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Kalender for Kr. saaby, Hvalsø, Kisserup & særløse

Tirsdag den 3. kl. 14.00:  Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 4. kl. 19.30:  Fokus på klimaet i Kirke Saaby præstegård
Torsdag den 5. kl. 17:  Godnathistorie i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Fredag den 6. kl. 14:  Foredrag ved chokolademester Mikkel Friis-Holm i Hvalsø Sognegård
Onsdag den 11. kl. 18.30:  Kirkespisning i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole med Charlotte 

Dyremose
Torsdag den 12. kl. 19.30:  Opera i Sognegården i Hvalsø
Fredag den 13. kl. 14.00:  Foredrag med Bente Andersen i Hvalsø Sognegård
Torsdag den 19. kl. 16.30:  Introduktion til ”Lectio Divina” i Hvalsø Sognegård
Torsdag den 19. kl. 19.30:  Sangaften i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 25. kl. 9.30:  Morgenmøde om Genforeningen 1920 i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Tirsdag den 31. kl. 19.00:  Filmklubben viser ”Det hvide bånd” i Rye kirke

Onsdag den 1. kl. 19.30:  Koncert med Kristian Lilholt i Hvalsø kirke
Torsdag den 2 kl. 17.00:  Godnathistorie i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Torsdag den 2. kl. 16.30:  Introduktion til ”Lectio Divina” i Hvalsø Sognegård
Torsdag den 2. kl. 19.00:  Koncert med DUVE, Det Unge VokalEnsemble i Hvalsø kirke
Fredag den 3. kl. 14.00:  Foredrag om Carsten Niebuhrs farefulde rejse til Arabien i Hvalsø Sognegård
Søndag den 5. kl. 10.30:  Børnegudstjeneste og efterfølgende show i Kirke Saaby
Mandag den 6. kl. 14.30:  Familie-påskeklip i Hvalsø Sognegård
Tirsdag den 7. kl. 14.00:  Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Torsdag den 9. kl. 10.30:  Smag efter gudstjenesten i Kirke Saaby på påskemåltidet
Fredag den 10. kl. 10.30:  Korsvandring. Begynder i Rye kirke
Søndag den 12. kl. 10.30:  Påskefestgudstjeneste med trompet i Kisserup kirke 
Mandag den 13. kl. 10.30:  Hvalsø Sognekor medvirker til gudstjenesten 2. påskedag i Hvalsø kirke
Mandag den 13. kl. 14.00:  Demensvenlig påskegudstjeneste ved Mikela Risum i Hvalsø kirke
Onsdag den 15. kl. 9.30:   Morgenmøde om Dannebrog - foredrag af Ole Bach Piekut i Den gamle 

Skole, Kirke Saaby
Fredag den 17. kl. 14.00:  Foredrag ved Erling Svendsen i Hvalsø Sognegård
Onsdag den 22. kl. 20:  Aften-meditation om bøn i Hvalsø kirke
Lørdag den 25.:  Kirkeovernatning i Hvalsø Sognegård
Torsdag den 30. kl. 19.30:  Elever fra Midtsjællands Efterskole om Verdensborgerholdet i Hvalsø 

Sognegård

Mandag den 4. kl. 19.00:  75-årsdagen for befrielsen ved Frihedsstenen i Kirke Saaby
Torsdag den 7. kl. 17.00:  Godnathistorie i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Tirsdag den 5. kl. 14.00:  Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Tirsdag den 12. kl. 19:  Menighedsmøde i Hvalsø Sognegård og Den gamle Skole
Onsdag den 13. kl. 7:  Kirke Saaby og Kisserup inviterer til udflugt til Dybbøl
Tirsdag den 19. kl. 19.00:  Hvalsø Sognekors 10-års jubilæumskoncert i Hvalsø kirke
Fredag den 29. kl. 9.30: Børnedag i Kirke Saaby kirke og præstegård

Mandag den 1. kl. 10.30:  Jazzgudstjeneste i Kirke Saaby kirke
Mandag den 1. kl. 19.00:  Meditativ aftengudstjeneste i Hvalsø kirke
Onsdag den 3. kl. 17.00:  Familiegudstjeneste med spisning i Hvalsø kirke og Sognegård
Torsdag den 4. juni kl. 17.00:  Godnathistorie i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Fredag den 5. kl. 13.00:  Grundlovsfest med kræmmermarked i Kirke Saaby præstegårdshave
Søndag den 14. kl. 10.30:  Efter gudstjenesten i Kirke Saaby markeres genforeningen i præstegårdshaven



Verden over bliver kristne chi-
kaneret, forfulgt, fængslet og 
slået ihjel på grund af deres 
tro. Nogle steder i så voldsom 
grad, at de kristne er truet af 
etnisk udrensning. Konvertit-
ter lever livet farligt. Mange 
kristne tør ikke gå i kirke af 
frygt for terror og forlader de 
gamle, bibelske hjemlande.

Størstedelen af verdens reli-
giøst forfulgte er kristne. I nog-
le lande er forfølgelsen så vold-
som, at det er farligt og næsten 
umuligt at være kristen. IS, 
Boko Haram og al-Shabaab er 
blot nogle af de terrororganisa-
tioner, der udgør en risiko for 
de kristne.

Forfulgte 
kristne

Den første kristendomsforføl-
gelse fandt sted, da Herodes 
den Store år seks eller syv ef-
ter Kristus forsøgte at få Je-
susbarnet dræbt i Betlehem. I 
år 614 massakrerede perserne 
tusindvis af kristne i Israel.

Sådan har terrorangreb på 
terrorangreb fulgt kristen-
dommens historie med mas-
ser af eksempler i nyere tid. 
Blandt andet det armenske 
folkedrab. Det er ufatteligt at 
forfølgelsen ikke kan få ende. 
På trods af FN og EU og in-
ternationale konventioner er 
kristne stadig de troende, der 
forfølges mest i verden.

Det er muligt at stoppe 

disse forfølgelser ved at læg-
ge pres på de lande, hvor det 
foregår. Handelsblokader er 
et af midlerne. Et andet mid-
del er krav om fysisk beskyt-
telse af kristne kirker, ligesom 
Danmark beskytter synago-
gen i Krystalgade.

Et tredje middel er hårde-
re straffe for dem, der generer 
og dræber kristne. Men intet 
sker, fordi mange lande poli-
tisk vender det blinde øje til 
forfølgelserne. Dels fordi an-
grebene som regel udgår fra 
muslimer, og man frygter at 
fokus på forfølgelsen vil pu-
ste til racisme. I særlig grad 
er venstrefløjen i dansk politik 
tavs. Dels fordi krav til lande 
med kristendomsforfølgelse 
kan ødelægge handelsforbin-
delser og diplomatiske forbin-
delser. Men tiden er inde til 
at hjælpe de forfulgte kristne. 
Ikke kun med bibler tøj og 
mad. Men også politisk. 

Hjælp de forfulgte  
kristne
Du kan støtte på MobilePay 
91007 med teksten ”Forfulg-
te”. Pengene sendes til Det 
Danske Bibelselskab og øre-
mærkes til hjælp til forfulgte 
kristne.

Poul Joachim Stender 
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Boris Johnsonog prins Charles 
gør det, men vores regering 
virker passiv og ligeglad.

”Vi støtter forfulgte kristne 
og deres ret til at dyrke deres 
tro”. Sådan lød det i premier-
minister Boris Johnsons jule-
hilsen, hvor et helt afsnit dre-
jede sig om de kristnes hårde 
skæbne.

Ikke kun den politiske le-
der, men også Englands kom-
mende konge, prins Charles, 
kom med en markant opbak-
ning  til de forfulgte kristne i 
sin julehilsen

Ikke underligt, for de krist-

nes situation er virkelig alarme-
rende. Ikke mindst i Mellem-
østen, ikke mindst i Irak, som 
vi var med til at befri i 00’erne.

Det, der er underligt, er 
ikke, at Storbritanniens pre-
mierminister og kongehus ta-
ger emnet op. Det underlige 
er, at det samme ikke sker her-
hjemme.

Naser Khader har lige højst 
fortjenstfuldt opfordret rege-
ringen til at sætte emnet på 
dagsordnen. Ikke bare i vage 
og generelle vendinger, men i 
form af en klar og umisforstå-
elig støtteformulering.

Khader er blevet afvist. Re-

resolution fra 
ringstedmødet 
for forfulgte 
kristne

Hvorfor støtter 
regeringen ikke 
forfulgte kristne?

a.  I Første Brev til Timo-
theus skriver Paulus, at 
den, der ikke sørger for 
sine egne, har fornægtet 
sin tro på Kristus. Der 
ligger således en for-
pligtelse for kristenhe-
den til i særlig grad at 
prioritere støtte af for-
fulgte medkristne.

b.  Det er afgørende, at 
den kristne kirke ikke 
tier om forfølgelsen af 
kristne mindretal, men 
at den uforsagt benyt-
ter enhver lejlighed til 
at protestere højlydt og 
kompromisløst.

c.  Religiøs frihed indebæ-
rer retten til at forkyn-
de sin religiøse overbe-
visning, men religiøs 
frihed er også retten til 
frit at skifte religion el-
ler helt fornægte religi-
on, og enhver form for 
trusler eller repressalier 
i den sammenhæng, må 
kategorisk fordømmes. 
Uden anerkendelsen af 
denne frihed er en in-
terreligiøs dialog me-
ningsløs.

Torsten Dam-Jensen
Hanne Vesth

Lis Samuelsen
Anne Spangsberg

Katrine Winkel Holm
Morten Brøgger

Poul Joachim Stender
Kristian Østergaard
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geringspartierne vil kun tale 
om ”problemerne bredt” og 
kun i form af forsvar for ”men-
neskerettighederne generelt”.

Som om det er en und-
skyldning for at tage sagen op!

Det er nu engang et faktum, 
at op mod 80 pct af verdens 
forfulgte troende er kristne, så 
hvis man vil tage problemerne 
op ”bredt”, så bør man i sam-
me åndedrag tage de forfulgte 
kristnes sag op.

Og så i øvrigt: Det er f.eks. 
ikke et problem for regeringen 
at tage kampen for kvinders 
rettigheder op konkret og lige 
ud af posen. Det står ord til 

andet i finansloven, hvor der 
også er er sat 833 millioner af 
til kampen for kvinders ret-
tigheder globalt. Tros- og re-
ligionsfrihed er derimod kun 
nævnt en passant med en be-
villing på fem millioner kr.

”Hvorfor er det ugleset at 
stå op for de flere end 245 mil-
lioner kristne, der ikke kan 
dyrke deres tro i fred?”, spurg-
te Golriz Golzati fra hjælpeor-
ganisationen ”Åbne Døre” for 
nylig. 

Ja, hvorfor? Hvorfor vil 
man hellere drikke dialogkaffe 
med muslimerne end utvety-
digt pege på uhyrligheder, der 

sker? Hvis selv den hvinende 
politisk korrekte prins Charles 
kan påpege problemerne, 
hvorfor kan regeringen ikke?

Svaret blæser i januarvin-
den, men Iben Thranholm 
har givet et bud på et svar, som 
er både nedslående og overbe-
visende. 

Passiviteten skyldes ifølge 
hende den mere eller mindre 
ubevidst kristendomsfjendt-
lige tidsånd, som er god latin 
overalt i uddannelsessystemet:

”Kristendommen er for 
yngre generationer kun lig 
med blodige korstog, inkvisi-
tion, afvisning af videnskab 
og den sorte missionske skole. 
Identitetspolitikken, der ned-
bryder kernefamilien og op-
løser definitionen af ægteskab 
som en pagt mellem mand og 
kvinde og introducerer regn-
buefamilien, er på mange må-
der et direkte angreb på kri-
stendommen og dens værdi-
er. Samtidig promoverer man 
abort og aktiv dødshjælp, der 
er stik imod den kristne tanke 
om livets hellighed. En kul-
tur, der arbejder for at ned-
bryde  kristne  værdier hos sig 
selv, vil selvfølgelig have en 
skjult, men stærk modstand 
imod at beskytte kristendom-
men. Der foregår en åndelig 
krig imod kristendommen hos 
os selv, som gør, at vore rege-
ringer i det ydre ikke handler 
politisk.”

Må 2020 blive året, hvor 
der bliver taget et opgør med 
denne åndelige krig, og hvor 
regeringen presses til at tale 
de forfulgte kristnes sag.

Klummen er fra 
Berlingske Tidende 
den 1. januar 2020 
og meningerne i klummen 
står for forfatterens 
egen regning
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Kirkespisning 

Kristen
dommens  
betydning for 
samfundet
onsdag den 11. marts kl. 
18.30 i Den gamle Skole, 
Kirke Saaby

Mød Charlotte Dyremose, 
tidligere folketingspolitiker for 
konservative. Nu sognepræst i 
Ganløse og Slagslunde.

Foredrag
ved Mikkel Friis
Holm  chokolade
verdensmester 
Fredag den 6. marts kl. 14 
i Hvalsø Sognegård
 
Mikkel Friis Holm, der bor 
og arbejder i Lejre Kommu-
ne, har trods hård internatio-
nal konkurrence vundet ver-
densmesterskabet i chokolade 
6 år i træk. Kom og hør den 
fantastiske historie og få noget 
at vide om hvad der driver en 
mand til så ekstraordinære re-
sultater.

Selv siger han, at et nøgle-
ord i hans produktion af cho-
kolade er bæredygtighed. Det 
indebærer bl.a., at han altid 
handler direkte med de ofte 
fattige kakaobønder, der pro-

ducerer kakao, så han kender 
produktionsvilkårene og kan 
sikre bønderne en rimelig løn. 
Bæredygtige produkter giver 
desuden er god samvittighed 
hos forbrugerne, som han si-
ger.

Måske falder der lidt smags-
prøver af undervejs!

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 

”Gluntarna”
Hvalsø Sognegård torsdag 
den 12. marts kl. 19.30

Oplev operasangerne Sven 
Christian Brage Hansen og 
Per Anders Hedlund i den-
ne svenske klassiker. ”Glun-
tarne” er en visesamling 
om studenterlivet i Uppsala 
i 1840’erne: naturromanti-
ske stemninger og forelskel-
ser, økonomiske problemer og 
tømmermænd. Mest kendt er 
nok den smukke: ”Herre, min 
Gud, vad den månen lyser”.

Marts • april • maj • juni

Fokus på  
klimaet med 
rødvin og ost
Kirke Saaby præstegård 
(konfirmandstuen) onsdag 
den 4. marts kl. 19.30

Mød Lone Seir Carstensen, 
vejrvært på TV2. Hun vil for-
søge at belyse: Hvad ved vi om 
klimaets udvikling indtil nu? 
Hvad sker der i fremtiden iføl-
ge klimabereningerne? Konse-
kvenserne i verden og herhjem-
me. Hvad kan/og bør vi gøre?



Sangaften
syng foråret ind med 
fællessang!
Den gamle Skole torsdag 
den 19. marts kl. 19.30

Foråret er atter på vej - næsten 
- og vinteren har ladet vente 
på sig.

Der er så mange dejlige vin-
ter- og forårssange i Højskole-
sangbogen, men hvornår får vi 
lige lejlighed til at synge dem?

Organist Anders Danman 
og Saaby Vokalensemble står 
på spring for at tage hul på 
måske den smukkeste og mest 
livsbekræftende af vore fire 
årstider – sammen med alle 
der har lyst til at synge et ud-
pluk af de sange, I holder mest 
af – med udgangspunkt i Høj-
skolesangbogen.

Tag dig selv, din partner 
og nabo med til årets første 
sangaften torsdag den 19. 
marts klokken 19.30 – 21.30 i 
Den gamle Skole, Bogøvej 3 i 
Kirke Saaby.

Enhver er velkommen til 
arrangementet. Der er gratis 
adgang, og der kræves ingen 
tilmelding. Der vil som al-
tid være kaffe/te og lidt kage i 
pausen.

Arrangeres i samarbejde 
med Såby-Kisserup Menig-
hedsråd.

Mellem tårer og smil
Foredrag med Bente Andersen 

Fredag den 13. marts kl. 14.00 i Hvalsø 
Sognegård

’Bente er en positiv, livsglad og dedikeret 
medarbejder med en høj arbejdsmoral.” 
Hun brænder så meget for sit arbejde, at hun 
ender med at brænde sit lys i begge ender.

Med udgangspunkt i sin bog ”Mellem 
tårer og smil” fortæller Bente i sit foredrag, 
hvordan det kunne gå så galt. Hun kommer med flere bud på, 
hvordan vi stopper den stigende stress på arbejdsmarkedet.

Et alvorligt emne, som Bente på sin naturlige måde krydrer 
med morsomme indslag og emner til eftertanke. Et inspirerende 
foredrag!

Hør også Bente fortælle om:
-  Ubetinget kærlighed kontra betinget kærlighed til vores børn
-  Mindfulness
-  Beroligende åndedrætsøvelser
-  Medikognitiv terapi kontra kognitiv terapi
-  Monotasking kontra multitasking
-  Virksomhedernes ansvar for medarbejdernes trivsel

Af hensyn til kaffen tilmelding til Anne Spangsberg,  
e-mail: anne.spangsberg@paradis.dk, tlf.nr.: 4640 8055.

Er meditation i Bibelen  
noget for dig?
”Lectio Divina” betyder guddommelig læsning og er en bibellæ-
semetode, som har været brugt i hele kristendommens historie.

Her skaber ”Lectio Divina” tid til eftertanke for mennesker, 
der savner roen, stilheden og eftertanken.

Interesserede introduceres for 
bibelmeditationen af sognepræst 
Anne Spangsberg, og herefter kan 
der dannes en selvkørende gruppe, 
som mødes i Særløsestuen i Hvalsø 
Sognegård.

Kom og hør mere torsdag den 
19. marts og torsdag den 2. april 
kl. 16.30 i Hvalsø Sognegård

Marts • april • maj • juni
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Fokus på:
Genforeningen 1920 og grænselandet

Marts • april • maj • juni

Den gamle Skole,  
Kirke Saaby onsdag den 
25. marts kl. 9.30 

Fra ung højskoleelev i 1974 
med rødder i bl.a. Vestjylland 
og siden lærer på Rønshoved 
Højskole (1983), højskolefor-
stander på Højskolen Øster-
søen i 1993 og generalsekre-
tær i Grænseforeningen ken-
der Knud-Erik Therkelsen 
krydsfeltet mellem tysk fjen-
debillede og tyske venskaber 

på andre måder end de fle-
ste. Foredraget perspektiverer 
personlige oplevelser ud i den 
store fortælling – den lange 
vandring fra modsætning til 
grænsedragning/Genforening 
og fredelig sameksistens.

Via den personlige fortæl-
ling sættes Genforeningen 
i 1920 ind i et nutidigt per-
spektiv. Hvorfor skal vi over-
hovedet beskæftige os med 
begivenhederne for 100 år 
siden? Hvad er relevansen i 

dag? Foredraget vinkler hi-
storiefortællingen respekt-
fuldt, men på en måde, så be-
givenhederne dengang sættes 
i sammenhæng med nutidens 
udfordringer. Hvor peger 
grænsedragningen i 1920 hen 
i nutid og fremtid, hvor græn-
sebegreb, grænseland og 
identitet er under forandring. 
Foredraget stiller nye spørgs-
mål til historien for at få nye 
svar, og dermed nye perspek-
tiver.

Morgenmøde

Erindringer fra et liv  
i et grænseland under forandring
  foredrag ved Grænseforeningens generalsekretær KnudErik Therkelsen
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Tirsdag den 31. marts kl. 
19.00 i Rye kirke

I tiden lige før 1. verdenskrig 
holdes et lille, tysk samfund 
sammen af en ond blanding af 
undertrykkelse, vold og dob-
beltmoral. Den lokale præst 
styrer menigheden med hård 
hånd, og anderledes opførsel 
tolereres ikke. Særligt børnene 
holdes nede. Leg og morskab 
er strengt forbudt. For at bør-
nene ikke skal glemme, hvor-

dan de skal opføre sig, får de 
alle bundet et hvidt bånd om 
armen. På overfladen synes 
alt at være pænt og ordentligt 
i landsbyen, men da uhygge-
lige hændelser som ildspåsæt-
telse, selvmord og voldelige 
overfald pludseligt ryster sam-
fundet, må ordensmagten til-
kaldes. Og der skal ikke man-
ge undersøgelser til, før den 
skinhellige facade slår revner, 
og ondskaben vælter ud. Det 
hvide bånd er en skildring af, 

hvordan ondskaben slår rod 
og trives i et samfund, hvor 
mishandling og ensretning er 
dagens orden.

Filmen, der er fra 2009, 
er instrueret af den tyske in-
struktør Michael Haneke. 
Den modtog 2010 The Gol-
den Globe prisen, samme år 
som den blev nomineret til 
en Oscar for den bedste frem-
medsprogede film.

Vi kalder os en klub. Men 
alle er velkomne!

Fokus på:
Genforeningen 1920 og grænselandet

Marts • april • maj • juni

Filmklubben Bergman – præsenterer…

Det hvide bånd
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Af arkitekt og forfatter 
John Andersen. Fredag 
den 3. april kl. 14 i Hvalsø 
Sognegård

 
På et tidspunkt, hvor der hver-
ken fandtes ”Google Earth” 
eller flyrejser, besluttede Fre-
derik V at udsende en forsk-
ningsekspedition til det den-
gang totalt ukendte Yemen på 
den arabiske halvø. Ekspediti-
onen bestod af 5 videnskabs-
mænd, uddannet inden for 

kartografi, filologi, medicin og 
naturforskning.

Af ekspeditionens 5 med-
lemmer nåede kun Carsten 
Niebuhr tilbage i live.

Dette spændende foredrag 
bygger på mere end to års rej-
ser (2010-12) i et urohærget 
hjørne af verden, hvor John 
Andersen fulgte i sporene på 
Carsten Niebuhr og besøgte 
alle de steder, som han har be-
skrevet i sine optegnelser.

marts • april • maj • juni

Kristian  
Lilholt
Hvalsø kirke onsdag 
den 1. april kl. 19.30
 
Kristian Lilholts varme 
og vedkommende ’men-
neskemusik’ er noget af 
det mest iørefaldende 
og meningsfulde musik, 
Danmark kan byde på i 
øjeblikket. Glæd jer til 
Lilholts, Ida Friis Viren-
feldts og Lasse Jørgensens 
yderst hørværdige udga-
ver af både sangene og in-
strumentalmusikken. Kri-
stian Lilholt har, gennem 
en lang karriere, holdt et 
højt kompositorisk niveau 
gennem mange udgivelser 
i eget navn og tværkunst-
neriske projekter som 
LAND og STILLE FLY-
DER LIVET - og har også 
leveret musikken til en del 
af broderen Lars Lilholts 
største hits.  Tiden flyver 
afsted i godt selskab under 
mottoet: kommunikation 
i øjenhøjde - musik med 
højt til loftet. 

Entre: 150 kr. Billetter 
bestilles via www.billetto.
dk eller betales kontant 
ved indgangen.

Påskekoncert med DUVE, 
Det Unge VokalEnsemble 

Foredrag  
om Carsten Niebuhrs farefulde  
rejse til Arabien 1761 – 67

Torsdag den 2. april kl. 
19.00 i Hvalsø kirke

Bønner omkring påske. Det 
Unge VokalEnsemble har til 
foråret 2020 sammensat et 
meget ungt program, som 
kredser om påsken. Det meste 
af musikken er skrevet i det 21. 
århundrede.

Nyest er et Requiem over 
tekster af Rilke komponeret 
af Matias Vestergård, som vi 
uropfører. Rainer Maria Ril-
kes tekster kredser om død og 
efterliv på en semireligiøs og 
mystisk måde.

Poulencs påskemotetter er 
det mest klassiske i dette pro-
gram, teksterne er alle knyttet 
til påsken.

Teksterne til det resteren-
de program er alle bønner. En 
bøn til Maria, en bøn om be-
skyttelse, et Fader Vor.

Centralt står James 
MacMillans Miserere, som 
benytter samme tekst som 
Allegris berømte udsættelse. 
Teksten er fra salmernes bog, 
og handler om David, der be-
der Gud om tilgivelse.
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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

marts • april • maj • juni

Skærtorsdag gudstjeneste 
med lam og granatæbler

Korsvandring
Langfredag den 10. april 
kl. 10.30 i Rye kirke og ef-
terfølgende Kirke Saaby 
kirke

Strækningen mellem Rye kir-
ke og Kirke Saaby kirke bliver 
til Jerusalems Via Dolorosa

I en følge en gammel kristen 
tradition vandrede Jesus den 
første Langfredag en stræk-
ning i Jerusalem, der fik nav-
net Via Dolorosa og som har 
14 stationer.  På hver station 
fandt en hændelse sted. Tre 
af stationerne mindes, at Jesus 
faldt. På en station mødte han 
sin mor. På en anden station 
rakte Veronica ham svededu-
gen. På en tredje station kom 
Simon af Kyrene og hjalp ham 
med at bære korset. På de fem 
sidste stationer fandt korsfæ-
stelsens forskellige led sted.  
Vi følger ikke de 14 stationer 

slavisk. Men på en vandring 
fra Rye kirke gennem skoven 
og over Trudsholm, stopper 
vi flere steder synger, beder 
og læser fra Jesu lidelsesberet-
ning.

Langfredags programmet  
forløber således:
10.30. Andagt i Rye Kirke. Ef-
ter andagten går vi fra kirken 
til Kirke Saaby kirke. Vi reg-
ner med at bruge 1 ½ -2 timer.
Herefter andagt i Kirke Saaby 
kirke, efterfulgt af varm suppe 
i Den gamle Skole.

Vi tilbyder en bus tilbage til 
Rye kirke, så man kan få fat i 
sin bil igen.  Arrangementet er 
gratis og tilmelding ikke nød-
vendig.

Festguds
tjeneste 
Kisserup kirke påske-
dag søndag den 12. 
april kl. 10.30.

med medvirken af Klaus 
Bjørn Olsen, trompet.

Torsdag den 9. april kl. 
10.30 i Kirke Saaby kirke

Nadvergudstjeneste 
med efterfølgende 
smagsprøver på 
lam og granatæbler 
og israelsk vin i vå-
benhuset

Børneguds
tjeneste 
i Kirke Saaby kirke,  
Palmesøndag, søndag 
den 5. april kl. 10.30

Børnegudstjeneste med 
børnekoret Saaby No-
derne. Klovneshow i 
Den gamle Skole. Ægge-
jagt i præstegårdshaven.
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Demens
venlig påske
gudstjeneste
ved Mikela Risum,  
demenspræst 2. påskedag, 
mandag den 13. april kl. 
14.00 i Hvalsø kirke

Påskeugen - eller den stil-
le uge - får sin afslutning på 
smukkeste vis med opstandel-
sen påskemorgen. Det vil Lej-
re provsti fejre med en sanse-
lig gudstjeneste 2. påskedag i 
Hvalsø kirke. 

Med de gamle påskesalmer, 
påskeevangeliets ord og duf-
ten af påskeliljer håber vi at 
vække og genkalde følelsen af 
påskeglæde og skabe en fred-
fyldt stund i kirkens smukke 
rum. Gudstjenesten vil være 
særlig egnet for mennesker 
med demens eller hjerneska-
de, og rammen sættes med 
dæmpet musik, genkendelig-
hed, ro og nærvær.

De demensvenlige gudstje-
nester foregår på skift i prov-
stiets kirker ved demenspræst 
Mikela Risum, og alle vel-
kommen til at deltage. 

Guds tjeneste 
2. påskedag med kor 
kl. 10.30 i Hvalsø kirke

Hvalsø Sognekor medvirker 
med bl.a. den engelske kom-
ponist Edward Elgars smukke 
motet ”Ave Verum Corpus”. 
Teksten knytter sig til Kristi 
Legemsfest, en katolsk hellig-
dag, som er en speciel fejring 
af Kristi tilstedeværelse i nad-
veren.

marts • april • maj • juni

Aften 
meditation 
om bøn
Onsdag den 22. april 
kl. 20 i Hvalsø kirke

Kom en halv time før og 
skriv din egen bøn, som 
bliver læst op senere i af-
ten-meditationen.

Der vil være rum for 
stilhed, eftertanke og 
mulighed for at tænde lys 
i begyndelsen af medita-
tionen.

Morgenmøde  
med Ole Bach Piekut
onsdag den 15. april kl. 
9.30 i Den gamle Skole, 
Kirke Saaby

Om Dannebrog jeg veed… Et 
folkeligt foredrag med en hi-
storisk halvdel om flaget og 
anden halvdel om flaget i po-
esien, hvor vi synger flagsan-

ge - og salmer undervejs Ole 
Bach Piekut er kirkebogsfø-
rende præst i Tølløse. Han har 
flere år været feltpræst og ud-
stationeret i Kosovo, Libanon, 
Afghanistan og Irak.

I fritiden er Ole Bach Pie-
kut løber - og ivrig jæger.

Bibelske figurer i Hvalsø kirke 
fortæller om påsken

12



Fredag den 17. april kl. 14  
i Hvalsø Sognegård

Erling har netop fået udgivet 
en erindringsbog med titlen, 
”Et hestehoved foran”. Her 
fortæller han om det at vokse 
op på landet i ”gamle dage”. 
En opvækst præget af at også 
børnene på gården skulle be-
stille noget. Bl.a. skulle Erling 
og hans bror hver dag sørge 

for at der blev hentet vand fra 
håndpumpen på gårdspladsen 
til såvel stuehuset som til kø-
erne. Der var ikke mange tek-
niske hjælpemidler dengang, 
så der skulle bestilles noget 
med de bare næver. Elektrici-
teten kom først til gården efter 
2. verdenskrig. Familien fik 
dog i de sidste krigsår en år-
lig tur til København. Dette 
og meget mere fortæller Er-

ling om i dette tankevækkende 
foredrag, der kan være med til 
at sætte vores egen tid i relief.

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 

Torsdag den 30. april kl. 
19.30 i Hvalsø Sognegård

Velkommen til en spændende 
aften med fortællinger og op-
levelser fra Israel /Palæstina 
ved elever fra Verdensborger-
holdet på Midtsjællands Efter-
skole. 

30 elever fra Midtsjællands 
Efterskole har været på Ver-
densborgerrejse til Betlehem.   
Her har vi oplevet, hvordan 
kirkeklokker ringer om kap 
med Moskeens kalden til bøn, 
vi har oplevet arabisk gæstfri-
hed og har plantet oliventræer 
for at holde håbet i live.

Fra Betlehem vil vi i bil-

leder, fortællinger og små 
smagsprøver dele oplevelser 
med bedekæder, besættelses-
magt og bosættere med jer.

Midtsjællands Efterskole 
har siden 2013 haft faget ”Ver-
densborger” på skemaet. I fa-
get forbereder og deltager man 
i en rejseoplevelse, hvor ver-
den ikke kun er sort og hvid, 
men pludselig får en mangfol-
dighed af farver og nuancer.   
Faget og projektet er et sam-
arbejde mellem Midtsjællands 
Efterskole, Folkekirkens Nød-
hjælp og KFUM & KFUK i 
Betlehem.

Arrangementet er gratis.

marts • april • maj • juni

Foredrag
ved Erling Svendsen
der fortæller om en opvækst på Tadregården  
i tiden omkring 2. verdenskrig

Betlehem, Bedekæder  
og Bosættere
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Aldrig mere 
en 9. april!
75 årsdagen for  
Danmarks befrielse
Mandag den 4. maj kl. 19 
ved Frihedsstenen ved kir-
ken i Kirke Saaby

I skæret af brændende fakler 
mindes vi Danmarks befrielse 
efter anden verdenskrig. Kran-
senedlæggelse, fæl les sang og 
mu sik ved Therese Nielsen og 
Alexander Bak Hansen. Fri-
hedstale ved Lejre kommunes 
borgmester Carsten Rasmus-
sen.

Menighedsmøde 
Tirsdag den 12. maj kl. 19.00 i Sognegården i Hvalsø 
I anledning af at der skal afholdes valg til nyt menighedsråd 
i september 2020 indkaldes til menighedsmøde for hele me-
nigheden i Hvalsø-Særløse sogne.
Her vil menighedsrådet:
•  Fortælle om arbejdet i den forløbne funktionsperiode.
•  Orientere om kommende opgaver.
•  Orientere om reglerne for menighedsrådsvalg i september: 

Datoer, valgmåde, antal kandidater der skal vælges m.v.
•  Undersøge om der er interesserede kandidater.
•  Svare på spørgsmål undervejs i mødet.

Alle er velkomne!
Valgbestyrelsen for Hvalsø-Særløse Menighedsråd

Onsdag den 13. maj kl. 
7-19

Besøg Historiecenter Dybbøl 
Banke og træd direkte ind i hi-
storien om krigen i 1864 mel-
lem danskerne og preusserne. 
I den autentiske skanserekon-
struktion kan man gå rundt i 
et dansk skanseanlæg. Man 
kan blandt andet se det store 
blokhus bygget af tonstun-
ge bombebjælker og gå ned i 
krudtkammeret, der som den 
eneste bygning i skansen var 
lavet af beton. Livet bag fron-
ten kan opleves i soldaterby-
en, hvor der er mulighed for 
at prøve en telegraf og lægge 
sig i halmen i mandskabsba-
rakken.

Inde på Historiecenteret 
vises filmen Dommedag for 

Danmark om krigen 1864 og 
de to film om krigens to store 
slag ved Sønderborg: Storm-
dagen om det store slag på 
Dybbøl Banke d. 18. april og 
Angrebet på Als om det afgø-
rende slag den 29. juni 1864.

Vi kombinerer besøget med 
en gåtur langs den danske 
skanselinje uden for Historie-
centret.

På hjemturen besøger vi 
kort Christiansfeld.

Praktiske informationer:  
Afgang fra pladsen foran Kir-
ke Saaby kirke. Menigheds-
rådet sørger for kaffe og små-
kager til turen. Frokosten 
kan medbringes eller købes i 
Dybbøl Historiecenter. Stop i 
Christiansfeld. Gåtur gennem 
byens centrum. Pris 200 kr. 
som betales i bussen. Tilmel-
ding snarest på pjs@km.dk 
eller 46492117. Gennemføres 
kun ved min 45 tilmeldte.

marts • april • maj • juni

Kirke Saaby og Kisserup sogne tilbyder  
i anledning af 100året for Genforeningen: 

Sogneudflugt til 
Historie center Dybbøl Banke
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Jubilæums
koncert
Hvalsø Sognekors 10
års jubilæumskoncert
Hvalsø kirke tirsdag den 
19. maj kl. 19.00

Egentlig er det 11 år siden 
koret blev dannet, den gang 
under det højtidelige navn 
”Voldborg Herreds Kantori” 
og som et rent damekor. Året 
efter kom herrerne til og nav-
net blev mere uprætentiøst

I sin nuværende form har ko-
ret eksisteret siden januar 2010 

og tæller p.t. 22 medlemmer. 
Dette er første gang, Hvalsø 
Sognekor optræder alene med 
sange fra alle årene. Her er 
både festlige, medrivende fol-
kesange fra ind- og udland, 
nordisk korlyrik, samt smuk 
kirkemusik af Edward Elgar og 
J. S. Bach. Koncerten varer ca. 

45 minutter Efter koncerten vil 
der i Sognegården være en lille 
festlighed med mad og drikke 
- og måske flere underholden-
de indslag. Her er publikum 
og korets pårørende meget vel-
komne til at fejre dagen sam-
men med koret.

marts • april • maj • juni

Orienteringsmøde Kirke Saaby og Kisserup
Du kan blive en aktiv del af det lokale demokrati,  
og i år skal vi have valgt et nyt menighedsråd.

Kom til orienteringsmø-
de 12. maj kl. 19.00 i Den 
gamle Skole i Kirke Saaby

Hvordan kan vi udvikle kirken 
og de aktiviteter, vi planlæg-
ger, så de er i samklang med de 
mennesker, vi er kirke for, og 
de strømninger, der præger os? 

Hvordan gør vi bedst kirken 
nærværende og relevant i alle 
livets faser – for børn, unge, 
dåbsforældre, travle erhvervs-
aktive og seniorer? 

Hvilke studiekredse, fore-
drag og arrangementer kan 
tiltrækker nogle af de menne-
sker fra menigheden, som ikke 
går til højmesse om søndagen, 

men som er optaget af de store 
spørgsmål i tilværelsen?

Lysten til at gøre en aktiv 
indsats i det lokale demokrati 
til gavn for den lokale folke-
kirke er drivkraften for mange 
menighedsrådsmedlemmer.

Arbejdet er frivilligt, og 
som menighedsrådsmedlem 
indgår man i et værdifuldt fæl-
lesskab og aktivt bestyrelses-
arbejde. Man får et bredt net-
værk og får samtidig mulighed 
for at bringe sine kompetencer 
og interesser i spil i lokalsam-
fundet. 

Vi skal ikke lægge skjul på, 
at økonomi og mursten i de 
forgangne fire år har tæret 

på kræfterne. Sidste år kun-
ne vi genåbne Kirke Saaby 
kirke efter en langvarig re-
staurering, men det har ikke 
forhindret os i tanker og dis-
kussioner om, hvad det er for 
et lokalsamfund og for nogle 
mennesker, vi skal være kirke 
i og blandt. 

Du kan høre mere om me-
nighedsrådets arbejde på det 
offentlige orienteringsmøde 
den 12. maj. Her vil vi også 
orientere om menighedsråds-
valget og den nye valgform, 
hvor kandidater til det nye me-
nighedsråd vælges på en valg-
forsamling den 15. september 
2020.



Meditativ 
aftengudstje
neste 
2. pinsedag, mandag den 1. 
juni kl. 19.00 i Hvalsø kirke

Kom til en meditativ aften-
gudstjeneste med tid og rum 
til refleksion og stilhed.

Kirke Saaby bylaug og me-
nighedsrådet inviterer til 
fest for demokratiet fredag 
den 5. juni kl. 13

Stort kræmmermarked.
Grundlovstale ved Iben Tran-
holm. (Iben Thranholm er 
cand.theol., katolik, journa-
list og debattør. Tidligere in-
formationschef i Det katolske 
bispedømme i Danmark. Hun 
har skrevet for Politiken, Ber-
lingske og Kristeligt Dagblad 
Desuden har hun medvirket 
i flere forskellige debatpro-
grammer på tv og radio.) 

Gymnastikopvisninger, The-
rese Nielsens band spiller, bo-
der med fadøl, pølser, soda-
vand, is og Grundlovskage.
Kræmmermarkedet: Alle kan 
komme med en bod og sælge, 
hvad de ønsker. Tilmelding er 
ikke nødvendig. Mød op den 
5. juni og find en plads. Præ-
stegårdshaven åbner allerede 
kl. 9 for de, der ønsker at stil-
le tidligt op. Grundlovsfesten 
trækker mange mennesker til. 
Kræmmerne beretter om et 
godt salg!

Læsekredsen 
i Kirke Saaby
Læsekredsen mødes den før-
ste tirsdag i måneden kl. 14-
16 i Den Gamle Skole. Her 
udveksler vi tanker og menin-
ger om den læste bog. 

Mødedatoerne er flg.: Den 
3. marts, 7. april og 5. maj.

Herefter holder vi pause 
indtil den 1. september. 

Vil du vide mere om læse-
kredsen eller ønsker at del-
tage, kan du kontakte under-
tegnede på: hellelundoe99@
gmail.com eller tlf. 20 81 30 
44.

Helle Lundø Jensen

kirke-
spis-

ninger

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. 2216 1234 eller kriga@km.dk eller pjs@km.dk. aftenen 
består af en kort andagt i kirken, middag og foredrag i Den 
gamle skole. Kirkespisningen indledes i kirken kl. 18.30 og 
er afsluttet kl. 21.00

marts • april • maj • juni

Grundlovsfest i Kirke Saaby 
præstegårdshave
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Pinsemusik i Kirke Saaby og 
Kisserup kirker

Genfore
nings dagen
Dagen fejres i Kirke Saaby 
en dag før alle andre - søn-
dag den 14. juni kl. 10.30

Genforeningen er den 15. juni 
1920. Fra den dag blev Søn-
derjylland officielt igen en del 
af Danmark efter at have væ-
ret under tysk styre i 56 år. 
Man sagde, at Sønderjylland 
”kom hjem”. Denne dag blev 
udnævnt til Genforenings-
dag, en af de store nationale 
festdage. Vi tager hul på Gen-
foreningsdagen, der også fal-
der sammen med Valdemars-
dagen, allerede den 14. juni.  
Kirken vil være pyntet med 
dannebrogsflag og røde/hvide 
blomster. Efter gudstjenesten 
vil der være genforeningskage, 
tysk øl og rød mousserende 
vin.

marts • april • maj • juni

Kirkebladets læsere 
ønskes en

glædelig påske
og en glædelig pinse! 

31. maj og 1. juni

Kirke Saaby og Kisserup kir-
ker byder på masser af musik 
i pinsen. Ved gudstjenesterne 
søndag den 31. maj medvirker 
trompetist Erik Rasmussen. 
Anden pinsedag jazzgudstje-
neste. Therese Nielsen syn-
ger sammen Jazzpianist Alex-

ander Bak-Hansen til en helt 
særlig højmesse, der fusione-
rer de bedste amerikanske for-
årsstandards med skønne, ly-
riske arrangementer af danske 
forårssange og -salmer. Kom 
til en højmesse, der byder for-
året velkommen med lyse to-
ner og friske klange.



 
  

 
Kirkeklub er et tilbud for alle børn og unge i skolealderen. Der er kirkeklub ca. 30 mandage om året. Børnene bliver hentet ved Hvalsø skole kl. 15. I sognegården hygger vi med forskellige aktiviteter såsom filmhygge, kreative projekter, bibelfortælling, bage, lege, synge, lave teater, male, lave pynt til højtiderne osv. Vi får også altid lidt lækkert at drikke og spise. I det hele taget er vi bare sammen på tværs af alder, sociale lag, køn, interesser mm og nyder livet, tiden og hinandens selskab. 

 
Kom og vær med til nogle hyggelige og sjove timer sammen med andre børn og unge og Hvalsø kirkes kirke- og kulturmedarbejder Simone 

Ring eller skriv og hør nærmere eller for tilmelding Mail: Simone.nbs@yahoo.com 
Facebook: Hvalsø og Særløse kirker  

Telefon: 61691640 
 

Du er inviteret til kirkeklub i Hvalsø kirkes sognegård mandage kl. 15-17:30! 

Det’ for børn

BaBysalmesanG I HValsØ soGneGård
Til alle forældre med helt små børn (ca. 1 - 12 måneder) vil vi meget gerne 
invitere til babysalmesang i sognegården. Det første forløb som er gratis 
starter onsdag den 8. januar 2020 kl. 9.30 til ca. 10.15 i sognegården med 
efterfølgende kaffe og brød. Fremover fortsætter vi onsdage kl. 9.30. 
Vi synger smukke enkle salmer, siger små rim, bruger små tørklæder i 
sanselege, ser på engle, oplever sæbebobler, leger og danser lette små 
danse (i mors favn) og vugger til sidst til en lille sang. 

Babysalmesang er med salmerne og musikken med til at udvikle og 
stimulere dit barn. - og moders stemme er sød musik! Sangen og 
legene styrker også båndet mellem dig og dit barn, og dit barn nyder 
kærligheden, nærværet og opmærksomheden.

Tilmelding er ikke bindende, men send alligevel gerne en lille 
mail til Loulou. (Så er der styr på de praktiske forberedelser.)  
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 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.

Et forløb, tirsdage kl. 10-10.45, er allerede i gang, men du kan nå 
at springe på nu - eller senere

1. forløb 
Start: Er startet i januar. Slut: Tirsdag den 31. marts 
2. forløb 
Start: Tirsdag den 26. maj. Slut: Tirsdag den 30. juni

Kirke- og kulturmedarbejder Tinne Leth åbner 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. 

Følg evt. facebook-gruppen: Babysalmesang i Kirke Saaby kirke 
på kirkens Facebook-side: Kirke Saaby Kisserup sogne. Her 
finder du opslag som relevante aktiviteter og evt. aflysning ved 
f.eks. ferie eller sygdom.

BØrnedaG 
i Kirke saaby kirke  
og præstegårdshave
Fredag den 29. maj kl. 9.30 til 11.30 
for alle dagplejebørn, børnehavebørn og 
hjemmegående børn

· Sang og musik i kirken 
· Klovnen Tape 
· Futtog i præstegårdshaven 
· Kagekone og frisk frugt
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Det’ for børn

Godnat- 
HIstorIe
– 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. Bør-
nene 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. marts 
2. april 
7. maj 
4. juni 

Tag familien under 
armen til dejligt 

samvær i børnekirken og ”næsten gratis” 
mad.
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Det’ for børn
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Gudstjenesteliste
December · Januar · Februar · Marts 2019/20

Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

Søndag den 1. marts
1. s. i fasten

10.30 AS
12.00 AS
Dåbsgudstj.*

10.30 PJS ---

Søndag den 8. marts 
2. s. i fasten

--- 10.30 SEJ 9.00 PJS 10.30 PJS

Onsdag den 11. marts 18.30
Kirkespisning

---

Søndag den 15. marts
4. s. i advent

10.30 AS --- 10.30 PJS ---

Søndag den 22. marts
Midfaste

10.30 AS
12.00 AS
Dåbsgudstj.*

--- 9.00 PJS 10.30 PJS

Søndag den 29. marts
Mariæ bebudelsesdag

10.30 AS --- 9.00 AS ---

Søndag den 5. april
Palmesøndag

10.30 AS 9.00 AS 10.30 PJS
Børnegudstj.

---

Torsdag den 9. april
Skærtorsdag

10.30 SEJ --- 10.30 PJS
Smagsprøver 
på den første 
nadver i 
våbenhuset

9.00 PJS
med nadver

Fredag den 10. april
Langfredag

10.30 SEJ --- 10.30 PJS
Start i 
Rye kirke
Se omtale

---

Søndag den 12. april
Påskedag

10.30 AS
12.00 AS
Dåbsgudstj.*

--- 9.00 PJS 10.30 PJS

Mandag den 13. april
Anden påskedag

10.30 AS
14.00
Mikela Risum 
gudstj. for 
demente

9.00 AS 10.30 PJS ---

Søndag den 19. april
1. s. e. påske

10.30 AS --- 9.00 PJS 10.30 PJS

Onsdag den 22. april 20.00 AS
Aftenmeditation

--- --- ---
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Kirkebil: 
Tlf. 2727 2727

Spørg efter ”Lejre-bilen”

gudstjenester på 
ældrecenter kl. 10.30

onsdag den 11. marts: seJ
onsdag den 8. apri: PJs
onsdag den 13. maj: as

Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

Søndag den 26. april
2. s. e. påske

10.30 SEJ --- 10.30 PJS
Konfirmation

---

Søndag den 3. maj
3. s. e. påske

--- 10.30 AS
Konfirmation

10.30 PJS
Konfirmation

9.00 PJS

Fredag den 8. maj
Bededag

10.00 AS
12.00 SEJ
Konfirmation

--- 9.00 PJS 10.30 PJS
Konfirmation

Søndag den 10. maj
4. s. e. påske

11.00 AS
Konfirmation

--- 10.30 PJS 9.00 PJS

Lørdag den 16. maj 10.00 AS
12.00 SEJ
Konfirmation

--- --- ---

Søndag den 17. maj
5. s. e. påske

--- --- 10.30 ---

Torsdag den 21. maj
Kristi himmelfarts dag

--- 10.30 AS 9.00 PJS 10.30 PJS

Søndag den 24. maj
6. s. e. påske

10.30 AS --- 9.00 AS ---

Søndag den 31. maj
Pinsedag

10.30 SEJ 9.00 SEJ 9.00 PJS 10.30 PJS
Ekstra musik

Mandag den 1. juni
Anden pinsedag

19.00 AS
Meditativ 
aftengudstj.

--- 10.30 PJS
Jazzgudstj.

---

Onsdag den 3. juni 17.00 SNBS
Familiegudstj.

--- 10.30 PJS 9.00 PJS

* Dåbsgudstjenesterne bliver kun gennemført, hvis nogen er tilmeldt.
PJS: Poul Joachim Stender / SEJ: Søren E. Jensen / AS: Anne Spangsberg

SNBS: Simone Nøhr Bille Strøbæk - Kirke- & kulturmedarbejder for børn og unge

-  Det forventes, at Hvalsø kirke er lukket i perioden 
den 20/1-13/3 2020 grundet indvendig kalkning. 
Gudstjenester og kirkelige handlinger flyttes til 
Særløse kirke.Be

M
æ
rk

:
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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

Kirke- og kulturmedarbejder for børn og unge:
Simone Nøhr Bille Strøbæk, Syvstien 1, 4681 Herfølge
Tlf. 6169 1640. Mail: Simone.nbs@yahoo.com

Underviser i babysalmesang
Loulou Elise Holm, Bukkerupvej 151, 4340 Tølløse. 
Tlf. 6063 543. 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


