 
med 42 humlestænger samt en 
æblehave med over 30 forskel-
lige fynske æblesorter. Besøg i 
mange af de berømte engelske 
haver gav ny inspiration, som 
i 2004 medførte, at hele are-
alet blev omdannet til en park 

med 3 gennemgående alleer 
med omliggende haver. En sø 
blev udgravet og jorden an-
vendt til en høj helt mod øst, 
hvorfra der er en flot udsigt 
over haverne og byen Harn-
drup. I besøget er indregnet et 
lille foredrag om museerne og 
udstillingen ”Frederik VII og 
Grevinde Danner”. Det fore-
går i Dagmarsalen, hvor alle 
kan sidde ned. 

Hvis man skal have kaffe 
og prinsesse Marie lagkage er 
prisen kr. 75,00. Der er ikke 
mulighed for yderligere køb af 
mad i Humlemagasinet. Med-
bring derfor madpakke og 
drikkevarer.

Pris for sogneflugten er 150 
kr., som betales i bussen. Til-
melding på kriga@km.dk eller 
pjs@km.dk. Bussen afgår fra 
parkeringspladsen ved Kirke 
Saaby kirke præcis kl. 8.00

Sogneudflugt
Sogneudflugt for Kirke Saaby og Kisserup menigheder 
samt andre interesserede til Humlemagasinet på Fyn
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Kirke Saaby 
menigheds-
råd og Kirke 
Saaby bylaug 
inviterer til 
Grundlovsfest 
Den 5. juni kl. 13.00

•  Stort kræmmermarked. 
Alle er velkommen til at 
have en gratis bod. Skriv 
til pjs@km.dk.

•  Grundlovstale ved Ulla 
Jensen, spidskandidat for 
Alternativet i Lejre kom-
mune

•  Fællessang
•  Pølse, fadøl, kage og kaffe-

boder
•  Musik med Thereses Band
•  Og meget mere...

MARTS • APRIL • MAJ • JUNI

Mandag den 10. juni  
kl. 19.00 i Hvalsø kirke

Pinse er, at Gud kommer os 
nær. 

Helligånden er den person, 
som binder jord og himmel 
sammen.

Troen på Helligånden er et 
nej til forståelsen af, at jeg kan 
konstruere verden, som jeg vil, 

Kirke Saaby  
kirke er i æteren
Den 9 og 10. juni kl. 10.00

Direkte transmitterede pin-
segudstjenester på P1 fra 
Kirke Saaby Kirke. Alle er 
hjertelig velkommen til at 
deltage i radiogudstjene-
sterne.

Forfatter Leonora Christina 
Skov kommer og holder fore-
drag om sin bog: “Den der le-
ver stille” i Hvalsø Sognegård 
onsdag den 9. oktober

Meditativ aftengudstjeneste  
2. pinsedag

men en accept af, at tingene 
kommer til os.

Vi tror på, at vi ved stilhed 
og bøn kan finde et rum, hvor 
Gud kommer os nær i vores liv.

En gudstjeneste med plads 
til stilhed, bøn og nærvær. 
Med fokus på meningen med 
livet og tid til at standse op 
foran Guds ansigt for at mod-
tage Guds velsignelse.

Glæd dig allerede nu og  
sæt kryds i kalenderen
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VÆR MED PÅ NODERNE 
– ALTSÅ ”SÅBYNODERNE”!

Børnekoret i Saaby-Kisserup er et SKOLE-KIRKEKOR, som tæller 21 medlemmer.

Den 12. december sluttede vi første halvdel af sæsonen med en stemningsfuld 
Lucia-aften i Den Gamle Skole, hvor gæster kunne synge med på et udvalg af 

vores dejlige julesange og salmer.

MEN - Vi savner at synge i kirken, og nu ser det endelig ud til, at Saaby Kirke slår 
dørene op igen, og SÅBYNODERNE får æren at være med i den forbindelse. 

Lørdagen før Palmesøndag – kirkens første åbningsdag  
- vil koret levere en fin forårsbuket af forårs og – påskemusik.

April bliver en begivenhedsrig måned.

Den 5/4 deltager koret i et flot korstævne med ca. 300 andre sangglade børnekor i 
Roskildehallen.

Den 13/4 åbner SÅBYNODERNE Saaby Kirke ved børnegudstjenesten.

Den 30/4 synger vi – traditionen tro - vinteren ud og sommeren ind ved 
Valborgaften på Tadre Mølle.

Onsdag d. 9/1 tager vi hul på forårs-repertoiret, som er børnevenligt og 
overskueligt. 

De børn, der allerede er tilmeldt fortsætter.

Nye fra 2.-5. klasse får denne onsdag som prøvedag.

SÅBYNODERNE øver i Den Gamle Skole, Bogøvej 3, Kirke Såby  
hver onsdag kl. 14.15 – 15.30 

– vi slutter hver gang med lidt hyggesnacks/snak og vigtige meddelelser.

HUSK! Alle børn i sognet er velkommen i koret – uanset hvor man går i skole.

Vel mødt til en ny sæson i 2019  
Marie, Anders og Karin

Børnekoret i Såby-

Kisserup er et 

SKOLE-KIRKEKOR, 

som tæller 21 

medlemmer.
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BABYSALMESANG 
– i Den Gamle Skole over for Kirke Saaby kirke
Alle babyer på 2-9 mdr. inviteres sammen med 
deres forældre eller bedsteforældre til at gå til 
babysalmesang.

9 tirsdage kl. 10-10.45 åbner kirke- og kulturmed- 
arbejder Tinne Leth døren til en glad stund 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 fuldt spil.

Start: 5. februar - Slut: 9. april

Ingen babysalmesang: tirsdag den 26. marts.

Tilmelding er nødvendig på kateket.tinneleth@hotmail.com 

DET ER GRATIS.

•  Følg evt. facebook-gruppen: Babysalmesang i Kirke  
Saaby kirke på kirkens facebook-side.

• Efter påske oprettes et hold i Kirke Saaby kirke

GODNATHISTORIE
Godnathistorie – det’ da hyggeligt!
Glem kødgryder og ulvetime og flyt familien over i kirken til 
dejligt samvær, sang og ”næsten gratis” mad.

Der fortælles med dukketeater hver den første torsdag i 
måneden på fortælletæppet i Konfirmandstuen i præstegården 
kl. 17-17.30 – efter påske i Kirke Saaby kirke.

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

15 årige og opefter spiser for 20 kr. pr. næse.  
Børn spiser gratis.

Godnathistorie er for de mindste børn fra 2-8 (men alle børn 
og søskende er velkomne) sammen med deres familier

Som noget nyt er der tilmelding til Henny Christensen på mhec4060@mail.dk 
senest tirsdagen før kl. 12.

Vi mødes følgende torsdage: 7. februar, 7. marts, 4. april, 2. maj, 6. juni

Tag familien under 
armen til dejligt 

samvær i børnekirken og ”næsten gratis” 
mad.

Det er hyggeligt, ligetil 

og din babys sanser 

kommer i fuldt spil.
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JUNIORKONFIRMAND
- er for alle børn i 3. klasse i Kirke Saaby skole  

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

i den kristne tro og folkekirkens højtider.

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.

Vi mødes 10 gange på tirsdage i Den gamle Skole lige efter skole.  
Første gang tirsdag den 12. marts, og der vil (med et par spring i kalenderen) 

være afslutning 4. juni med spisning for hele familien.

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. Bor du i sognene, 

men går på en anden skole, er du velkommen til at kontakte Tinne på  
kateket.tinneleth@hotmail.com eller 8111 4006 for mere info.

BØRNEDAG 
med alle dagplejebørn, børnehavebørn  

og hjemmegående børn
Fredag den 7. juni kl. 10.30

Vi begynder i kirken med sang og musik og fortælling.  
Alle, der tør, kan komme en tur i tårnet. I Præstegårdshaven 

er der show med klovnen Tape, futtog, Midtsjællands 
største kagekone og meget mere.

BØRNEDAG 
7. maj i præstegårdshaven i Kirke Saaby
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RIGTIGE SVAR TIL  
PÅSKEQVIS
1. forbigang
2.  Mel Gibson
3.  Frugtbarhed
4.  Påskedag

5.   Jesus vaskede di-
sciplenes fødder

6.  Som en konge
7.  de kaster lod
8.  judas
9.  Hil dig Frelser
10. Oblater

RIGTIGE SVAR TIL 
PINSEQVIS
1. 50 dage
2. solen danse
3.  tale andre tungemål
4. kirkens fødselsdag

5. tunger af ild
6.  kun høre dem tale 

på eget tungemål
7.  at de var fulde
8. karnevallet
9.  talsmanden
10. fisk

Loulou Elise HolmNY BABYSALMESANGS-
INSTRUKTØR & BARSELS-
VIKAR FOR KIRKE- & 
KULTURMEDARBEJDER 
Jeg hedder Loulou Elise Holm og jeg er 43 år. 
Jeg bor udenfor Tølløse og har to dejlige børn på 9 og 11 år. Jeg 
er kirkesanger i Sankt Bendts Kirke i Ringsted og synger (og 
spiller også særlige aftener) meditative toner og sange i Dom-
kirken i København til aftenkirke-arrangementer. Jeg laver 
løbende koncerter i forskellige kirker bla. i København og på 
Fyn. Jeg har læst på Rudolf Steiner seminariet og er meget glad 
for hele dette smukke univers, som så præcist og kærligt tager 
højde for alle børn, deres individualitet, deres rytmer, deres udvikling og deres evne til 
at være i verden. Jeg har undervist både børn og voksne i sang på aftenskoler i Køben-
havn og har selv haft mange dygtige sanglærere både i Belgien, Paris og i København. 
Jeg har også lavet forskellige arrangementer i Vangede Kirke for børn og med mine to 
egne børn, hvor de bl.a. sang Tinkas Jul, og jeg akkompagnerede til på klaver.

Jeg har studeret sang og musik på konservatoriet i Bruxelles og på musikuniversitetet 
i København. Jeg glæder mig rigtig meget til at starte babysalmesang og glæder mig 
til at møde både børnene og deres nærmeste, samt til at videreføre børneklub og mi-
nikonfirmandundervisning.

--------------------

Da jeg efter 10 år med babysalmesang i Hvalsø har valgt at søge nye udfordringer 
som privat dagplejer nu kaldet Privat pasningsordning, har jeg fundet en meget 
kompetent afløser. Tak for alle de dejlige timer, jeg har haft med både forældre og 
børn. 

Mange hilsner Line 
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TRIOfabula med  
Noahs Ark

Et arrangement for de mindste børn, dagpleje-  
& vuggestuebørn og andre barnlige sjæle  
Den 13. juni kl. 10 i Hvalsø Sognegård 

En engel synger – men der er ingen der lytter. De voksne har alt for travlt med at 
skændes – de er helt holdt op med at tale sammen, synge og lege. Så Gud bliver vred, 

og han beslutter at nu skal jorden vaskes fin og ren.

Men der er én, der er sød! Det er Noah. Han synger og leger, 
kysser sin kone og krammer sine børn. Så Noah skal bygge et 

stort skib – en ark – og bo der med sin familie og alle dyrene i et 
helt år, indtil regnen stopper og arken støder på grund.

Nu får duen en vigtig opgave – den skal finde en grøn kvist. 
Når Noah får den, varer det ikke længe, før alle igen kan 

forlade arken, se op mod himlen og blive svimle af glæde over 
lyset og regnbuen. Derfor siger Noah også tak. Mange tak. 

Mange, mange tak. Mange, mange, mange TAK!.

BØRNEKLUB OG MINIKONFIRMAND 
i Hvalsø kirke i hele 2019 

Velkommen til Loulou og på gensyn fra Simone.
Da jeg er på barsel til og med januar 2020, har vi været ude og finde en rigtig sød bar-

selsvikar, som vil stå for børneklub resten af året og vil have efterårets minikonfirmand-
hold. Det er Loulou, som også er hende, der har overtaget Lines babysalmesang mm.

Loulou glæder sig meget til at have med sognets børn og unge at gøre. 

Jeg er overbevist om, at Loulou vil tage rigtig godt hånd om alle børn, der har lyst til at 
komme i kirken.

Hvis I har brug for at spørge mig om noget, eller komme i kontakt med mig, er I 
velkomne til, trods barsel, at sende mig en mail på simone.nbs@yahoo.com og ellers vil 

jeg glæde mig til at komme tilbage i begyndelsen af 2020. 

Jeg håber, vi ses til fastelavnsarrangementet, som bliver det sidste arrangement, jeg 
deltager i, inden jeg går fra på barsel.

Med venlig hilsen Kirke- og kulturmedarbejder Simone Strøbæk 
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Gudstjenesteliste
Februar · Marts · April · Maj · Juni 2019

Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

Søndag den 24. februar
Seksagesima

10.30 - SEJ --- --- 10.30 - PJS

Mandag den 25. februar 17.00
Simone Strøbæk
Familieguds.

--- --- ---

Søndag den 3. marts
Fastelavn

13.00 - Simone 
Strøbæk & AS
Familieguds.

--- --- 10.30 - PJS

Søndag den 10. marts
1. søndag i fasten
Indsamling til 
Folkekirkens Nødhjælp

10.30 - AS
12.00- AS
Dåbsguds.*

--- --- 9.00 - AS

Søndag den 17. marts
2. s. i fasten

10.30 - SEJ --- --- 9.00 - SEJ

Søndag den 24. marts
3. s. i fasten

10.30 - AS 9.00 - AS 10.30 - PJS

Søndag den 31. marts
Midfaste

10.30 - AS
12.00 - AS
Dåbsguds.*

--- 10.30 - PJS

Søndag den 7. april
Mariæ bebudelses dag

10.30 - SEJ --- 10.30 - PJS

Lørdag den 13. april --- --- 10.30 - PJS
Børneguds-tje-
neste

Søndag den 14. april
Palmesøndag

10.30 - Ida 
Kongsbak**

--- 10.30 - PJS
Åbningsfest

---

Onsdag den 17. april --- --- 10.30 - PJS
morgenandagt

---

Torsdag den 18. april
Skærtorsdag

10.30 - AS
12.00 - AS
Dåbsguds.*

9.00 - AS 18.00 - PJS ---

Fredag den 19. april
Langfredag

10.30 - AS --- 12.00
Påske på slottet. 
Se omtale

12.00
Påske på slottet. 
Se omtale

Lørdag den 20. april --- --- 22.00- PJS
Andagt

Søndag den 21. april
Påskedag

10.30 - SEJ
Musikgudstj.

9.00 - SEJ 10.30 - PJS 9.00 - PJS

Mandag den 22. april
Anden påskedag

10.30 - SEJ --- 9.00 - PJS 10.30 - PJS

Søndag den 28. april
1. søndag efter påske

9.00 - PJS --- 10.30 - PJS
Konfirmation

---
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Gudstjenesteliste
Februar · Marts · April · Maj · Juni 2019

Kirkebil:
Ring efter Carstens Taxa, 

Tlf. 4649 2700

*  Dåbsgudstjenesterne bliver kun gennemført, hvis 
nogen er tilmeldt.

**   Ida Kongsbak gik i 2018 på pension, efter at 
hun i 20 år var sognepræst i Avedøre Kirke. 
Før Avedøre var hun i 10 år udsendt af DMS 
- nu Danmission - til Tanzania, hvor hun un-
derviste voksne i kristendom. 
Hun og hendes mand Hans Raun Iversen bor 
nu i Hvalsø, hvor de glæder sig over Midt-
sjællands skønne natur!

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

Gudstjenester på  
Ældrecenter kl. 10.30

Onsdag den 13. marts: PJS
Onsdag den 10. april: SEJ

Onsdag den 8. maj: AS

Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

Søndag den 5. maj
2. s. e. påske

10.30 - SEJ --- 10.30 - PJS
Konfirmation

9.00 - PJS

Søndag den 12. maj
3. s. e. påske

10.30 - AS
Konfirmation

--- 10.30 - BM

Fredag den 17. maj
Bededag

9.30 – SEJ
11.30 – AS
Konfirmation

--- 9.00 - PJS 10.30 - PJS
Konfirmation

Lørdag den 18. maj 10.30 - AS
Konfirmation

--- --- ---

Søndag den 19. maj
4. s. e. påske

10.30 - SEJ --- 10.30 - PJS ---

Søndag den 26. maj
5. s. e. påske

10.30 - AS
12.00 - AS
Special konfir-
mation

9.00 - AS 9.00 - PJS 10.30 - PJS

Torsdag den 30. maj
Kristi himmelfarts dag

10.30 - AS --- 9.00 - AS ---

Søndag den 2. juni
6. s.e.påske

10.30 - SEJ --- 9.00 - SEJ

Søndag den 9. juni
Pinsedag

10.30 - AS 9.00 - AS 10.00 - PJS
Radiogudstj

---

Mandag den 10. juni
Anden pinsedag

19.00 - AS
Meditativ af-
tenguds.

--- 10.00 - PJS
Radiogudstj

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

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, 4245 Omø.
Tlf. 2053 2512  · E-mail: helene.gerup@gmail.com

Kirke- & kulturmedarbejder
Loulou Elise Holm
Bukkerupvej 151, 4340 Tølløse. Tlf. 6063 5431
E-mail: louloueliseholm@ymail.com

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

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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