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Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse

Tirsdag den 4. kl. 19.30:  Koncert med Pedersborg Kirkes Ungdomskor i Hvalsø kirke
Onsdag den 5. kl. 13:   Grundlovsfest med kræmmermarked i Kirke Saaby 

præstegårdshave
Torsdag den 13. kl. 10:  Børnedag med TRIOfabula i Hvalsø Sognegård
Torsdag den 13. kl. 19:   Arrangement med Hans Raun Iversen om Dannebrogs fald i 

Hvalsø Sognegård

Søndag den 7. kl. 11:  Campinggudstjeneste på Gundested Camping

Søndag den 18. kl. 10.30:  Konfi rmandindskrivning for Kirke Saaby-Kisserup sogne
Torsdag den 22. kl. 9.30:  Rundvisning på Ledreborg Slot
Søndag den 25. kl. 10.30:  Høstgudstjeneste på marken ved Kisserup Kirke
Søndag den 25. kl. 10.30:  Konfi rmandindskrivning i Hvalsø kirke 
Onsdag den 28. kl. 20:  Aften-meditation i Hvalsø kirke

Tirsdag den 3. kl. 19:  Hvalsø Sognekor begynder igen
Fredag den 6. kl. 14:   Foredrag af Hans-Peter Tams om fl ugten fra nazisterne i 

Hvalsø Sognegård
Søndag den 8. kl. 10.30:  Høstgudstjeneste i Kirke Saaby kirke

J
Forsiden er prydet af det ildrøde 
Jerusalemkors. De fem kors for-
tæller om, hvordan Jesus fi k fem 
sår under korsfæstelsen. Et i hver 
fod og et i hver hånd og såret i si-
den, da den romerske soldat ville 
forvise sig om, at Guds søn var 
død. Korset fortæller også, hvor-
dan kristendommen skal sprede 
sig ud i verden, når de fi re evan-
gelier i Det Nye Testamente bliver 
forkyndt. Og kristendommen 
spreder sig, uanset hvor mange 
udmeldelseskampagner ateister-
ne sætter i gang. Jerusalemkorset 
fortæller også med sin røde farve, 
hvordan troen er kærlighed og li-
delse på en og samme tid. Det var 
korsfarerne, der var i Israel mel-
lem 1099 og 1187, der benyttede 
korset. I dag ses det alle steder, 
hvor der er kristne helligsteder.
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Studietur fra 17. til 23. marts 2019 til Den 
helliges Land for præsterne i Lejre provsti

Intet land i verden er helligt. Når Israel kaldes 
Det hellige Land er det misvisende. Derimod 
kan man kalde landet for Den Helliges Land. 
Det var nemlig i Israel, at Jesus blev undfan-
get og født. Her voksede han op og åbenbarede 
sig som Guds søn. Det var også her, han blev 
korsfæstet, døde og opstod fra de døde. Hans 
fodspor er overalt i landet som aftryk af evig-
heden. Når man er på et Jesus-trip i Israel og 
Vestbredden, skal man vide, at ordet trip på en 
og samme tid betyder rejse og at være påvirket 
af et hallucinerende stof. Og sådan er det at føl-
ge Jesus’ fodspor. Ind imellem bliver man re-
vet så voldsomt med af duftene, maden, stem-

ningen, seværdighederne, lydene og at kunne 
røre de steder, som Jesus har rørt, at man føler 
sig hallucineret. Hvert år indlægges pilgrimme 
på israelske psykiatriske afdelinger med det så-
kaldte Jerusalem-syndrom, fordi de pludselig 
bilder sig ind, at de er Maria Magdalene eller 
Elias eller Jesus. 

Opsøger man de steder, hvor Jesus har væ-
ret, er det umuligt at være turist. Man er ikke 
en tilskuer, der kommer for at overvære noget. 
Man er en pilgrim på en valfart, hvor man på 
helligstederne lever sig ind i stedet, bliver gre-
bet af det historiske og guddommelige og tager 
del i de bønner, sange, andagter og ceremonier, 
der fi nder sted.

Flyselskaberne har skrappe krav til kuffer-
tens og håndbagagens vægt. Derfor vejer man 

Fortsættes

I JESUS’ FODSPOR

PRÆSTE-TRIP I 
JESUS’ FODSPOR

3

190024 Hvalsø Kirkeblad #2_2019.indd   3190024 Hvalsø Kirkeblad #2_2019.indd   3 24-04-2019   11:06:4824-04-2019   11:06:48



I JESUS’ FODSPOR

omhyggeligt sin bagage. Inden afrejsen til Is-
rael bør man også passe på med overvægt af 
snusfornuft. Det er vigtigt at have sin fornuft 
med, når man rejser. Man skal tænke sig om 
i et fremmed land. Historiske kendsgerninger 
og årstal og teologiske refl eksioner er nødven-
dige. Men på en rejse i Jesus’ fodspor, må man 
være parat til at slippe det rationelle jeg og over-
give sig til helligstedernes magi og de bibelske 
fortællinger. Det fascinerende er, at mange af 
de steder man besøger, allerede eksisterer som 

Billedet forestiller et religiøst epicenter, en orkans 
øje. Det er klippemoskéen på Tempelpladsen i Jeru-
salem. Den er bygget i 687-691. Den er så smuk, at 
man kan betegne den som et digt i sten. På det sted 
mindes muslimerne, at Muhammed for til himmels 
på sin bevingede hest. Men jøderne gør også krav 
på stedet. Her stod Salomons tempel, og her var 
Herodes Den Stores tempel, der blev ødelagt år 70 
e. Kr. Jøderne hævder, at verden blev skabt på tem-
pelpladsen, og at Abraham var tæt ved at ofre Isak 
på stenen inde i Klippemosken. Jerusalem er nævnt 
igen og igen i Det Gamle Testamente, men ikke i 
Koranen.  For de kristne er tempelpladsen også vig-
tig. Jesus var i tempel som 12-årig, han underviste 
ofte i templet. Engang væltede han de handelsboder, 
som jøderne havde i deres tempel. 

Jesus ligsten. Den befi nder sig inde i 
kristendommen vigtigste helligdom, 
Gravkirken, der er  bygget over ste-
det, hvor Jesus blev korsfæstet, Gol-
gata, og  graven, hvorfra han opstod 
fra de døde påskemorgen. Efter kors-
fæstelsen blev han lagt på stenen og 
salvet af Nikodemus, en jøde, der var 
dybt fascineret af ham. Pilgrimme, 4 
millioner hvert år, kommer og lægger 
deres tørklæder, tøj, bøger, smykker 
på stenen for at opsuge Guds kraft. 
Jeg kender en ung mand, der for kort 
tid siden ved ligstenen pludselig fi k 
vendt sit liv om. Han brød sammen, 
mærkede Guds tilstedeværelse, så 
pludselig sit liv med friske, nye øjne.  
Efter den oplevelse blev han en fl ittig 
kirkegænger i Folkekirken. 

J

J

glansbilleder i ens fantasi, fordi man er vokset 
op med navne som Jerusalem, Betlehem, Geth-
semanes Have, Nazareth, Genezerath Sø, Jeri-
ko etc. Her ses præsterne i Østjerusalem, gan-
ske tæt ved Damaskusporten, der fører ind i 
byen bag murene.
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I JESUS’ FODSPOR

Jesus’ dåbssted
Qasr al-Yahud, der betyder jødernes borg, ligger ved 
Jordanfl oden, 10 kilometer øst for Jeriko. Floden er i 
dag grænsen mellem Israel og Jordan. En lang traditi-
on fortæller, at Jesus på dette sted blev døbt af sin fæt-
ter Johannes Døberen. Himlen åbnede sig efter Jesus’ 
dåb. Guds ånd dalede ned over ham som en due, og 
fra himlen lød en røst: ”Det er min elskede søn, i ham 
har jeg fundet velbehag”. Syv forskellige kristne trosret-
ninger har kirker og klostre i området, og udgravninger 
dokumenterer, at pilgrimme også langt tilbage i tiden 
har valfartet til dåbsstedet. Qasr al-Yahud er næst efter 
Gravkirken i Jerusalem og Fødselskirken i Betlehem 
kristendommens tredje vigtigste helligsted. Hver dag er 
der masser af dåb i Jordanfl odens grumsede vand. 

Ørkenen er isolationens sted. Den symbo-
liserer ensomhed, udlændighed, livløshed, 
anstrengelse, død. Men det var i ørkenen, 
at de tre store monoteistiske regioner opstod. 
Jøderne vandrede i 40 år i ørkenen. Jesus 
tilbragte 40 dage i ørkenen.  Muhammed 
havde sin drømmeåbenbaringer i en hule i 
ørkenen. Ørkenen er på engang dødens og 
velsignelsens sted.  Ikke underligt, at kristne 
slog sig ned i  i klostre og huler i ørkenen for 
at mærke Guds storhed  og nærhed og deres 
egen lidenhed. Billedet forestiller Wadi Qu-
elt, en kløft i Judæaørkenen, der løber fra 
Jerusalem til Jeriko. Jesus fortalte en gang 
lignelsen om en mand, der blev overfaldet i 
ørkenen og røvet. Men en barmhjertig sa-
maritaner hjalp. 
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JUNI • JULI • AUGUST • SEPTEMBER

Hvalsø kirke tirsdag 

den 4. juni kl. 19.30

Pedersborg Kirkes Ungdomskor 
består af ca. 20 piger i alderen 
15 til 22 år og dirigeres af Solve-
ig Bjergkvist, tidligere organist i 
Hvalsø. Koret synger en del kon-
certer og er netop vendt hjem ef-
ter en koncerttur til Oslo. 

Programmet i Hvalsø Kirke 
vil bestå at en række lyse nordi-
ske sange. F.eks. vil koret synge 
”Lyse nætter” af Alberte Win-
ding og Aske Bentzen.

Koncert med Pedersborg Kirkes 
Ungdomskor

Kirke Saaby præstegårdshave, 

onsdag den 5. juni kl. 13

•  Grundlovstale ved folketingskandidat Sascha 
Faxer, Alternativet i Lejre kommune

•  Musik ved swinging-singing Thereseband
•  Fiskedam til børnene
•  Fadølsbod, kagebod, pølsebod
•  Gymnastikopvisninger fra Saaby Idrætsfor-

ening
•  Masser af salgsboder – stort loppemarked
 
Alle, der ønsker at have en gratis bod i præ-
stegårdshaven, bedes kontakte præsten på tlf. 
46492117 eller pjs@km.dk. Der kommer man-
ge til grundlovsfesten og der er god mulighed 
for at få solgt en masse. Medbring selv, hvad 
der skal bruges til boden.

Grundlovsfest med 
kræmmermarked
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Torsdag den 13. juni kl. 19.00 

i Hvalsø Sognegård

Et foredrag med indlagt sang om fl aget, kri-
stendommen og nationen i 800 år.

I anledning 800-året for den 15. juni 1219, 
hvor Dannebrog efter traditionen fald ned fra 
himlen og sikrede Kong Valdemar sejren over 

Arrangement med Hans Raun Iversen 
om Dannebrogs fald

esterne ved Lyndanisse, skal vi se på, hvordan 
Dannebrog symboliserer forholdet mellem fol-
ket og kristendommen i Danmark – historisk 
og aktuelt. 

Slagets gang ledes denne aften en tilfl ytter 
til Hvalsø, Hans Raun Iversen, der er tidligere 
Lektor i Praktisk Teologi og Leder af Center for 
Kirkeforskning.

JUNI • JULI • AUGUST • SEPTEMBER

Torsdag den 13. juni kl. 

10.00 i Hvalsø Sognegård 

Et arrangement for de mind-
ste børn, dagpleje- & vugge-
stuebørn og andre barnlige 
sjæle

TRIOfabula med 
Noahs Ark
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JUNI • JULI • AUGUST • SEPTEMBER

Gundestedvej 40, 

4330 Hvalsø, søndag 

den 7. juli kl. 11.00

De festlige og meget besøgte 
campinggudstjenester fi nder 
sted for sidste gang i år. Men 
også denne gang med Guds 
ord, pølser og fadøl. Prædikant 
til dette års campinggudstje-
neste er Poul Joachim Stender. 
Søren E Jensen tager liturgien.

Torsdag den 22. august 

kl. 9.30

Rundvisning på slottet af æg-
teparret Munro.
Pris 40 kr. Vi medbringer kaf-
fe til slotsparken.

Bussen til Ledreborg gods 
kører fra Kirke Saaby kir-
ke kl. 9.30. Vi har 60 pladser 
og tilmelding sker efter prin-
cippet først til mølle. Kon-
takt kriga@km.dk eller pjs@
km.dk. Telefonisk tilmelding 
på 46492117. Seneste tilmel-
ding 20. juli.

Ledreborg Slot, bygget i 1740-
45 af  Lensgreve Johan Ludvig 
Holstein-Ledreborg, den da-
værende leder af Det Danske 
Kancelli under Christian VI,  

Afskedscampinggudstjeneste 
på Gundested Camping

Udfl ugt til Ledreborg slot for Kirke 
Saaby og Kisserup menigheder

har været Holstein-Ledre-
borg-familiens domicil i over 
250 år.

Hovedbygningen indehol-
der en hel enestående samling 
af de oprindelige møbler og 
malerier, og Ledreborg Slot er 
derfor i dag et af Danmarks fi -
neste eksempler på det 18. år-
hundredes bygnings- og land-
skabs-arkitektur.

Den nuværende ejer, Silvia 
Munro, er den fjerde af lens-
greve Knud Holstein-Led-
reborgs syv døtre og dermed 
ottende generation på Ledre-
borg.

Familien har valgt at bo 
i stueetagen på selve slottet, 
hvor førstesalen er bibeholdt 
med det oprindelige interiør.
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Konfi rmand-
indskrivning 
for Kirke Saaby-Kisserup sogne
Søndag den 18. august kl. 10.30 

i Kirke Saaby kirke

Tidspunkterne for konfi rmandundervis-
ningen er endnu ikke planlagt. Forventes 
at blive offentliggjort på kirkernes hjem-
meside i begyndelsen af august. 

Konfi rmationerne fi nder sted den 26. 
april kl. 10.30 og den 3. maj kl. 10.30. 
Konfi rmander, der blev indskrevet i skolen 
i den klasse, der er nærmest bogstavet A, 
konfi rmeres i april. Konfi rmander, der er 
indskrevet i skolen i den klasse med et bog-
stav, der er nærmest Å, konfi rmeres i maj. 

På hjemmesiden www.saabykisserup.
dk kan der hentes et konfi rmandindeks, 
der bedes printet ud, udfyldt og medbragt 
til konfi rmandindskrivningen. 

Konfi rmander i Kisserup konfi rmeres 
Store Bededag.

Konfi rmand-
indskrivning 
for Hvalsø og Særløse
Søndag den 25. august kl. 10.30 

i Hvalsø kirke

Vi begynder med en gudstjeneste i Hval-
sø kirke.

Bagefter går vi ned i sognegården, hvor 
konfi rmanderne bliver indskrevet.

Der bliver en let introduktion til un-
dervisningsforløbet, samt mulighed for at 
stille spørgsmål.

Vi glæder os meget til at møde alle jer 
nye konfi rmander og forældre!

Da vi på nuværende tidspunkt ikke ken-
der til det præcise tidspunkt for undervis-
ningen, må vi i stedet henvise til kirkernes 
hjemmeside: www.hvalsoe-kirke.dk eller 
på kirkernes Facebook-profi l. 

Desuden modtager de elever, der går på 
Hvalsø skole, et brev omkring sommerfe-
rien.dag.
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JUNI • JULI • AUGUST • SEPTEMBER

Tirsdag den 3. september

Og vi har atter plads til nye 
medlemmer, denne gang fl e-
re alter (den dybe kvindestem-
me) og mænd. Koret øver i 
Hvalsø sognegård tirsdage kl. 
19.00-21.20.  P.t. er koret på 
20 medlemmer og knyttet til 
Hvalsø og Særløse kirker. Ko-
ret medvirker 4-5 gange årligt 
ved gudstjenester, sangafte-
ner og/eller koncerter. Reper-
toiret er hovedsageligt salmer, 

Aften-meditation 
Onsdag den 28. august kl. 20.00 i Hvalsø kirke

Det gamle kirkerum inviterer til stilhed og meditation. 
Vi synger smukke salmer. Der er ingen prædiken, men tid 
til ro og meditation.

danske og udenlandske sange 
samt lettere klassiske satser. 
Dog ind imellem et drys af go-
spel/spirituals. Koret er åbent 
for alle, men det er dog en for-
del, at du har sunget i kor før, 
eller har spillet et instrument. 
Stemmerne indspilles på lyd-
fi ler, så man kan øve på dem 
hjemme. 

Henvendelse og tilmelding 
til organist Linda Baarsgaard: 
35 26 24 30 eller linda@hval-
soe-kirke.dk 

Høstguds-
tjeneste 
På marken ved Kisse-

rup Kirke, søndag den 

25. august kl. 10.30

Igen i år levende musik 
– denne gang af Anders 
Danman, Therese Harris 
Buus Nielsen og indkaldte 
musikere.  Stor rundkreds 
af halmballer. Smukt 
blomsterpyntet trækors. 
Efter gudstjenesten snitter 
og æblejuice og høstøl. 
Hjertelig velkommen! Der 
er under høstgudstjene-
sten indsamling til forfulg-
te kristne. Kristendom-
men er den religion, der 
i øjeblikket bliver forfulgt 
stærkest. Det er politisk 
ukorrekt at gøre opmærk-
som på det. Men vi samler 
ind til de forfulgte kristne, 
så de kan få medicin, hus-
ly, mad og en bibel. Hvis 
man ikke har medbragt 
penge, kan penge overfø-
res til kirkens MobilePay.

Høstguds-
tjenesten 
i Kirke Saaby 

fi nder sted 8. september 
kl. 10.30, hvor indsamlin-
gen også går til forfulgte 
kristne. Efter gudstjene-
sten festligt traktement i 
våbenhuset. 

Hvalsø Sognekor starter igen

10
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Her deler vi løbende nyheder og billeder med 
jer fra arrangementer, dagligdagen i og om-
kring kirkerne, sjove ting vi støder på mv. Kun-
ne du tænke dig at følge os, kan du fi nde os ved 
at søge på Hvalsø og Særløse Kirker på Insta-
gram.

Du er meget velkommen til at tagge os og dele 
opslag med os.

JUNI • JULI • AUGUST • SEPTEMBER

Fredag den 6. september kl. 14 – 16 

i Hvalsø Sognegård

Hans-Henrik Tams fortæller i dette bevægende 
foredrag om, hvordan han og hans søskende i 
slutningen af 2. verdenskrig måtte fl ygte fra det 
krigshærgede Tyskland til hjemegnen i Slesvig.

Han er født i en dansksindet sydslesvigsk fa-
milie, som under krigen blev deporteret til Po-
len. Faderen blev tvunget i krigstjeneste i det 
tyske luftvåben. I slutningen af krigen måtte 
moderen og de 6 børn fl ygte af angst for den 
fremrykkende russiske hær. Børnene kom i 
Berlin væk fra deres mor og fl ygtede alene til 
fods tilbage til Sønderjylland, hvor familien på 
mirakuløs vis blev genforenet efter krigen.

Den nu 82-årige Hans-Peter Tams, fortæller 
om, hvorfor det i en sen alder har været af stor 

Foredrag af 
Hans-Peter Tams 
om fl ugten fra 
nazisterne

betydning for ham at indvie andre i disse stærkt 
dramatiske hændelser. Han har skrevet bogen 
”Mindernes dæmoner”.

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

Hvalsø og Særløse 
Kirker er nu også at 
fi nde på Instagram

11
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DET’ FOR BØRNDETDET’’ FOR BØRN FOR BØRN

GODNATHISTORIE
Godnathistorie – det’ så hyggeligt!
Glem kødgryder og ulvetime og fl yt familien over i Kirke Saaby 
kirke til dejligt samvær og bagefter: ”næsten gratis” mad.

Godnathistorien kommer fra Biblen og fortælles som 
dukketeater af kirkemedarbejder Tinne Leth hver den første 

torsdag i måneden på fortælletæppet kl. 17.

Bagefter er der fællesspisning i Den Gamle Skole for 20 kr. for 
15 årige og opefter. Børnene spiser gratis.

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

Tilmelding til Henny på: hec4060@mail.dk senest tirsdagen før.

Vi mødes følgende torsdage (PAUSE I JULI OG AUGUST):

6. juni  •  5. september  •  3. oktober 

Tag familien under 
armen til dejligt 

samvær i børnekirken og ”næsten gratis” 
mad.

y 

mad.

Det er hyggeligt, ligetil 

og din babys sanser 

kommer i fuldt spil.

BABYSALMESANG 
– gå sommeren i møde sammen med din baby - fyldt af 
søde toner i KIRKE SAABY KIRKE
Alle babyer på 2-9 mdr. inviteres sammen med deres 
forældre eller bedsteforældre til at gå til babysalme-
sang.

Hver tirsdag kl. 10-11 åbner kirke- og kulturmedar-
bejder Tinne Leth kirkedøren til en opvarmet kirke, 
hvor en glad og hyggelig stund venter med salmer, san-
ge, bevægelse og bobler.

Alle kan være med. Forløbet bygger på gentagelser med 
korte salmebidder, sange eller remser. Børnene vugges, 
og der danses med dem i favn på meget enkle trin, der 
hurtigt sidder i fødderne.

Der er ingen tilmelding, det er gratis, og man kan hoppe 
på og stige af, som det nu passer i kalenderen.

Mad og bleskift kan sagtens ske i kirken. 

Sidste gang inden sommeren bliver 25. juni

12
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DETDET’’ FOR BØRN FOR BØRN

JUNIORKONFIRMAND 
HOLDER FLYTTEDAG 

- og er for alle børn i 3. klasse i Kirke Saaby skole 
– eller bosiddende i Kirke Saaby og Kisserup sogne!

Fremover vil juniorkonfi rmanderne fylde Den Gamle Skole i efterårssemestret.

Juniorkonfi rmand er for piger og drenge, der gerne vil gå på opdagelse i den 
kristne tro og folkekirkens højtider.

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

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 kirke, så meld dig til på kateket.
tinneleth@hotmail.com senest tirsdag den 10. september kl. 10. 

På tilmeldingen skal der stå, om der må tages fotos af dig, og om de må bruges 
på hjemmeside eller foldere. Der kommer også en folder ud i 3. klassen på Kirke 

Saaby Skole.

Vi mødes i Den Gamle Skole 
(alternativt i konfi rmandstuen i præstegården)

NB: ingen JK: 15. oktober

13
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Gudstjenesteliste
Juni · Juli · August · September 2019

A

Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

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

---

Søndag den 16. juni

Trinitatis søndag
10.30
AS

--- 9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag den 23. juni

1. søndag efter trinitatis
10.30
AS

9.00
AS

10.30
PJS

--

Søndag den 30. juni

2. s. e. trin.
10.30
SEJ

--- 9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag den 7. juli

3. s. e. trin.
11.00
PJS+SEJ
Campinggudstj

11.00
PJS+SEJ
Campinggudstj

11.00
PJS+SEJ
Campinggudstj

11.00
PJS+SEJ
Campinggudstj

Søndag den 14. juli

4. s. e. trin.
9.00
PJS

--- --- 10.30
PJS

Søndag den 21. juli

5. s. e. trin.
--- 9.00

PJS
10.30
PJS

---

Søndag den 28. juli

6. s. e. trin.
10.30
AS
12.00
AS
Dåbsguds. *

--- --- 9.00
AS

Søndag den 4. august

7. s. e. trin.
10.30
AS

9.00
AS

10.30
PJS

---

Søndag den 11. august

8. s. e. trin.
10.30
SEJ

--- 9.00
PJS

10.30
PJS

14
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Gudstjenesteliste
Juni · Juli · August · September 2019

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. juni: AS
Onsdag den 10. juli: PJS

Onsdag den 14. august: SEJ

Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

Søndag den 18. august

9. s. e. trin.
10.30
AS
12.00
AS
Dåbsguds. *

9.00
AS

10.30
PJS
Konfi rmandind
skrivning

---

Søndag den 25. august

10. s. e. trin.
10.30
SEJ & AS
Konf. indskriv-
ning

--- 9.00
PJS

10.30
PJS
Høstgudstj på 
marken

Onsdag den 28. august 20.00
AS
Aften-medita-
tion

--- --- ---

Søndag den 1. september

11. s.e.trin
10.30
SEJ

--- --- 9.00
SEJ

Søndag den 8. september

12. s.e.trin.
10.30
AS
12.00
AS
Dåbsguds. *

9.30
AS

10.30
PJS
Høstgudstj

---

15
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Find Hvalsø, Særløse, Kirke Saaby og 
Kisserup Kirker på Facebook

KIRKE HVALSØ OG SÆRLØSE KIRKE SAABY OG KISSERUP

A
nne B

. S
pangsberg

S
øren E

. Jensen

Poul Joachim
 S

tender

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

Underviser i babysalmesang

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 Vokalensemble

Henvendelse til organist Anders Danman
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