
September • OktOber • NOvember • December  2019
FrA kIrkeN

Tilgivelse!



2

Se
pt

em
be

r
O

kt
O

be
r

N
O

ve
m

be
r

De
c

em
be

r

Fortsættes

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse
Tirsdag den 3. kl. 14:  Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Tirsdag den 3. kl. 19.30: Amerikansk koncert i kirke Saaby kirke
Onsdag den 4. kl. 9.30:  Morgenmøde i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 4. kl. 19.30:  Sæsonstart Saaby Vokalensemble i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Torsdag den 5. kl. 17.00:  Godnathistorie i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Fredag den 6.: Niels Skousen, Kulturnatten, på kropladsen
Fredag den 6. kl. 14.00:  Foredrag af Hans-Peter Tams i Hvalsø Sognegård
Søndag den 8. kl. 10.30:  Høstgudstjeneste i Kirke Saaby kirke
Søndag den 8. kl. 10.30:  Høstgudstjeneste med konfirmander og frokost i Hvalsø Sognegård
Mandag den 9. kl. 19.00:  Læsekredsen i Hvalsø Sognegård begynder 
Tirsdag den 10. kl. 19.30:  ”Som i himlen” – særforestilling i Hvalsø Bio
Onsdag den 11. kl. 19.00:  Nordisk jazz møder argentinsk tango i Hvalsø kirke
Torsdag den 12. kl. 14:  Sæsonstart SAABYNODERNE i Den gamle Skole Kirke Saaby
Onsdag den 18. kl. 19.30:  Engelsk Duo, koncert i Kirke Saaby kirke
Lørdag den 21. kl. 19.30:  Aarhus Barokkor i Hvalsø kirke
Onsdag den 25. kl. 19.30:  3 organister fra Lejre Provsti i Hvalsø kirke

Tirsdag den 1. kl. 14.00:  Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 2. kl. 19.30:  Koncert i Kirke Saaby kirke
Torsdag den 3. kl. 17.00:  Godnathistorie i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Fredag den 4. kl. 14.00:  Foredrag om kunstig befrugtning i Hvalsø Sognegård
Onsdag den 9. kl. 9.30:  Morgenmøde i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 9. kl. 19.00:  Forfatter Leonora Christina Skov i Hvalsø Sognegård
Torsdag den 10. kl. 20.00:  Aftenmeditation med musiker og komponist Torben Westergaard 

og sognepræst Anne Spangsberg i Hvalsø kirke
Onsdag den 23. kl. 18.30:  Kirkespisning i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Fredag den 25. kl. 14.00:  Mød to Globale Fortællere i Hvalsø Sognegård
Søndag den 27. kl. 10.30:  BUSK-gudstjeneste med spejderne og konfirmanderne
Tirsdag den 29. kl. 19.00:  Filmklubben Bergman i Rye præstegård
Onsdag den 30. kl. 19.30:  Koncert med ”Me and Maria” i Særløse kirke

Fredag den 1. kl. 14.00:  Foredrag om den danske grundlov i Hvalsø Sognegård
Søndag den 3.:  Vores døde mindes i kirkerne - allehelgenssøndag
Tirsdag den 5. kl. 14.00:  Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 6. kl. 9.30:  Morgenmøde i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 6. kl. 20.00:  Meditative fortællinger - en aften med nærvær og refleksion i 

Hvalsø kirke
Torsdag den 7. kl. 17.00:  Godnathistorie i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Onsdag den 20. kl. 18.30:  Kirkespisning i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Tirsdag den 26. kl. 19.00:  Filmklubben Bergman i Den gamle Skole, Kirke Saaby

Søndag den 1. kl. 10.30:  Kirkeåret indledes i Kirke Saaby kirke
Søndag den 1. kl. 10.30:  Adventsgudstjeneste med spejderne i Hvalsø kirke
Tirsdag den 3. kl. 14.00:  Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 4. kl. 10.00:  Juleafslutning for børnehavebørn med Tine Skau fra TRIOfabula i 

Hvalsø kirke
Onsdag den 4. kl. 19.30:  Julekoncert med ”Intakt” i Hvalsø kirke
Torsdag den 5. kl. 17.00:  Godnathistorie i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Fredag den 6. kl. 14.00:  Vi synger julen ind sammen i Hvalsø Sognegård

Free Spirit
Koncert med 10 amerikan-
ske musikere i Kirke Saaby 
kirke tirsdag den 3. sep-
tember kl. 19.30

Sognepræsten i Kirke Saaby 
har en amerikansk ven, Jona-
than Neil,  der er pilot og mu-
siker. Han har udgivet adskil-
lige cd’er og kommer til Kirke 
Saaby kirke med 9 musikere 
og giver en gratis koncert. Om 
sin koncert skriver han: ”We 
do most contemporary church 
music but also will include 
some songs from musicals as 
well”

Gratis adgang og efterføl-
gende californisk vin.

September • oktober • november

MorgenMøde: 

kalkmalerierne  
i kirke Saaby kirke
Onsdag den 4. september 
kl. 9.30-11.00 i Den gamle 
Skole

Konservator Conny Han-
sen, der satte kalkmalerierne 
i stand i Kirke Saaby kirkes 
skib, kommer på besøg. Hvad 

skete den i grunden i den lan-
ge periode, da de gamle ma-
lerier blev repareret? Med sig 
har Conny Hansen Peder Bøl-
lingtoft fra Nordisk Konserve-
ring, der vil præsentere kon-
serveringen af kalkmalerierne 
i våbenhuset.

Vi må acceptere, at alle oplever 
smerte. det er uvægerligt en del af 
at være menneske. Smerte, kræn-
kelse, tab hører til livet. Hver dag 
har vi mulighed for at blive såret af 
andre.  og hver gang det sker, står 
vi ved en skillevej og må vælge, 
om vi går tilgivelsens eller gengæl-

delsens vej. og måske skulle man 
kaste et blik på begrebet selvhøjti-
delighed.  Man kan godt tage sig 
selv alvorligt uden at blive selvhøj-
tidelig.  Vi begår alle fejl. Vi behø-
ver alle tilgivelse. 

Tilgiv livet, at det ikke er perfekt
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Ny sæsonstart i kirke Saaby  
for Saaby vokalensemble (SAve)

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 flygte fra det krigshær-
gede Tyskland til hjemegnen i 
Slesvig.

Søndag den 8. september 
kl. 10.30 i Hvalsø kirke

Høstfrokost i Sognegården efter 
gudstjenesten. Pris 60 kr. 

Tilmelding senest den 1. sep-
tember til Carsten Lester, carsten.
lester@fasttvnet.dk & Peter Witt-
høft-Rasmussen, pwr@dsb.dk

Kom og nyd de bibelske figurer 
og den smukke pynt.

Foredrag af 
Hans-peter 
tams om  
flugten fra  
nazisterne

Høstgudstjeneste 
med konfirmander 
& frokost

Den gamle Skole onsdag 
den 4. september kl. 19.30.

Ensemblet indleder den ny 
sæson. Efterfølgende er de 
ugentlige øveaftner torsdage 
kl. 19.30 – 21.30 med indlagt 
kaffe/te-pause.

Det foregår i Den gamle 
Skole, Bogøvej 3, 4060 Kirke 
Saaby.

Ensemblet ledes af Anders 
Danman, der som organist 
ved Saaby og Kisserup kirker 
prøver at styre de pt. 9 sang-
glade kvinder

Repertoiret er 2-stemmige 
danske og udenlandske sange 
og korsatser, lettere klassiske 
værker og et strejf af ældre og 
nyere musik – alt tilpasset en-
semblets formåen.

Vi er åbne for at udvide 
med endnu flere – både mænd 
og kvinder – så der på sigt kan 
snige sig 3-4-stemmige satser 
ind.

Det er selvfølgelig en fordel, 
hvis man har sunget i kor tid-
ligere, men det er absolut ikke 
en betingelse. 

Du skal dog helst kunne 
synge rent. Alle stemmer ind-

spilles på lydfil – så er der mu-
lighed for at nynne lidt med 
derhjemme.

Saaby Vokalensemble er 
ikke et specielt kirkekor, men 
optræder gerne i kirkerne ved 
særlige lejligheder – typisk 2-3 
gange på et år, og ofte sam-
men med professionelle gæ-
stesangere og musikere.

Fast har ensemblet stået for 
halvårlige sangaftener, hvor 
alle er velkomne til at synge 
sammen med os på selvvalg-
te sange fra Højskolesangbo-

gen til Anders´ dejlige klaver-
akkompagnement. 

En workshop står på pro-
grammet en lørdag i starten af 
den ny sæson.

Sæsonen strækker sig fra 
september til maj/juni.

Henvendelse og tilmelding 
til organist Anders Danman, 
helst på mail anders@dan-
man.dk.

Du kan også bare møde op 
d. 4/9 og prøve, om det er no-
get for dig – det er gratis at 
deltage.

KirKe-
spis-

ninger

Aftenen består af en kort andagt i kirken, middag og fore-
drag i den gamle Skole. Kirkespisningen indledes i kirken kl. 
18.30 og er afsluttet kl. 21.00. Kirkespisningerne koster 65 
kr. per person. Prisen er inklusiv en hovedret, kaffe med små-
kager og et glas vin/sodavand/øl. 
Tilmelding på e-mail eller telefon til Kristina garth-grüner på 
tlf. 22 16 1234 eller kriga@km.dk eller pjs@km.dk. 

fredag den 6. september

En veteran i dansk musik-
liv, Niels Skousen, spiller på 
kropladsen i forbindelse med 
kulturnatten.

Hvalsø kirke, der jo er nabo 
til kropladsen, er medsponsor 
på dette arrangement. 

Skousen, der i år fyldte 75 
år, er stadig aktiv og har i april 
måned udgivet sit 6. studieal-
bum: ”Døgnet har 24 timer”, 
som fik mange roser fra an-
melderne: Det er sange, der 
går til hjertet. Når Niels Skou-
sen står på scenen, bliver pub-
likum inviteret med på en mu-

sikalsk rejse. Hans musikal-
ske historier favner bredt, og 
med sin humoristiske, skarpe 
og til tider melankolske stem-
me rammer hans sange os der, 
hvor vi gi’r os selv lov til at lade 
følelserne tale. Skousen har i 
kraft af sit virke og sin karrie-
re opnået en toneangivende og 
anset position, og han frem-
træder som en distingveret 
sangskriver og performer.

Se i dagspressen, hvornår 
Niels Skousen optræder på 
kropladsen.

kulturnatten  
i Hvalsø
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engelsk  
duokoncert  

Læsekreds i 
sognegården
Læsekredsen begynder sæso-
nen mandag den 9. septem-
ber kl. 19 i sognegården, hvor 
vi snakker om de bøger, vi 
hver især har læst i sommerens 
løb og får den første bog udle-
veret. Derpå mødes vi den an-
den mandag hver måned (dog 
1. mandag i april) og diskute-
rer den læste bog og får den 
næste. Bøgerne skaffer biblio-
teket. Vi læser fortrinsvis ny-
ere, udenlandske bøger. Sæso-
nen slutter den 11. maj.

Vi er ret mange og kan højst 
rumme en enkelt mere. Ring til 
Inger de Cros Dich, tlf. 46 42 
00 01, hvis du er interesseret.

”Som i himlen” 
særforestilling i Hvalsø bio

Tirsdag den 10. september 
kl. 19.30

Daniel Daréus er dirigent i 
verdensklasse. En dag beslut-
ter han sig pludselig for at 
trække sig tilbage fra musiks-
cenen og slå sig ned i sin barn-
domsby i det nordlige Sverige. 
Det opdager det lokale kirke-
kor, der lokker det musikalske 
geni til at kigge forbi til de-
res øveaftener. Det får kon-
sekvenser. Ikke blot for det 
hurtigt voksende kor, men be-
stemt også for Daniel. 

”Mange vil gå grådkvalte 
hjem fra denne film med en 

følelse af at være delagtiggjort 
i eviggyldige sandheder om 
livet og kærligheden.” Mads 
Kastrup (Berlingske)

Spilletid 132 min. Gratis 
adgang. Arrangeret af Hvalsø 
sognekor og Hvalsø kirke. Alle 
er velkomne. Gratis adgang - 
først til mølle.

Onsdag den 11. september 
kl. 19.00 – 21.30 i Hvalsø 
kirke

Bassisten og komponisten Tor-
ben Westergaard – nu bosid-
dende i Hvalsø – er en alsidig 
herre der, med 12 cd-udgivel-
ser i eget navn, turnerer i mere 
end 20 lande og med knap 
seks års ophold i jazzens mek-
ka New York, har sat sit præg 
på den danske såvel som den 
internationale jazzscene. The 
Tangofied Ensembles første 
cd, Tangofied (2012), indspil-

let i Buenos Aires, var, udover 
fremragende anmeldelser, no-
mineret i to kategorier til Da-
nish Music Award, Jazz, 2013. 
Den efterfølgende, Tangofied 
II, ligeledes både anmelderrost 
og DMA-nomineret, 2014, 
blev indspillet i dels Buenos 
Aires, dels København. Trilo-
gien blev fuldendt i 2017 med 
Tangofied III, der fik mange 
roser med på vejen, både her-
hjemme som i udlandet:

Musikken kan beskrives 
som ’moderne tango jazz’ og 
trækker både på tangoens 

partitur-musik og jazzens im-
pro vi sa tionssprog. Ønsket er at 
prøve at finde et tredje udtryk 
mellem tango og jazz – og at 
finde fællesnævneren i den blide 
melankoli, der bærer argentinsk 
tango såvel som nordisk jazz.

The Tangofied Ensemble: 
Ida Nørholm (cello / DK), 
Anders Banke (basklarinet / 
DK), Alejandro Sancho (guitar 
/ ARG) og Torben Westergaard 
(bas / komposition).

Koncert i 45 minutter ad 
2 omgange. I pausen serveres 
vin/øl sodavand og snacks.

Nordisk jazz møder argentinsk tango

Aarhus  
barokkor 
Hvalsø kirke lørdag 
den 21. september  
kl. 19.30

Aarhus Barokkor er et 
vokalensemble, som har 
specialiseret sig i tidlig 
musik – specielt renæs-
sance- og barokmusik. 
Koret debuterede i 2007 
og har siden starten væ-
ret ledet af Michael Hvas 
Thomsen, som også er 
dirigent for Den Jyske 
Sinfonietta. Med kun 20 
sangere lader koret hver 
enkelt stemme i de po-
lyfone satser komme til 
sin ret. Aarhus Barokkor 
vandt kammerkor-grup-
pen i Randers internatio-
nale korfestival 2012. Ole 
Vedel Villumsen (cem-
balo) og Friedrike Winc-
kler (cello) akkompagne-
rer dele af programmet. 
Koncerten varer cirka en 
time.

med fløjte  
og guitar
Kirke Saaby Kirke onsdag 
den 18. september kl. 19.30.

En fløjte- og guitarduo af høj 
klasse kommer til Saaby den 
18. september: Marielle Way, 
fløjte og Paul Gregory, guitar. 
Ud over at spille sammen som 
duo spiller Marielle Way og 
Paul Gregory sammen i Ca-
rulli Ensemblet (fløjte, violin, 
viola og guitar).

Paul Gregory begyndte at 
spille guitar som 10-årig og 
fik sin debut i Wigmore Hall, 
da han var 19. Tre år efter 
debut én vandt han den presti-
gefyldte Internationale Andres 
Segovia Konkurrence i Spani-
en.

Paul Gregory har turneret i 
det meste af verden – herunder 
i Danmark både som solist og 
sammen med den danske gui-
tarist Lars Frandsen.

Han har virket som gæste-
professor på The Royal Irish 
Academy i Dublin og som le-
dende ekstern examinator på 

The Royal Scottish Academy i 
Glasgow..

Marielle Way er uddannet på 
Trinity College og The Royal 
Academy of Music samt på No-
ord Nederlands Conservatori-
um. Hun har vundet en række 
priser for sit fløjtespil: The Phil-
harmonia Orchestra Martin 
Musical Scholarship, Harold 
Clarke Woodwind Prize og Jel-
linek Award samt priser fra The 
Newby Trust og EMI Sound 
Foundation. 

Mange spændende nyskrev-
ne værker står på programmet i 
Saaby, herunder Paul Gregorys 
”Adagio across a lake of green 
mirrors” og Timothy Baxters 
”Pastorale” for fløjte og guitar.

Koncerten er arrangeret af 
komponistforeningen Kom-
vest og støttes af Lejre kom-
mune. Der er gratis adgang og 
en forfriskning i våbenhuset ef-
ter koncerten.

3 organister fra Lejre provsti
Hvalsø kirke onsdag den 
25. september kl. 19.30
Organisterne Camilla Dono-
van (Osted og Allerslev kir-
ker), Morten Skjoldan (Kr. 

Sonnerup og Rye kirker) og 
Linda Baarsgaard (Hvalsø og 
Særløse kirker) spiller et godt 
blandet program af orgelmu-
sik fra næsten alle tidsaldre og 

stilarter fra J. S. Bach til Star 
Wars og derimellem.

Der vil være en lille 
forfriskning i kirken efter 
koncerten.
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Foredrag om kunstig befrugtning:

muligheder og dilemmaer
Fredag den 4. oktober kl. 
14 – 16 i Hvalsø Sognegård

Henrik Gade Jensen er ud-
dannet mag.art. i filosofi og 
underviste i mange år i filosofi 
ved Københavns Universitet. 
Han var en kort tid særlig råd-
giver i Kirkeministeriet samt 
projektleder ved tænketanken 
CEPOS og er nu sognepræst 
på Lolland.

Henrik Gade Jensen har 
deltaget i samfundsdebatten i 
mange år og været tilknyttet 
Berlingske, Jyllands-Posten, 
Kristeligt Dagblad og Politi-
ken som kommentator, blog-
ger eller anmelder. Han hol-
der foredrag og skriver bøger 
og artikler om emner der inte-
resserer ham.

Han blev i 2016 medlem af 
etisk råd og har især været op-

taget af de etiske problemstil-
linger som opstår som følge 
af den bioteknologiske forsk-
ning. 

Han vil i dette spændende 
foredrag fortælle om arbejdet 
i Etisk Råd og kommer bl.a. 
ind på spørgsmål om aktiv 
dødshjælp, organdonation og 
kunstig befrugtning. Hvor-
dan skal vi forholde os til de 
mange muligheder, som den 
moderne naturvidenskab gi-
ver menneskeheden, og hvilke 
dilemmaer er der at tage stil-
ling til? Han vil desuden kom-
me ind på spørgsmål om rituel 
omskæring.   

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

MorgenMøde

Hospitalspræst  
matilde Nordahl 
Svendsen
Onsdag den 9. oktober  
kl. 9.30-11.00 i Den gamle 
Skole

Matilde Nordahl Svendsen 
er ansat af folkekirken og be-
tjener patienter og pårørende 
med tilknytning til Herlev 
Hospital. Hun står blandt an-
det til rådighed med samtaler 
og er vant til at tale med men-
nesker i alle situationer, lige 
meget hvilken tro eller religi-
øs overbevisning de har. Ho-
spitalspræsterne holder des-
uden gudstjenester, udfører 
kirkelige handlinger og un-
derviser på Herlev Hospital. 

cembalokoncert 
med Anders Danman
i Kirke Saaby kirke onsdag 
den 2. oktober kl. 19.30. 

Mesterværker af fransk cem-
balomusik fra Ludvig den XVs 
Paris, samt uddrag fra An-
ders´ fusionsuiter ”ALL YOU 
NEED” – cembalostykker i 
fransk barokstil på temaer af 
The Beatles. 

Anders Danman har høstet 
stor international anerken-
delse for sine fortolkninger af 
fransk barokmusik – og hans 
CD’er er blevet rost i interna-
tional fagpresse.  

Med sit dybe kendskab og 
kærlighed til fransk cemba-
lostil og samtidig kærlighed 
til Beatles-sange har Anders 
gennem en årrække omstøbt 
kendte Beatles-numre til ba-
rokkens ”pièces de clavecin”, 
kunstfulde og sjove fusion-be-
arbejdelser, der endte i to hele 
suiter indspillet i Danmark, 
men udgivet på det japanske 

pladeselskab King, under nav-
net ”ALL YOU NEED - Liv-
re de Clavecin”. Pladen blev 
importeret til Frankrig og an-
meldt i fransk presse, men er 
desværre ikke nået til Skandi-
navien. 

På ALL YOU NEED-
CD’en spiller Anders på sit 
eget fornemme kopi af et 
fransk 1700-talscembalo, byg-
get af Andreas og Ann-Chri-
stin Kilström i 1996. Samme 
fantastiske instrument får vi i 
dag at høre i Saaby Kirke.  

Udover All You Need vil 
Anders spille cembalomusik 
fra Paris af Antoine Forqueray 
og Jacques Duphly.

Der er gratis adgang og en 
forfriskning i våbenhuset efter 
koncerten. 

King CD 118 ALL YOU 
NEED med Anders Danman 
kan unikt købes i kirken til 
120 kr. Forhandles ellers ikke 
i Danmark.

Uden tilgivelse forbliver 
vi tøjret til den person, 
der gjorde os ondt. Vi 
er bundet sammen af 
lænker af bitterhed. Vi 
er lukket inde i vores 
egen smerte. Indtil vi kan 
tilgive den person, der 
har gjort os ondt, vil han 
eller hun holde nøglerne 
til vores lykke. Ved at 
tilgive tager vi kontrollen 
tilbage over vores eget 
liv. du bliver fri og behø-
ver ikke længere at være 
et offer. når du ikke kan 
tilgive, går det i virkelig-
heden slet ikke ud over 
den, du ikke kan tilgive 
- men dig selv! den, der 
har såret dig, er efter 
al sandsynlighed helt 
uvidende om, hvor ondt 
hun har gjort dig, eller 
hun er kommet videre 
med sit liv og er som 
sådan hamrende lige-
glad med, om du tilgiver 
hende eller ej. Hvis du 
holder fast i gamle skuf-
felser, nag, irritationer, 
svigt, ufølsomheder og 
vredesudbrud, spilder 
du derfor både din tid 
og din energi. 

Tilgiv 
for din egen 
skyld

Henrik Gade Jensen

Morgen-Møder
Morgenmøderne har en 
pris på 30 kr. for mor-
genmad og foredrag 
og ”en lille en til ga-
nen.” Ingen tilmelding. 
Morgenmøderne be-
gynder kl. 9.30 og af-
sluttes kl. 11.00
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Mød forfatteren 

Leonora  
christina 
Skov 
og hør hende bl.a. fortælle 
om sit forfatterskab og bogen 
“Den, der lever stille” som 
hun modtog priserne Martha 
Prisen og De Gyldne Laurbær 
for i 2018.  

Arrangementet afholdes i 
Sognegården i Hvalsø ons-
dag den 9. oktober kl. 19 til 
ca. kl. 21.

Billet koster 150 kr. og 
købes på Billetto (link vil 
være at finde på Hvalsø Kirkes 
hjemmeside 1. september)

Kontaktperson for ar-
ran ge men tet Charlotte 
(c.bjergskov@gmail.com)

Aftenmeditation
med musiker og komponist torben Westergaard 
og sognepræst Anne Spangsberg

kirkespisning
Fra madvarer til omgangsformer

mød to globale fortællere 
- to danske unge, som har besøgt Zanzibar

September • oktober • november September • oktober • november

Torsdag den 10. oktober kl. 
20.00 i Hvalsø Kirke 

Der vil være en vekslen mel-

lem ord og musik til medita-
tion, så vi sammen i kirkerum-
met skaber en mulighed for en 
pause midt i det travle liv.

Onsdag den 23. oktober kl. 
18.30-21.00 i Kirke Saaby 
kirke og Den gamle Skole

Kristian Ditlev Jensen, der er 
kirkebogsførende sognepræst i 
Skagen Pastorat, fortæller om, 
hvordan protestantismen gen-
nemsyrer det danske samfund 

– fra madvarer til omgangs-
former. Foredraget afrundes 
med spørgetid, hvor man kan 
byde ind eller få uddybet em-
nerne, der er talt om. Kristian 
Ditlev Jensen er – ved siden af 
præstegerningen – forfatter, 
radiovært og kritiker på Week-
endavisen. Vel mødt.

Fredag dem 25. oktober 
kl. 14 i Hvalsø Sognegård

De fortæller om deres møde 
med en helt anden kultur og 
virkelighed, end vi umiddel-
bart kender i Danmark!

De globale fortællere er et 
projekt i samarbejde mellem 
Danmission og Folkekirken. 

Overskriften for ar ran ge-
men tet er ”Se op!”:
-  om at være kristen minoritet 

blandt et muslimsk flertal
-  om at leve i et samfund på 

kanten mellem sammenstød 
og sameksistens

- om at være ung kristen og se 
ud over sig selv
- om som kirke og menighed 
at engagere sig i verden om-
kring sig
- om at mødes og se verden 
gennem andre øjne.

Konfirmanderne får 
også igen i år som en del af 
undervisningen besøg af de 
globale fortællere, hvilket 
plejer at vække stor glæde.

Ida Kongsbak står for 
arrangementet.

Arrangementet er gratis 
men af hensyn til kaffe/kage 
bedes du tilmelde dig til Anne 
Spangsberg, e-mail: anne.
spangsberg@paradis.dk 

bUSk- 
gudstjeneste 
med spejderne og 
konfirmanderne
Søndag den 27. oktober  
kl. 10.30 i Hvalsø kirke

Familiegudstjeneste med spej-
derne og konfirmanderne, der 
i år handler om Gud, som har 
tændt millioner af stjerner.

BUSK står for Børn, Unge, 
Sogn & Kirke

gud kan formodentlig tilgive alt. 
Men det kan vi mennesker ikke. 

30 procent af danskerne har inden 
for det sidste år oplevet en situation, 
hvor de ikke har kunnet tilgive an-
dre, viser ny undersøgelse foretaget 
af folkekirken.dk. At kunne sige højt, 
at man ikke er der, hvor man kan 
tilgive, er et sundhedstegn. Hellere 

det end at lade, som om man tilgi-
ver, når man ikke har sig selv med i 
det. det er ikke let at tilgive. navn-
lig hvis personen ikke angrer. det er 
også et spring ud i intetheden at til-
give. det er en chance, man løber. 
der er ingen, der ved om man vil 
blive krænket igen af den samme 
person.  

Tilgiv hvis du kan
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Fredag den 1. november 
kl. 14 – 16 i Hvalsø Sogne-
gård ved journalist Kaare 
R. Skou.

Mange tror at grundloven er 
en tyk bog med mange para-
graffer. I virkeligheden fylder 
den blot et par sider, men hvad 
står der på de sider, og hvor-
dan kom der til at stå det, der 
står? Der står bl.a., at ”den 
evangelisk-lutherske kirke er 
den danske folkekirke og un-
derstøttes som sådan af sta-
ten”. Desuden fremgår det, at 
kongen, som den eneste dan-
sker SKAL tilhøre den evan-
gelisk-lutherske kirke.

Det meste af grundloven 
stammer fra 1849, og det har 
givet anledning til, at mange 
spørger, om der er brug for en 
ny grundlov eller for en grun-
dig revision. Samfundet ser 
meget anderledes ud nu end i 
1849. Bl.a. er samfundet ble-
vet meget mere multikulturelt 
og multi-religiøst.

I dette interessante fore-

drag kommer politisk kom-
mentator Kaare R. Skou ind 
på baggrunden for grundlo-
ven, og hvorfor grundloven er 
så vigtig, som den er. Han vil 
også se på, hvorfor det er så 
svært at ændre denne lov. 

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 

”me and maria”

Filmklubben bergman spiller igen

September • oktober • november September • oktober • november

Kaare R. Skou. Tidligere politisk redaktør på TV2.

Foredrag om  
den danske grundlov

Grundloven af 1915, der gav 
kvinderne valgret. Den er un-
derskrevet af den radikale stats-
minister Zahle og en ung kong 
Christatin X. Den første grund-
lov er fra 1849 og blev revideret 
flere gange - senest i 1953.

meditative 
fortællinger 
– en aften med nær-
vær og refleksion 

Onsdag den 6. november 
kl. 20.00 i Hvalsø kirke

Fortæller og sanger Annema-
rie Krarup blander eftertænk-
somme historier, musik og 
meditativ sang i sin nye musi-
kalske fortælleforestilling.

Gennem nordisk in spi-
re re de sangimprovisationer 
og meditativ fortælling in-
viteres deltagerne ind i et 
fordybelsesrum, hvor de kan 
hengive sig til en nærværende 
og vedkommende oplevelse.

Tirsdag den 29. oktober kl. 
19.00 i Rye præstegård

Mine aftner i Paradis
Filminstruktøren Salvatore di 
Vita får en aften besked om, at 
hans barndomsven Alfredo er 
død og skal begraves den næ-
ste dag i hjembyen Giancaldo. 
Tynget af sorg og stærke min-
der rejser Salvatore tilbage til 
den sicilianske landsby, som 
han ikke har besøgt i 30 år. 
Minderne omkring byens bio-
graf Cinema Paradiso, som 

blev drevet af netop Alfredo 
overvælder ham.
For Salvatore- med kælenav-
net Toto- havde som barn et 
mangeårigt venskab med Al-
fredo.
Toto var alterdreng i byens 
kirke, men tilbragte alle sine 
aftener i byens biograf. Hans 
far var blevet væk i krigen. I 
stedet udviklede han et ven-
skab med den aldrende pro-
jektør Alfredo og en dyb kær-
lighed til filmen.
Med udgangspunkt i Totos fa-

scination af film og det at ar-
bejde i operatørrummet bliver 
de mange biograffilm en evig 
grundstamme for Alfredos fa-
derlige råd om livet. Da Toto 
forelsker sig i bankdirektørens 
datter, viser de mange film-
referencer sig at være særligt 
nyttige.
Filmen blev indspillet og in-
strueret af Giuseppe Tarnato-
re i 1989 og vandt samme år 
en Oscar for den bedste uden-
landske film

Særløse kirke onsdag den 
30. oktober kl. 19.30

Den 30. oktober inviteres ly-
set ind i Særløse Kirke i an-
ledning af Allehelgen.

ME AND MARIA’s smuk-
ke musik og stemningsfulde 
lyssætning vækker lyst til 
fordybelse, indre ro og 
drømme. ME AND MARIA 
skriver sange i den blide pop-
genre med et nordisk strejf. 

Deres tekster er bevægende 
og giver mulighed for at 
nyde eftertænksom hed i en 
travl tid. ME AND MA RIA 
er Maria Anna Ro senberg, 
vokal/keyboard og Jo hannes 
Pehrson, basguitar/vo kal. 

På programmet er duoens 
egne sange fra det nyligt 
udkomne album ”Med tusind 
stjerner”, samt kendte cover-
numre. 

når vi kan indrømme, 
hvad vi har gjort forkert, 
har vi et udgangspunkt for 
tilgivelsen.  det er meget 
lettere at blive tilgivet, når 
man indrømmer sine fejl og 
angrer dem. ofte er frygten 
for at fortælle det, man har 
gjort, meget større end den 
reaktion man får.  Ved at 
indrømme forseelsen tager 
man ansvar for at have så-
ret et andet menneske. Man 
skal ikke bortforklare, hvad 
man har gjort. Man skal 
ikke sige jeg var fuld, vred, 
irriteret, egoistisk. 

Bed om 
tilgivelse
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Kirkespisning den 20.  
november kl. 18.30-21.00  
i Kirke Saaby kirke og  
Den gamle Skole

Camilla Lindemanns foredrag 
drejer sig om livsvalg og om at 
blive ældre i en ungdomsfikse-
ret tid. Hun er 70 år, journa-
list og forfatter. Hun var i 30 år 
chefredaktør for diverse maga-
siner og ugeblade (hos Aller.) 
Siden 2011 har hun skrevet fire 
bøger, blandt andre: ”60 MED 
MERE - livskvalitet har ingen 
alder”, der udkom i 2017. Her 
har hun samlet egne erfaringer 
med at blive ældre og har des-
uden interviewet 20 forskellige 
mennesker, kendte og ukend-
te, eksperter og andre livskloge 
folk, om alt fra: Må bedstefor-
ældre stråle i rødt? Interesserer 
de sig for sex? Kan man skifte 
karriere, når man er 70? Over-
tager vemoden, når man bliver 
gammel? Hvem er man, når 
man ikke arbejder mere? Er det 

i orden ikke at passe børnebørn, 
fordi man skal spille golf? Er det 
forsvarligt at blive far som 60-
årig, og hvordan kommer man 
videre efter tabet af to ægtefæl-
ler? Kan man tillade sig at have 
rynker, når botox er en mulig-
hed? Tør jeg melde mig som be-
søgsven? Bør jeg frygte døden?

Foredraget tager os igennem 
ældrelivet, der er forskelligt fra 
det ældreliv, vore forældre le-
vede. Camilla fortæller om at 
tage afsked med fastansættelse 
på arbejdsmarkedet, om arbej-
det med bogen og de erfaringer, 
hun gjorde undervejs. Og ikke 
mindst om mødet med de med-
virkende, der har vidt forskellige 
tilgange til at blive ældre. I 2018 
udkom Camilla med bogen: 
”Mit liv som Enestående, 16 
samtaler om det modne single-
liv.” Også tanker fra denne bog 
bliver inddraget i foredraget. 
Ud over eftertanke bliver der 
plads til latter undervejs, lige-
som der falder nogle konkrete 
råd af. Foredraget varer ca. en 
time, og så er der mulighed for 
at stille spørgsmål. Et af Camil-
las mottoer er: Hellere være i 
gang end være helt færdig.

September • oktober • november • December September • oktober • november • December

Morgenmøde

”Historien om 
tidehverv” 
de knarvorne avant-
gardeteologer
med Marie Høgh  
onsdag den 6. november 
kl. 9.30-11.00

Overskriften på morgenmødet 
lyder måske lidt kedelig. Men 
foredraget er sprællevende. Og 
det er ingen mindre end Marie 
Høgh, der gæster Kirke Saa by. 
Hun er en af Danmarks mest 
kendte præster, skriver skarpt 
og modigt for Berlingske Ti-
dende, BT og Kristeligt Dag-
blad, ved folketingsvalget var 
hun kandidat for Det Konser-
vative Folkeparti. 

kan bedstemor  
gå i cowboystøvler?

Filmklubben bergman 

Loving vincent
Fest-
gudstjeneste
Kirke Saaby kirke, søndag 
den 1. december kl. 10.30

Festgudstjeneste til 1. søndag 
i advent med medvirken af 
Therese Harris Buus Nielsen, 
sopran og Klaus Bjørn Olsen, 
trompet.

Tirsdag den 26. november 
kl.19.00 i Den gamle Skole 
i Kirke Saaby

En såret mand vakler den 29. 
juli 1890 ned ad gaden i den 
lille franske by Auvres. Han 
holder sine hænder mod et 
frisk skudsår i maven. 

Hvad skete der? Sådan 
spørger de to instruktører, den 
polske Dorota Kobiela, og den 
britiske Hugh Welchman i fæl-
lesskab i deres film fra 2017.

Med det udgangspunkt har 
de gjort Loving Vincent til 
en krimi, der kredser sig tæt-
tere ind på den eftermiddag, 
hvor van Gogh vaklede ind til 
den lokale læge med et døde-
ligt sår i maven. Manden, der 

stiller spørgsmålene, er Ar-
mand Roulin, søn af en lokal 
postmand. Armand forestil-
ler sig det, vi alle gerne vil se, 
en mordgåde, et højt svunget 
drama om drabet på et geni.

I stedet afdækker han en 
trist skæbne, et maniodepres-
sivt og ulykkeligt menneske, 
der malede og tegnede for at 
helbrede sig selv, og som i sin 
mani skabte en original tek-
nik, der kunne bane vej for tu-
sinder af andre kunstnere.

Filmen blev nomineret til 
en Oscar i kategorien Bedste 
animationsfilm og vandt sam-
me pris ved European Film 
Awards.

Vi kalder det en klub, men 
alle er hjertelig velkomne.

når voksne søskende nægter at tale 
med hinanden på grund af en fornær-
melse, kan deres børn og børnebørn gå 
glip af glæden ved stærke familiebånd.  
Man må tænke over, hvad man snyder 
sine børn og børnebørn for, hvis man 

ikke kan tilgive noget, ens forældre har 
gjort, og derfor ikke har kontakt med 
dem. der er intet sted, hvor der er så 
mange konflikter som i familierne. Tilgiv 
både dem, der betyder noget for dig 
og dem, der betyder noget for andre. 

Tilgiv for andres skyld

Advents-
gudstjeneste 
med spejderne
Første søndag i advent  
den 1. december kl. 10.30  
i Hvalsø kirke

Hver gang folk tilgiver, er 
det et mirakel. det er altid 
det utilgivelige, der skal tilgi-
ves. I kristendommen er det 
en vigtig pointe, at vi skal 
tilgive, fordi vi selv bliver til-
givet af gud. Vi elsker, fordi 
gud elskede os først.  

Tilgiv andre 
fordi du selv 
er tilgivet 
af Gud
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vi synger julen ind sammen 
i Hvalsø Sognegård 

”Vi skal huske på, at 
vores samfund aldrig 
havde set sådan her ud 
uden kristendommen. 
Hvis islam havde været 
vores samfundsreligion, 
havde vi f.eks. aldrig 
haft de samme 
frihedsværdier. Frihed 
er ikke kun vundet 
gennem revolutioner og 
lovgivning. Det er også kristendommen, 
som har sat det enkelte menneske fri ved evangeliet 
om, at dine synder, fejl og ufuldkommenhed er dig 
forladt. Du er god nok, på trods, lille genstridige 
menneske. Derfor skal vi ikke hele tiden arbejde på 
vores frelse, sådan som det er tilfældet for muslimerne. 
Vi er som kristne så at sige allerede givet friheden, 
og vores opgave er at tage os af det liv, vi er blevet 
skænket – ikke at gøre os fortjent til at komme 
i Paradis – det kan vi nemlig ikke. Det er helt 
afgørende for, at religion netop ikke er en lovgivende 
faktor i vores land”

Citat af Marie Høgh 
fra Berlingske Tidende , 2016
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Julekoncert med ”Intakt” vild med bøger?
Hvalsø kirke onsdag  
den 4. december kl. 19.30

Vokalgruppen Intakt blev 
dannet i 1998 af de fire san-
gere Eva Hede, Maria Hede, 
Lotte Pazdecki og Gitte Loh-
mann, der dengang alle sang 
i Skt. Nikolai Kirke i Holbæk. 
Intakt har et bredt repertoi-
re, der består af alt fra danske 
folkeviser, salmer og årstids-

sange til revysange, highlights 
fra tegnefilm og musicals, og 
lægger stor vægt på teksternes 
budskab. Gruppen har op-
trådt i kirker i hele Danmark. 
De moderne toner i vokal-
gruppen leverer jazzpianisten 
Jesper Ankjær, der er grup-
pens faste pianist og arrangør 
som, sammen med cellisten 
Therese Ankjær, akkompag-
nerer Intakt. 

Fredag den 6. december 
kl. 14 – 16

Sangeftermiddag med vores 
organist Linda Baarsgaard 
og gæsteoptrædende. Reser-
ver allerede nu denne efter-
middag, hvor vi sammen vil 
synge julen ind: Nye og klas-

siske julesalmer og sange er på 
programmet – og ellers kan alt 
ske, blot det er i julens ånd.

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 

når der sker noget 
uretfærdigt, har man 
lov til at være vred og 
udtrykke det. Vreden 
kan have en opdragen-
de funktion. den giver 
andre et signal om, at 
de har overtrådt vores 
grænse. Men på et tids-
punkt giver vreden ikke 
længere mening.  Mod-
sætningen til tilgivelsen 
er hævnen. Vreden er 
nødvendig. det er vre-
den, der er broen mod 
tilgivelsen. Tilgivelse 
er en proces. Vrede er 
som flydende vand, der 
er ikke noget galt med 
det, så længe du lader 
det flyde. Had er som 
stillestående vand, der 
bliver beskidt, ildelug-
tend, sygdomsbefængt, 
giftigt, dødeligt.  Hæv-
nen er tilgivelsens onde 
fætter. 

det er en af selvhjælpsindu-
striens værste pointer, at vi 
skal tilgive os selv. der fin-
des noget, der hedder pyro-
lyseovne. det er ovne, der 
kan gøre sig selv rene. det 
sker ved, at ovnen varmes 
op til 400 til 500 grader. 
Ved de temperaturer bliver 
snavset til aske, der nemt 
kan tørres op efterfølgende. 
de høje temperaturer gør, 
at ovnlågen bliver brænden-
de varm. Så man skal passe 
på ikke at brænde sig. Men 
man skal også passe på, 
hvis man bilder sig ind, at 
man som menneske har en 
pyrolysefunktion. Hvis man 
gør et andet menneske ondt 
og straks tilgiver sig selv 
for det, er man ikke renset. 
Man bliver nødt til at stå til 
ansvar for sine handlinger. 
Tilgivelse kræver, at den, 
man har forbrudt sig imod, 
tilgiver en. det er først i det 
øjeblik, at man er renset. 
Tilgivelse hører hjemme 
mellem mennesker. Men 
ind imellem, så bliver man 
alligevel nødt til at tilgive sig 
selv, hvis man fra den, man 
har gjort ondt, ikke kan få 
den tilgivelse, man hungrer 
efter. Alle fortjener tilgivelse. 
det gælder også en selv. 

Tilgiv,  
når det  
ikke længere  
giver mening 
at være  
vred eller  
at sørge

Tilgiv dig selv

Så er denne læsekreds måske 
noget for dig.

Vi mødes den første tirsdag 
i hver måned kl. 14-16 i Den 
gamle Skole i Kirke Saaby el-
ler i konfirmandstuen.

Vi skiftes til at komme med 
læseforslag, så alle har mulig-
hed for at bidrage med deres 
ønsker.

Til første møde efter feri-

en har vi læst Günther Grass: 
Bliktrommen.

Vores mødedatoer: 3. sep-
tember, 1. oktober, 5. novem-
ber og 3. december. 

Skulle dette have vakt din 
interesse, kan du tilmelde dig 
hos hellelundoe99@gmail.
com eller tlf. 20813044.

Helle Lundø Jensen
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Det’ for børnDet’ for børn

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

Kl. 17 hver den første torsdag i måneden er der dukketeater, 
sang og Fader Vor på fortælletæppet foran alteret 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. 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 kl. 12 tirsdagen før.

Vi mødes følgende torsdage: 
5. september  •  3. oktober  •  7. november  •  5. december 

JUNIORKONFIRMAND 
HAR HOlDT FlyTTEDAG 

vi mødes nemlig fremover i efterårssemestret.
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.

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.

Start: Tirsdag den 3. september. Slut: Tirsdag den 19. november

INGEN JUNIORKONFIRMAND FØLGENDE TIRSDAGE:  
17. september og 15. oktober.

Er du nysgerrig, har du spørgsmål om Gud og din landsbykirke,  
så er det måske noget for dig. 

Der kommer en folder med tilmeldings-info ud i din klasse  
- eller kontakt Tinne Leth på kateket.tinneleth@hotmail.com

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.

BABySAlMESANG 
begynder onsdag den  
7. august kl. 9.30  
i Hvalsø Sognegård.  
til alle forældre med helt  
små børn (ca. 2 – 12  
måneder gamle)
Vi synger salmer og små sange, vugger, ser 
på engle og sæbebobler, leger og danser let i 
de smås tempo.

Alt sammen for at styrke båndet mellem dit 
barn og dig selv, og for at dit barn kan nyde 
nærværet og opmærksomheden. 

Tilmelding ikke nødvendig.  
E-mail:louloueliseholm@ymail.com

Vel mødt til en hyggelig stund med kaffe og  
lidt brød til dem, der ønsker det bagefter sangen.
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Det’ for børnDet’ for børn

BABySAlMESANG 
I KIRKE SAABy KIRKE!
Alle babyer på 2-9 mdr. inviteres sammen med deres forældre 
eller bedsteforældre til at gå til babysalmesang i Kirke Saaby 
kirke.

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

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

Der er ingen tilmelding, og det er gratis. 
Mad og bleskift kan sagtens ske i kirken. 

START: Tirsdag den 20. august  
SLUT: Tirsdag den 5. november

NB: INGEN BABYSALMESANG  
FØLGENDE DAGE 
tirsdage den 17. september og den 15. oktober

Følg evt. facebook-gruppen: Babysalmesang i Kirke 
Saaby kirke på kirkens Facebook-side: Kirke Saaby 
Kisserup sogne.

Juleafslutning
for børnehavebørn 

med tine Skau fra trIOfabula
Onsdag den 4. december kl. 10.00 i Hvalsø kirke

Tine Skau med forestillingen ”Juleevangeliet” – sæt kryds allerede nu .

Alle drenge og piger fra og med 2. klasse 
til og med 7. klasse er velkomne i vores kor 
– også selvom man ikke er tilknyttet Saaby 
Skole.

Et fint samarbejde mellem skole og kirke 
har stået på i flere år.

Et team på tre voksne har haft et dejligt 
samvær med 27 børn sidste år. 

Dem håber vi at gense sammen med nye, 
der har lyst til at være med.

Nye har 3 prøvegange – derefter er tilmel-
ding bindende for hele sæsonen, der varer 
til maj måned.

Koret synger meget forskelligt: Ældre og 
nyere sange og salmer - sjove, alvorlige og 
smukke sange, der klinger. Vi synger to-
stemmigt i de fleste værker, så det er bare 
RIGTIG KORSANG!

Vi øver hver torsdag i Den gamle Skole fra 
kl. 14.15 – 15.15.

Derpå et kvarters informationer og lidt 
hygge inden vi slutter.

Man tilmelder sig hos Marie Villadsen på 
Saaby Skole. 

Hvis man ikke går i skole her, kommer man 
bare den første dag og bliver skrevet op.

Organist Anders Danman og musiklæ-
rer Marie Villadsen er korledere og Karin 
Gottfredsen assisterer.

Eventuel aflysning meddeles fra skolens 
kontor eller direkte fra én af ovenstående 
voksne.

SAABYNODERNE har hvert år deltaget i 
workshop og i stort korstævne i Roskilde – 
over 300 korsangere.

 Vi medvirker fast med Lucia-aften i de-
cember, ved børnegudstjeneste Palmesøn-
dag som optakt til påsken og Valborgaften 
- sidste dag i april på Tadre Mølle.

Kom og syng med!

SAAByNODERNE 
KORSTART

Så er SÅBYnoderne klar til start - torsdag den 
12. september kl. 14.15 i den gamle Skole
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gudstjenesteliste
September · Oktober · November · December 2019

gudstjenesteliste
September · Oktober · November · December 2019

Kirkebil: Ring efter Amager Øbro Taxi, 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 18. september: PJS (bemærk ændring af dato)
Onsdag den 9. oktober: SEJ
Onsdag den 13. november: AS

Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

Søndag den 8. september
12. s.e.trin.

10.30
AS
Høstgudstj.m. 
konfirmanderne
12.00
AS
Dåbsgudstj.*

9.00
AS

10.30
PJS
Høstgudstj

---

Søndag den 15. september
13. s. e. trin.

10.30
AS

--- 9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag den 22. september
14.s.e. trin.

10.30
SEJ

--- 9.00
SEJ

---

Søndag den 29. september
15.s.e. trin.

10.30
AS

9.00
AS
12.00
AS
Dåbsgudstj.

10.30
PJS

9.00
PJS

Søndag 6. oktober
16. s. e. trin.

10.30
AS
12.00
AS
Dåbsgudstj. *

9.00
AS

---

Torsdag den 10. oktober 20.00
AS
Aftenmedita-
tion m. Torben 
Westergaard

--- --- ---

Søndag den 13. oktober
17. s. e. trin.

--- 9.00
PJS

--- 10.30
PJS

Søndag den 20. oktober
18. s. e. trin.

10.30
SEJ

--- 9.00
SEJ

---

Onsdag den 23. oktober --- --- 18.30
Kirkespisning 
K. Ditlev Jensen

---

Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

Søndag den 27. oktober
19. s. e. trin.

10.30
AS
BUSK-gudstje-
neste med spej-
derne og konfir-
manderne

--- 9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag den 3. november
Alle helgens dag

16.00
SEJ
De døde mindes

14.00
SEJ
De døde mindes

10.30
PJS
De døde mindes

9.00
PJS
De døde mindes

Onsdag den 6. november 20.00
AS
Aftenmeditation 
m. Annemarie 
Krarup

--- --- ---

Søndag den 10. november
21. s. e. trin.

10.30
AS
12.00
AS
Dåbsgudstj.

--- 9.00
AS

---

Søndag den 17. november
22. s. e. trin.

10.30
AS
12.00
AS
Dåbsguds. *

9.00
AS

9.00
PJS

10.30
PJS

Onsdag den 20. november --- --- 18.30
PJS
Kirkespisning

---

Søndag den 24. november
Sidste søndag i kirkeåret

10.30
SEJ

--- 9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag den 1. december
1. søndag i advent

10.30
AS
Familieguds. 
med spejderne

--- 10.30
PJS

---
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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


