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Kalender
Tirsdag den 1. kl. 19:  Hvalsø Sognekor starter op
Tirsdag den 1. kl. 14.00:  Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 2. kl. 07:  Udflugt for Kirke Saaby-Kisserup sogne til Dybbøl -  

afLyST grUnDeT COrOna
Onsdag den 2. kl. 9.30:  Babysalmesang i Hvalsø Sognegård
fredag den 4. kl. 9.30:  rytmik i Hvalsø Sognegård
fredag den 4. kl. 14:  Koncertforedrag i Hvalsø Sognegård
Søndag den 13. kl. 10.30:  Høstfest på marken foran Kisserup kirke
Mandag den 14. kl. 16:  Ungdomsklub i Hvalsø Sognegård
Mandag den 14. kl. 19:  Læsekreds i Hvalsø Sognegård
Tirsdag den 15. kl. 19:  Menighedsrådsvalg i de fire sogne
Søndag den 20. kl. 10.30:  Høstgudstjeneste i Hvalsø kirke
Torsdag den 24. kl. 17:  Introduktion til Lectio Divina i Hvalsø Sognegård
fredag den 25. kl. 19.30:  festlig aften med opera i Hvalsø Sognegård
Onsdag den 30. kl. 19.30:  Kirkespisning i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole

fredag den 2. kl. 14:  Koncert med musikgruppen Dialekt i Hvalsø Sognegård
Tirsdag den 6. kl. 14.00  Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 7. kl. 19.30:  Koncert i Hvalsø kirke
Torsdag den 8. kl. 19.30:  Sangaften i Den gamle Skole, Kirke Saaby
fredag den 9. kl. 14:  foredrag ved erling Svendsen i Hvalsø Sognegård
Tirsdag den 20. kl. 20.30: Koncert med ”nazaal” i Hvalsø kirke.
Torsdag den 22. kl. 20:  aften-meditation i Hvalsø kirke
Lørdag-søndag den 24.-25:  Børneweekend i Hvalsø Sognegård
Søndag den 25. kl. 10.30:  familiegudstjeneste med spejderne og børneklubben  

i Hvalsø kirke
Onsdag den 28. kl. 9.30:  Morgenmøde i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Torsdag den 29. kl. 17:  evensong i Kirke Saaby kirke – nyt aftensang-arrangement!
Torsdag den 29. kl. 19:  filmklubben Bergman, Kirke Hyllinge præstegård, Bygaden 

33, Kirke Hyllinge
fredag den 30. kl. 14:  foredrag med Bente andersen i Hvalsø Sognegård

Søndag den 1.:  De døde mindes i alle kirkerne
Tirsdag den 3. kl. 14.00:  Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 4. kl. 9.30: Morgenmøde i Den gamle Skole, Kirke Saaby
fredag den 6. kl. 14:  foredrag ved Ida Kongsbak i Hvalsø Sognegård
Tirsdag den 17. kl. 20:  aften-meditation i Hvalsø kirke
Onsdag den 18. kl. 17:  familiegudstjeneste med spisning i Hvalsø kirke
Søndag den 22. kl. 10.30:  Provstigudstjeneste i Kirke Saaby kirke med efterfølgende 

grillstegt pattegris og jazz
Onsdag den 25. kl. 19.30:  Kirkespisning i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
 foredrag med Bente andersen
fredag den 27. kl. 19.30:  Om juleevangeliet på en ny og anderledes måde, i Hvalsø 

Sognegård
Søndag den 29. kl. 9 og 10.30:  Det nye kirkeår fejres i Kirke Saaby og Kisserup kirker
Søndag den 29. kl. 10.30:  advents- & familiegudstjeneste med spejderne og 

børneklubben i Hvalsø kirke
Søndag den 29. kl. 13.30:  Juleklip i Hvalsø Sognegård
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…ForFølgeren
Paulus er en sammensat ka-
rakter i Det nye Testamente. 
Han starter som forfølger af 
de helt nye kristne menighe-
der, men ender med at være 
den mest kendte og udbredte 
missionær og forkynder af den 
kristne tro. Saulus eller Pau-
lus, som han kommer til at 
hedde senere, beskrives i be-
gyndelsen af apostlenes ger-
ninger som en meget ivrig for-
følger af de nye kristne menig-
heder; han beder således selv 
om bemyndigelse fra ypper-
stepræsten i Jerusalem til at 
tage til Damaskus for at arre-
stere de kristne. 
Men på vejen til Damaskus 
oplever Paulus en åbenbaring; 
han får et syn, hvor han ser et 
stort lys og hører en stemme, 
som spørger: ”Saul, hvorfor 
forfølger du mig? Det er Jesus, 
der taler.”
Paulus bliver ikke alene blæn-
det af lyset; han bliver blind – 
måske som tegn på, hvor blind 
han før har været. Han lader 
sig føre til en kristen mand i 
Damaskus, og først da han 

Uidentificeret kalkmaleri 
fra Kirke Saaby kirke. Sog-
nepræsten har valgt at se 

portrættet som et portræt 
af Paulus. I en beskrivelse fra 

det 2. århundrede skildres 
han som skaldet og med 

sammenvoksede øjenbryn.

Paulus… 
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lægger hænderne på ham, får 
Paulus sit syn tilbage og bliver 
omvendt til at tro på Kristus. 

…Forkynderen
Herefter fortæller apostlenes 
gerninger, at Paulus lader sig 
døbe og bliver lige så optaget 
af at forkynde kristendom-
men, som han tidligere var af 
at bekæmpe den. Han tager på 
lange rejser i hele Middelhavs-
området fra Syrien til Make-
donien og Italien, hvor han 
forkynder budskabet om Jesus 
Kristus og danner nye menig-
heder.

Det sidste, apostlenes ger-
ninger fortæller om Paulus, er, 
at han sidder i fangenskab i 
rom. Traditionen fortæller, at 
han blev henrettet under en af 
Kejser neros kristenforfølgel-
ser, men det er altså ikke no-
get, man kan læse i Bibelen.

…Hedningeapostlen
Det helt centrale ved Paulus 
er, at han udbreder det krist-
ne evangelium til ikke-jøder. 

Det er betydningsfuldt, fordi 
kristendommen i begyndel-
sen formentligt var en særlig 
udgave af jødedommen eller 
det, som man nogle gange kal-
der for en jødisk sekt. Dermed 
være sagt, at hverken de første 
kristne selv eller det omgiven-
de samfund har betragtet kri-
stendommen som en ny tro, 
men altså som en særlig for-
tolkning af jødedommen.

Men ikke mindst med Pau-
lus, fortæller apostlenes ger-
ninger, begyndte man altså 
også at forkynde om Kristus 
til mennesker, der ikke var jø-
der; ’hedninger som ikke-jø-
der,’ som det ofte kaldes i Det 
nye Testamente.

Snart blev kristendom-
men til en selvstændig religi-
on, som nok har forbindelse 
til jødedommen, men altså 
er noget andet end jødedom, 
og gradvist voksede den til 
den verdensomspændende 
tro, som kristendommen er i 
dag. Med god ret kalder man 
derfor Paulus for kristendom-

mens grundlægger, fordi det i 
høj grad er hans fortjeneste, 
at den bliver etableret som en 
selvstændig tro, der udbredes 
også uden for jødiske kredse.

Paulus fortæller således i 
sine breve, at det ikke er nød-
vendigt for den kristne at bli-
ve omskåret eller leve efter 
særlige religiøse spiseregler 
eller lignende, som er en del 
af jødedommen. Ja, i det hele 
taget behøver de kristne ikke 
at leve efter den jødiske mo-
selov, fordi Kristus’ død og 
opstandelse betyder, at man 
som kristen er sat fri fra lo-
ven. Det er et meget markant 
tema i både galaterbrevet og 
romerbrevet.

…Brevskriveren
Vi har en række breve fra Pau-
lus’ hånd, som han har skre-
vet til de menigheder, han har 
grundlagt, og som derfor er 
opkaldt efter dem: romerbre-
vet er altså skrevet til menig-
heden i rom. Der findes også 
breve i Det nye Testamente, 

som bærer Paulus’ navn, men 
hvor det er mest sandsynligt, 
at det ikke er Paulus, der er af-
sender.

De breve i Det nye Te-
stamente, som man mener, 
at Paulus selv har skrevet, er 
galaterbrevet, romerbrevet, 
første Korintherbrev, andet 
Korintherbrev, filipperbre-
vet, filemonbrevet samt før-
ste Thessalonikerbrev.

Brevene er skrevet ca. i 
midten af det første århund-
rede e. Kr. og er således de 
ældste tekster, vi har i Det nye 
Testamente, idet det ældste 
evangelium (Markusevangeli-
et) menes at være skrevet om-
kring 70 e.Kr.

I brevene fortæller Paulus 
også om sin fortid, hvor han 
forfulgte de kristne og levede 
som meget lovtro jøde, der til-
hørte farisæerne.

…teologen
Paulus er kendt som den før-
ste teolog i den kristne kirke. 
Det vil sige, at han i sine breve 

har formuleret, hvad han me-
ner, det betyder, at Jesus er 
Kristus, og hvad det betyder, 
når kristne siger, at Jesus er 
opstanden fra de døde. Disse 
breve og formuleringer er sta-
dig en af grundstenene i den 
kristne teologi, og store og ba-
nebrydende teologer i de sid-
ste to tusinde år - ikke mindst 
Martin Luther - har ved at ar-
bejde med Paulus og hans bre-
ve fået en ny forståelse af, hvad 
kristendom er.

en af de allermest kendte 
og brugte tekster fra Bibelen, 
Kærlighedens højsang, stam-
mer fra Paulus’ første Ko-
rintherbrev 13,13:

”Så bliver da tro, håb, kær-
lighed, disse tre, men størst af 
dem er kærligheden”.

Og det kan også siges at 
være udtryk for en guddom-
melig ironi, at en forfølger af 
alt det, som de kristne står for, 
bliver den person, som frem 
for nogen udbreder kendska-
bet til Kristus og kristendom-
men.

Artiklen er skrevet af  
Tine Lindhardt og  

Cecilie Vestergaard Raaberg
Bibelens personer:  

Paulus og er hentet fra 
Bibelselskabets hjemmeside 

www.bibelselskabet.dk/paulus.
Kirkebladets forside  
er en ikon af Paulus.  
Ingen ved hvordan  

han har set ud.
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Tirsdag den 1. september 
kl. 19 i Hvalsø sognegård

Her er p.t. masser af dejlige 
damer, men herregruppen på 
6 medlemmer trænger geval-
digt til forstærkning - både 
basser og tenorer. Korerfaring 
vil være en fordel, men ikke 
en betingelse. går du med en 
sanger ”i maven” så tøv ikke 
med at henvende dig til orga-
nist Linda Baarsgaard, helst 
telefonisk på 35 26 24 30. re-
pertoiret er (primært) danske 
salmer og sange, folkesange 

fra alverden og lettere klassi-
ske værker (og en gang imel-
lem lidt sjov og ballade!). Kor-
stemmerne bliver indspillet 
som lydfiler, så man har mu-
lighed for at øve sig derhjem-
me.

Koret er ”still going strong” 
på 10. år og skulle have jubi-
læumskoncert dette forår. 
Men vi håber på at gennemfø-
re koncerten og festivitassen i 
maj 2021. altså er der god tid 
for nye medlemmer at blive 
dus med repertoiret.

Hvalsø Sognekor  
starter op

Ved musiker Jens Stage 
fredag den 4. september 
kl. 14 - 16 i Hvalsø Sogne-
gård 

I dette inspirerende musik-
foredrag præsenteres vi for 
digteren Johannes Jørgensen 
(1866-1956), der var en af 
Danmarks store digtere, som 
ifølge Jens Stage, desværre al-
drig fik den position som hans 
litterære format gjorde ham 
fortjent til.

I dag er Johannes Jørgensen 
forholdsvis ukendt, og allige-
vel er han den danske forfatter 
der gennem tiden - næst efter 
H.C. andersen - har fået sine 
værker udgivet på flest sprog 
(ca. 22 forskellige sprog).

Johannes Jørgensen valg-
te at tilbringe omkring 40 år 
i selvvalgt eksil fra Danmark. 

Johannes Jørgensen kon-
verterede på et tidspunkt til 
katolicismen og i 1907 udkom 
hans store biografi om Den 
Hellige frans. Dette værk 
gjorde ham til æresborger i 
assisi.

Johannes Jørgensen kunne 
som få udtrykke følelser og 
stemninger ved brug af natu-
rens billeder.

I dette koncertforedrag 
præ senteres vi for 10 udvalgte 
digte, som Jens Stage har sat 
musik til. fremført med gui-
tar og sang. Undervejs får vi 
en levende fortælling om Jo-
hannes Jørgensens liv. 

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 

Læsekreds 
i Sognegården i Hvalsø

Læsekredsen begynder sæso-
nen mandag den 14. 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 ud-
leveret. Derpå mødes vi den 
anden mandag hver måned 
frem til og med den 10. maj 
og diskuterer den læste bog og 
får den næste. Bøgerne skaffer 
biblioteket. Vi læser fortrins-
vis nyere, udenlandske bøger. 
Vi er mange nok, men der kan 
godt være plads til 1 mere og 
måske 2, hvis der ikke igen 
kommer begrænsninger i det 
tilladte antal personer, der må 
mødes. ring til Inger de Cros 
Dich, tlf. 46 42 00 01, hvis du 
er interesseret.

træt af ikke  
at kunne købe  

kristen julepynt til  
december måned  

og julen?  
prøv 

Only 
by 

Grace
www.onlybygrace.com

       

Grundet corona-
pandemien må der ikke til 

”kirkespisningerne” serveres 
mad. vi begynder i kirken 

med en kort andagt. 
efterfølgende foredrag 
i den gamle skole. det 

koster ikke noget at deltage 
i ”kirkespisningerne”. der 

er fortsat tilmelding til 
arrangementet. I oktober 

måned er der tilmelding til 
Henny på tlf. 30638150 

eller e-mail hec4060@mail.
dk. I november måned kan 
man tilmelde sig til Henry 

på tlf. 46492451 eller 
e-mail henry.petersen@

privat.dk. max 46 tilmeldte.

Koncertforedrag
om digteren og forfatteren 
Johannes Jørgensen

Tænk ikke hver især på jeres eget, 
men tænk alle også på de andres vel. 
I skal have det sind over for hinanden, 
som var i Kristus Jesus 

Filipperbrevet 2.5
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Er meditation  
i Bibelen  
noget for dig?
”Lectio Divina” betyder gud-
dommelig læsning og er en bi-
bellæsemetode, som har været 
brugt i hele kristendommens 
historie.

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

Interesserede introduceres 
for bibelmeditationen af sog-
nepræst anne Spangsberg, 
og herefter kan der dannes en 
selvkørende gruppe, som mø-
des i Særløsestuen i Hvalsø 
Sognegård.

Kom og hør mere tors-
dag den 24. september kl. 
17 i Hvalsø Sognegård

Hvalsø kirke søndag den 
20. september kl. 10.30

Dagene bliver kortere. Blade-
ne på træerne blafrer i vinden, 
og frugterne falder ned. 

Det er ved at blive efterår 
og tid til at fejre høsten.

Høstgudstjeneste er en fest-
gudstjeneste, hvor vi takker 
for årets høst.

Hvalsø sognegård fredag 
den 25. september kl. 19.30

Kom til en festlig aften med 
operasangerne Per anders 
Hedlund og Sven Christian 
Brage Hansen. De to herrer 
har iført sig studenterhuerne 
og i opløftet stemning spil-
ler de rollerne som hhv. Ma-
gisteren og Studenten i gun-
nar Wennerbergs visesamling 
”gluntarna”.  Her beskrives - 
ofte ganske realistisk - studen-
terlivet i Uppsala i 1840’erne: 
forelskelser, økonomiske pro-
blemer og tømmermænd. 

Mest kendt er nok den smuk-
ke: ”Herre, min gud, hvad 
den månen lyser”.

Per anders Hedlund har en 
lang karriere bag sig ved di-
verse operahuse i Sverige samt 
Det Kgl. Teater i Danmark.  
Christian Brage har også haft 
et omfarende liv på svenske 
operascener, været ansat i Dr 
radiokoret og Den Jyske Ope-
ra. Samtidigt var han i 21 år 
kirkesanger i Hvalsø og Sær-
løse kirker.

Der vil blive serveret et 
glas vin til at løfte stemningen 
yderligere!

Kristen
dommens  
betydning for 
samfundet
Kirkespisning onsdag den 
30. september kl. 19.30 i 
Den gamle Skole, Kirke 
Saaby

Mød Charlotte Dyremose, 
tidligere folketingspolitiker for 
konservative. nu sognepræst i 
ganløse og Slagslunde.

Høstgudstjeneste
”Gluntarna”

” Vær altid glade,
bed uophørligt, 
sig tak under alle forhold;  
for dette er Guds vilje med jer  
i Kristus Jesus.”

Pauluś  1. brev til  
Thessalonikerne 5:16-18

Valget afholdes tirsdag den 
15. sept. 2020 kl. 19.00. 
I Kirke Saaby - Kisserup 
foregår det i Den gamle 
Skole, Kirke Saaby.
I Hvalsø - Særløse foregår 
det i Hvalsø Sognegård

Sæt allerede nu kryds i kalen-
deren ud for den 15. septem-
ber. Ved at møde op denne af-
ten kan du være med til at be-
stemme, hvem der skal sidde i 
det kommende menighedsråd, 
og måske har du selv lyst til at 
stille op og melde dig som kan-
didat. 

Men hvad laver menig-
hedsrådet? Menighedsrådet 
bestemmer faktisk over alle 
forhold i relation til den loka-
le sognekirke, lige bortset fra 
præstens varetagelse af embe-
det og præstens ansættelsesfor-
hold. 

Der er rigeligt at se til for et 

Valg til de nye menighedsråd
menighedsråd: Sognets øko-
nomi, ansættelse af personale 
og sogne og/eller hjælpepræst, 
medarbejderpleje, vedligehol-
delse af kirkebygningerne, ret-
ningslinjer for kirkegårdene og 
kirkelige arrangementer for at 
nævne noget af det vigtigste. 

Menighedsrådets embeds-
periode er 4 år. 

Mød op og hør kandida-
terne præsentere sig selv og få 
noget at vide om, hvorfor de 
stiller op, og deltag bagefter i 
afstemningen. aftenen slutter 
med, at resultatet af afstemnin-
gen offentliggøres. 

Vi opfordrer alle medlem-
mer af folkekirken til at møde 
op og sætte deres præg på det 
lokale menighedsråd.

Med venlig hilsen de to  
menighedsråd for henholdsvis 

Kirke Saaby - Kisserup og  
Hvalsø - Særløse. 

Jazzhøst
gudstjeneste
Hver søndag i september på 
Tadre Vandmølle med sog-
nepræst Poul Joachim Sten-
der og kirkesanger Therese 
nielsen med følgende gæster: 
Kirkeminister Joy Mogensen, 
forfatter annette Bjergfeldt, 
direktør Peter aalbæk Jensen 
og politiker naser Khader. 
følg gudstjenesterne på Dr2 
kl. 14.
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Meld dig ind  
i folkekirken 
Hvis du ikke er med-

lem af folkekirken, kon-
takt din præst. man kan 

blive døbt i alle ald-
re og fra det ene øje-
blik til det andet. Hvis 
du er døbt, men har 

meldt dig ud af folkekir-
ken, tager det kun 10 
sekunder at blive med-
lem igen. Henvend dig 
til sognepræsten. Hjer-

telig velkommen!
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Koncert med Dialekt
Fredag den 2. oktober kl. 
14 -16 i Hvalsø Sognegård 
med gruppen Dialekt som 
tæller 5 garvede musikere 

I 2015 slog kirkesanger Hele-
ne gerup de musikalske pjal-
ter sammen med guitaristen 
niels Møller og skabte orke-
steret Dialekt. Sammen har 
de komponeret og forfattet 
musikken til Dialekt, med fine 
poetiske tekster klædt i toner 
og rytmer af folk og pop-rock, 
og er lige nu aktuelle med de-
butalbummet ”Øen i Hjertet”.

Mens Danmark er på vej 
gennem åbningsfaserne, ram-
mer Dialekt fint med sine san-
ge, der minder os om, at no-
get vil overleve Coronakrisen, 
nemlig kærligheden, ghettoli-
sten, at være cykelbud, at sav-
ne legevenner, at være hjemløs 
og at finde livslyset i univer-
set….

alt i alt en musikalsk rejse i 
forskellighed med plads til for-
dybelse - med sange om livet 
i vandkanten på godt og ondt. 

Og da Danmark jo er et lille 
land med meget kort til både 
vand og kant er tekstuniverset 
også stort. 

alle sangene kan høres 
på youTube og på de fleste 
streamingtjenester på nettet. 
Så tag godt imod deres lille ø-
hjertebarn til denne eksklusive 
eftermiddagskoncert i Hvalsø 
Sognegård. Her vil det også 
være muligt at købe et eksem-
plar af CD-en.

Dialekt består af: 
-  Helene gerup: Vokal
-  niels Møller: akustisk gui-

tar og kor
-  Jacob Melchior: Trommer 
-  remy frederiksen: el-guitar
-  Thorkil Christensen: Bas

Mød op og nyd en musi-
kalsk oplevelse lidt ud over det 
sædvanlige. 

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

Hvalsø kirke onsdag den 7. 
oktober kl. 19.30

Der er lagt op til en spænden-
de og sprudlende koncert, når 
blokfløjtekvartetten ”In Con-
sort” gæster Hvalsø kirke. ”In 
Consort” er de fire blokfløjte-
spillere gertie Johnsson, Per-
nille Petersen, Dorte Lester 
nauta og Pernille ebert Spis-
sky. alle kvartettens medlem-
mer er uddannet på Det Kgl. 
Danske Musikkonservatori-

In Consort
Forsanger Helene Gerup

um, med efterfølgende studier 
i europa og USa, og har for 
længst markeret sig i det dan-
ske og udenlandske musik-
liv.  Kvartetten spiller først og 
fremmest musik fra renæssan-
cen og barokken, men kryd-
rer desuden koncerterne med 
musik fra vor tid. ”In consort” 
betyder: at følges ad i enighed 
og harmoni.  Ved koncerten 
bliver der spillet værker af bl.a. 
Telemann og J. S. Bach.  

Sangaften

ved Erling Svendsen, der 
fortæller om en opvækst på 
Tadre-gården i tiden om-
kring 2. verdenskrig. Fre-
dag den 9. oktober kl. 14 - 
16 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 ef-
ter 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 

Foredrag

i Den gamle Skole, Kirke 
Saaby, torsdag den 8.  
oktober kl. 19.30

får vi mon igen mødes og syn-
ge sammen? eller vil Covid-19 
sætte en stopper? får vi vinter 
og sne i år, eller bliver vinte-
ren endnu en af de grønne af 
slagsen?

Organist anders Danman 
og Saaby Vokalensemble står 
parate for alt tænkeligt, med 
en bred vifte af sange om alt 
mellem kærlighed, kamp, fri-
hed, årstiderne og folkelivet i 
stort og småt– sammen med 

alle, der har lyst til at synge et 
udpluk af de sange, I holder 
mest af – med udgangspunkt 
i Højskolesangbogen. Tag dig 
selv, din partner og nabo med 
til efterårets sangaften torsdag 
den 8. oktober klokken 19.30 - 
21.30 i Den gamle Skole, Bog-
øvej 3 i Kirke Saaby.  

enhver er velkommen til ar-
rangementet. Der er gratis ad-
gang, og der kræves ingen til-
melding. Der vil som altid være 
kaffe/te og lidt kage i pausen.

arrangeres i samarbejde 
med Saaby-Kisserup Menig-
hedsråd. 

”  Men i alt dette mere 
end sejrer vi ved 
ham, som har elsket 
os. For jeg er vis på, 
at hverken død eller 
liv eller engle eller 
magter eller noget 
nuværende eller 
noget kommende eller 
kræfter eller noget 
i det høje eller i det 
dybe eller nogen 
anden skabning kan 
skille os fra Guds 
kærlighed i Kristus 
Jesus, vor Herre

Pauluś  brev til  
Romerne 8:37-39:
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Aftenmeditation 
Aftenmeditation torsdag 
den 22. oktober kl. 20 i 
Hvalsø kirke
Ved meditation hjælper vi sin-
det mod stilhed, ro og nærvær. 
Vi synger salmer og sange, ny-
der kirkerummets stemning og 
prøver at finde ro i en travl tid.

Et sang foredrag om Dan-
nebrog i Den gamle Skole, 
Kirke Saaby, onsdag den 
28. oktober kl. 9.30 

Sognepræst i Tølløse og felt-
præst Ole Bach Piekut fortæl-
ler om Danneborgs historie 
og tilblivelse og ikke mindst 
om flaget i poesien. Vi skal 
synge kendte og elskede sange 
om Dannebrog, samt de knap 
så kendte, som generationer-
ne før os holdt så meget af. 
gennem foredrag og fælles-
sang udfoldes og genopfriskes 
historien om Dannebrog, der 
fejrede 900 års jubilæum sid-
ste år.

Morgenmøde:

”Om  
Dannebrog  
jeg veed…”

Torsdag den 29. oktober 
kl. 17.00

Medvirkende er:
Poul Joachim Stender, prædi-
kant; Saaby Vokalensemble, 
Therese Harris Buus nielsen 
og Djina Mai-Mai, sopran og 
yuzuru Hiranaka, orgel, un-
der ledelse af anders Dan-
man. 

”evensong” – hvad er nu det? 
Jo, en gudstjeneste hentet 
fra den anglikanske kirke, be-
stående af korsang, bønner, 
salmer og læsninger; tids-
punktet er ”after work” - her 
kan du i rolige rammer bede 
en bøn, lytte til korsang, syn-
ge med på en aftensang og 
stadig nå hjem til TV-avis og 
aftensmad!

Det er første gang vi prøver 
denne form for gudstjeneste i 
sognet, så kom og vær med til 
at skabe en ny tradition! Hvis 
traditionen fortsætter, vil kir-
kens evensong fremover fin-
de sted torsdagen før allehel-
gen , hvor mange har et eks-
tra behov for eftertanke, ihu-
kommelse og trøst.

Bortset fra at vi fælles syn-
ger salmer og efterårssange, 
hører en solosang og lytter til 
et par læsninger, måske be-
der en bøn, sætter vi i år fo-

kus på fransk kirkemusik på 
latin. Saaby Vokalensemble 
(SaVe) vil sammen med or-
ganisten yuzuru Hiranaka 
opføre et par franske korvær-
ker, dels Charles gounods 
(1818-1893), smukke, me-
lodiske  Messe à deux voix 
égales i C-dur, dels gabriel 
faures (1845-1924) lidt mere 
moderne agnus Dei fra Mes-
se Basse.  Det franske tema 
fortsætter med franz Liszt, 
som ganske vist blev født i 
Ungarn, og var ungarsk na-
tionalist, men regnes som re-
præsentant for den franske 
romantik.  Mellem 1860 og 
1866 skrev Liszt tre begra-
velsesoder, og alle eksisterer i 
forskellige versioner – for or-
kester, for orgel og for 2- og 
4-hændigt klaver. Den ud-
tryksfulde Les Morts – Orai-
son skrev han for sin egen søn 
Daniel, der døde i en alder 
af blot 20 år. Musikken byg-
ger på en ode af den franske 
forfatter abbé felicité de La-
mennais (1782-1854). Hver 
linie ender med ordene ”vel-
signede er de døde der dør 
i guds nåde”, og ved at føl-
ge digterens struktur opnår 
Liszt en højst original form. 
gå ikke glip af dette specielle 
og sjældent opførte værk.

Evensong  
i Kirke Saaby kirke

Torsdag den 29. oktober 
kl. 19

Birgit Svendsen, sognepræst i 
rye-Sonnerup er gået på pen-
sion. nu kører filmklubben 
som et samarbejde mellem 
Kirke Hyllinge-Lyndby og 
Kirke Saaby-Kisserup. Mel-
lem præsterne Lars Munch, 
Mette griffenfeldt Merrald og 
Poul Joachim Stender

første film, green Book, 
vises i Kirke Hyllinge præste-
gård, Bygaden 33, Kirke Hyl-
linge

Green Book
Instruktør Peter farrelly. en 
af de film, som er hjertevarm, 

og hvor persongalleriet når 
ind under huden på en. Både 
Viggo Mortensen og Mahers-
hala ali spiller overbevisende. 
Historien er måske velkendt 
med to personer fra hver sin 
kulturelle baggrund, som kol-
liderer i deres møde, men hi-
storien serveres med en stor 
nok portion humor og varme 
til, at det er uden betydning. 
Det er en film alle bør se. Ud-
over en fantastisk historie med 
helt fænomenalt skuespil, så er 
dette i bund og grund en film 
om venskab på tværs af kultur, 
race og status. Det er en film, 
der får gang i hele følelsesre-
gisteret.

Allehelgensdag
I Kisserup og Kirke Saaby
Vi mindes i vores to kirker alle 
vores døde siden sidste alle-
helgen. navnene bliver læst. 
Der tændes lys for hver enkelt. 
I Kirke Saaby slutter vi guds-
tjenesten ved at bære kirkens 
blomster til fællesgraven og 
bede og synge på kirkegården. 
Til sidst serveres en suppe, og 
vi spiser mellem gravene. 

Filmklubben Bergman 
Vi kalder os en filmklub, men alle er velkomne

”  Glæd jer altid i Herren! 
jeg siger atter: Glæd jer! 

Filipperbrevet 4:4:
”  Når jeg er magtesløs, 

så er jeg stærk
2. Korintherbrev 12:10 

Koncert med  
”NazAal”
Tirsdag den 20. oktober kl. 
20.30 i Hvalsø kirke
nazaal er et sælsomt og lang-
somt folk med inspiration fra 
bl.a. Leonard Cohen og ag-
nes Obel. Sangene handler 
om at forstå verden ud over 
den tid, vi lever i. Dette er et 
forsøg på at finde magien fra 
myternes og drømmenes land 
og om at finde et holdepunkt i 
en informationsmættet og ka-
otisk verden. nazaal er snart 
pladeaktuel med albummet 
Waves. Lyt her: https://sound-
cloud.com/nazaal
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Fredag den 30. oktober kl. 
14.00 i Hvalsø Sognegård 
samt i Den gamle Skole, 
Kirke Saaby, onsdag den 
25. november kl. 19.30

Bente er en positiv, livsglad og 
dedikeret medarbejder med en 
høj arbejdsmoral. Hun bræn-
der 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 sti-

gende stress på arbejdsmar-
kedet. et alvorligt emne, som 
Bente på sin naturlige måde 
krydrer med morsomme ind-
slag 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

Mellem tårer og smil
 foredrag med Bente Andersen

Den gamle Skole, Kirke 
Saaby, onsdag den 4.  
november 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 

Morgenmøde:

Erindringer fra et liv i et  
grænseland under forandring
Morgenmøde foredrag ved Grænseforeningens  
generalsekretær KnudErik Therkelsen

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 si-
den? Hvad er relevansen i dag? 

foredraget vinkler historiefor-
tællingen respektfuldt, men 
på en måde, så begivenheder-
ne dengang sættes i sammen-
hæng med nutidens udfor-
dringer. Hvor peger grænse-
dragningen i 1920 hen i nutid 
og fremtid, hvor grænsebe-
greb, grænseland og identitet 
er under forandring? fore-
draget stiller nye spørgsmål til 
historien for at få nye svar, og 
dermed nye perspektiver.

-  Virksomhedernes ansvar for 
medarbejdernes trivsel
af hensyn til kaffen tilmel-

ding til anne Spangsberg, e-
mail:anne.spangsberg@para-
dis.dk, tlf.nr.: 46408055.

▲  Ida har været præst i 
Avedøre kirke fra 1997  
til april 2018.

Fredag den 6. november 
kl. 14 - 16 i Hvalsø Sogne-
gård 

at leve så livet bliver dyrebart 
for andre….

Hvorfor ønske at arbejde 
som missionær? Hvad er driv-
kraften bag beslutningen, og 
hvilke udfordringer møder 
man?

Ida Kongsbak, der er bo-
siddende i Hvalsø, vil på bag-
grund af sine erfaringer, som 
missionær i Tanzania fra 
1985-1995 udsendt af DMS – 
i dag Danmission, give et ind-
blik i en missionærs dagligliv.  
Ida har været tilbage i Tan-
zania adskillige gange siden 
1995, bl.a. har hun været rej-
seleder for 3 forskellige grup-
per, der har været med på be-
søg I Karagwestiftet – et stift 
i Tanzanias lutherske Kir-
ke på grænsen til rwanda og 
Uganda, hvor Ida arbejdede. 
Hun vil derfor også fortælle 
om Danmission engagement i 
Tanzania i dag. 

Missionær i Tanzania
Foredrag ved pastor emeritus Ida Kongsbak  
om livet som missionær i Tanzania 19851995

  På besøg i Karagwe, 
Tanzania.

Aftenmeditation 

Måske drejer det sig om at 
leve, så livet bliver dyrebart for 
andre?

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

Tirsdag den 17. november 
kl. 20 i Hvalsø kirke

Stilhed, musik, bøn, lystæn-
ding og kristen meditation.

Meditationen vil bære præg 

af refleksioner over november-
måneds mørke, at året 2020 så 
småt går på hæld, - året vi al-
drig glemmer, og at vi venter 
på lyset som kommer.
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Kirke Saaby kirke og de 
omkringliggende bygnin-
ger, søndag den 22. no-
vember kl. 10.30

Lejre Provsti afholder prov-
stigudstjeneste i Kirke Saa-
by kirke søndag den 22. no-
vember kl. 10.30. Prædikant 
Poul Joachim Stender. Musik 
anders Danman og Therese 
nielsen. Temaet for gudstje-
nesten, der falder på den sid-
ste søndag i kirkeåret, er de 
sidste tider, de sidste dage 
af kirkeåret, de sidste rester 
af livet, de sidste ord. efter 
gudstjenesten serverer Kirke 
Saaby forsamlingshus, der 
ligger tæt ved kirken, to hel-
stegte take-away pattegrise i 
brød.  Maden serveres uden-
for. Men se gerne ind i lands-
byens hyggelige forsamlings-
hus. Hvis man er til vin, vio-
linspil og den sidste vilje (der 
udleveres som et inspirations-
ark) kan man spise sin take-
away-gris i præstegårdens 
konfirmandstue. er man til 
lokal øl og jazz og et ånde-
ligt testamente (der udleve-
res som inspirationsark) fore-
går det i sognegården, som i 
Kirke Saaby har navnet: Den 
gamle Skole. Tjek i dagene op 
til arrangementet om corona-
regler kan have medført æn-
dringer eller aflysning. Klik 
ind på:
https://www.lejreprovsti.dk 
eller
http://saabykisserup.dk 

Provsti
gudstjeneste

Fredag den 27. november 
kl. 16 - 18 i Hvalsø Sogne-
gård – bemærk klokkeslæt-
tet

Juleevangeliet i ny fortolk-
ning: ”når krybben er tom…”

Tæt på december måned 
forklarer Jens andreas Chri-
stensen, hvorfor juleevangeli-
et begynder med de sære ord: 
”Og det skete i de dage….” og 
hvad denne formulering har 
med gangsterdansk at gøre, 
og hvorfor ordene handler om 
kaos og om det grundlæggen-
de spørgsmål bag al dannelse: 
Hvad er et menneske?”

andreas Christensen tager 
os igennem et par tusinde års 
fortolkningshistorie – og lidt 
til.

andreas Christensen er 
sognepræst ved Hellig Kors 
Kirke på nørrebro og tillige 

Juleevangeliet  
i ny fortolkning
Præst og foredragsholder Jens Andreas Christensen taler 
om juleevangeliet på en ny og anderledes måde

præst i forsvaret (forsvarsa-
kademiet). Desuden tidligere 
feltpræst i afghanistan.

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 

Præst Jens Andreas Christensen.

Foto Ida.  Adventskrans, jul og julekrybbe hører sammen – men 
hvad hvis krybben er tom?

1. søndag i advent, den 29. 
november kl. 10.30 i Hval-
sø kirke

adventstraditioner handler 
om at glæde sig og få forvent-
ningen til julen til at stige. 

Hver søndag tænder vi et 
lys mere i adventskransen, 
indtil de alle fire brænder.

Den stemning prøver vi at 
ramme, når vi sammen med 
spejderne og kirkens børne-

klub skruer op for julestem-
ningen, og det første lys er 
tændt i adventskransen.

fjerde søndag før juledag 
begynder adventstiden. ad-
vent kommer af det latinske 
’adventus Domini’, som bety-
der ’Herrens komme’. advent 
er forventning og forberedelse 
til julen, hvor det er gud selv, 
’Herren’, der kommer til ver-
den gennem Jesus´ fødsel.

Advents og  
familiegudstjeneste 
med spejderne & børneklubben

”  Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, 
bor der intet godt. Viljen har jeg, 
men udføre det gode kan jeg ikke. 
For det gode, som jeg vil,  
det gør jeg ikke, men det onde,  
som jeg ikke vil, det gør jeg. 
Men når jeg gør det, jeg ikke vil,  
er det ikke længere mig, der handler,  
men synden, som bor i mig.

Pauluś  brev til Romerne 7:18-20

Læsekredsen  
i Kirke Saaby fortsætter
Hver første tirsdag i måne-
den kl. 14-16 mødes 8-10 nys-
gerrige og samtalelystne læse-
re i Den gamle Skole om den 
bog, vi har læst siden sidst. 

Kontakt Helle Lundø Jen-
sen: hellelundoe99@gmail.
com, hvis du har lyst til at 
være med.

morgenmøderne 
afvikles uden servering 
af morgenmad grundet 

corona-pandemien. 
der må ligesom til 

kirkespisningen max 
deltage 46. derfor er 

tilmelding nødvendig.  I 
oktober måned er der 
tilmelding til Henny på 

tlf. 30638150 eller e-mail 
hec4060@mail.dk. I 

november måned kan man 
tilmelde sig til Henry på 

tlf. 46492451 eller e-mail 
henry.petersen@privat.dk. 

max 46 tilmeldte.
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Det’ for børn Det’ for børn

Rytmik for  
1-3 årige 
i Hvalsø sognegård
Hver fredag fra 9.30 - ca. 12.00.  
Vi starter den 14. august kl. 9.30
efter vi har sunget, spiser vi, og så er 
der fri leg.
Det er gratis at deltage.
Tilmelding til Line@skovhaug.dk eller 
mobil tlf.nr.: 21246393.

Gratis 
Babysalmesang 
i Hvalsø sognegård
Hver onsdag kl. 9.30 - vi starter den 5. august
Tilmelding:louloueliseholm@ymail.com eller på tlf. 60635431
Vi synger salmer og små sange, vugger, ser på engle og sæbe-
bobler, 
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.

 
  

UNGDOMSKLUB 
Hver mandag i lige uger holder Hvalsø kirke 

ungdomsklub kl. 16-19:30 
 

Hvalsø kirkes ungdomsklub er et nyt tiltag. 
Målgruppen vil være unge fra Hvalsø og omegn i alderen 12-16 

år. 
Vi mødes hver 14. dag (mandage i lige uger) kl. 16, hvor vi 

hygger med spil, snak, kreative projekter, film og hvad de unge 
mennesker ellers har lyst til.  

 

 

 

Derudover hjælpes vi ad med at lave aftensmad hver gang, og her 
er de unge mennesker også selv med til at vælge, hvad vi skal 

spise, og så er det hele GRATIS! 
 

MANDAG i lige uger Kl. 16-19:30 
Hvalsø sognegård 

Ungdomsklub vil finde sted 31/8, 14/9, 28/9, 12/10, 26/10, 9/11, 
23/11, 7/12 og 21/12.  

 

Tilmelding skal ske pr. mail til simone.nbs@yahoo.com eller på sms 
til 61691640 

OBS: Ved færre end 5 tilmeldte aflyses 

Halloween- 
Børneweekend
der er børneweekend i  
Hvalsø sognegård og kirke  
24.-25. oktober 2020

Halloween-Børneweekend  
 

 

 

 

 

 

Der er børneweekend i Hvalsø sognegård og kirke 24-25. oktober 
2020. Vi mødes lørdag kl. 13 og sover sammen i sognegården, inden 
vi slutter med at deltage aktivt i BUSK-Gudstjeneste søndag. BUSK 
star for “Børn-Unge-Sogn-Kirke). Temaet for året BUSK gudstjenes-
te er “Spirerne i Guds have”. Vi håber, at  søskende og (bedste-)
forældre også vil deltage I gudstjenesten.  

Vi vil hygge os med alt muligt forskelligt; Spise kage og slik, skære 
græskar, lege, høre historie-fortælling, tegne osv. Alt sammen under 
temaet “Allehelgens dag” 

Alle børn I ksolealderen er velkomne, men man skal være selvstæn-
dig nok til uden problemer at være væk fra mor og far i et døgn.  
Det eneste du skal medbringe er liggeunderlag, sovepose, tandbørste, 
nattøj og evt. Ekstra tøj, hårbørste eller lignende.  
 

Kirken sørger for al mad og drikke.. Det hele er GRATIS.  
Tilmelding skal ske på simone.nbs@yahoo.com eller 61691640. 
Tilmelding senest d. 18. oktober. Skriv endelig, hvis du har 
nogle spørgsmål.  

*OBS: Ved mindre end 8 tilmeldte aflyses arrangementet.  

    Kirke- og kulturmedarbejder Simone  

Vi møder lørdag kl. 13 og sover sammen i 
sognegården, inden vi slutter med at del-
tage aktivt i BUSK-gudstjeneste søndag. 
BUSK står for ”Børn-Unge-Sogn-Kirke”. 
Temaet for årets BUSK-gudstjeneste er 
”Spirerne i guds have”. Vi håber, at sø-
skende og (bedste-)forældre også vil del-
tage i gudstjenesten.
Vi vil hygge os med alt muligt forskelligt: 
Spise kage og slik, skære græskar, lege, 
høre historie-fortælling, tegne osv. alt 
sammen under temaet ”allehelgens dag”.
alle børn i skolealderen er velkomne, men 
man skal være selvstændig nok til uden 

problemer at være væk fra mor og far i et 
døgn. Det eneste du skal medbringe er 
liggeunderlag, sovepose, tandbørste, nat-
tøj og evt. ekstra tøj, hårbørste eller lig-
nende.
Kirken sørger for mad og drikke. Det hele 
er graTIS. Tilmelding skal ske på si-
mone.nbs@yahoo.com eller 61 69 16 40. 
Tilmelding senest den 18. oktober. Skriv 
endelig, hvis du har nogle spørgsmål.
*OBS: Ved mindre end 8 tilmeldte aflyses 
arrangementet.

Kirke- og kulturmedarbejder Simone
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Det’ for børn Det’ for børn

 

JULEKLIP I HVALSØ 
SOGNEGÅRD 

29/11 2020 
Kl 13:30-16:30 

Kom hele familien og lav flot og kreativt julepynt.. 

Vi vil sørge for at have materialer og ideer til, hvad man kan lave. 
Juleklip er for børn i alle aldre og deres forældre, bedsteforældre, 

eller hvem, der har lyst til at tage med. 
Der vil også blive serveret mandariner, æbleskiver, saftevand, the 

og kaffe. 

Arrangementet er GRATIS 

Tilmelding skal ske til Simone senest d. 22/11 på 
simone.nbs@yahoo.com eller 61 69 16 40 

*Obs: Ved færre end 6 tilmeldte aflyses arrangementet 

Mvh. Kirke- og kulturmedarbejder Simone 

Familie- 
gudstjeneste 
med spejderne og  
børneklubben
Søndag den 25. oktober kl. 10.30  
i Hvalsø kirke
Temaet for årets BUSK-gudstjeneste  
(Børn. Unge. Sogn. Kirke) i år er  
”Spirerne i guds have”.

Familie-
gudstjeneste 
med spisning i Hvalsø kirke
Vi holder ”Tro i børnehøjde”, som er en afkortet, fa-
milievenlig gudstjeneste, hvor børnene aktivt deltager.  
familiegudstjeneste med spisning i Hvalsø kirke 
Det er fra kl 17-17:30 i Hvalsø kirke med efterfølgende 
spisning i sognegården 
I efteråret er der familiegudstjenester torsdag den 
27/8 med pasta, kødsauce og salat samt onsdag den 
18/11 hvor menuen vil være burger og pommes-
frites.
Det er selvfølgelig gratis at deltage i gudstjene-
sten. Pris for maden: 15 kr pr. barn, 20 pr. vok-
sen eller 50 kr. pr. familie 
Tilmelding til spisning skal ske til kirke- og 
kulturmedarbejder Simone senest en uge før 
på 61 69 16 40 eller simone.nbs@yahoo.com

Kirke-og 
kulturmedarbejderen 
i Kirke saaby og 
Kisserup har i 
øjeblikket orlov. 
menighedsrådet vil 
annoncere eventuelle 
arrangementer for 
børn på Facebook 
og på kirkernes 
hjemmeside
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Gudstjenesteliste
September · Oktober · November 

Kirkebil:
Tlf. 2727 2727

Spørg efter ”Lejre-bilen”

gudstjenester på 
Ældrecenter kl. 10.30

Onsdag den 9. september:  SEJ
Onsdag den 14. oktober:  PJS
Onsdag den 11. november:  AS

Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

Søndag den 6. september
13. s. e. trin.

10.30
SeJ

--- 9.00
SeJ

---

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

9.00
PJS

--- --- 10.30 PJS
Høstgudstj på 
marken

Søndag den 20. september
15. s. e. trin.

10.30
aS 
Høstguds.

--- 10.30
PJS

---

Søndag den 27. september
16. s. e. trin.

9.00
aS
12.00
aS
Dåbsguds.*

10.30
aS 

9.00
PJS

10.30
PJS

Onsdag den 30. september --- --- 19.30
PJS
Kirkespisning

---

Søndag den 4. oktober
17. s. e. trin.

10.30
SeJ

--- 9.00
SeJ

---

Søndag den 11. oktober
18. s. e. trin.

--- 9.00
PJS

--- 10.30
PJS

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

10.30
SeJ

--- 10.30
PJS

---

Torsdag den 22. oktober 20.00
aS
aften-medita-
tion

--- --- ---

Søndag den 25. oktober
20. s. e. trin.

10.30
aS
BUSK med 
spejderne & 
børneklubben

--- 9.00
aS

---

Torsdag den 29. oktober --- --- 17.00
PJS
evensong

---

Søndag den 1. november
Alle helgens dag

16.00
aS
De døde 
mindes

14.00
aS
De døde 
mindes

10.30
PJS
De døde 
mindes

---

Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

Søndag den 8. november
22. s. e. trin.

10.30
aS
12.00
aS
Dåbsguds.*

--- 9.00
aS

---

Søndag den 15. november
23. s. e. trin.

10.30
SeJ

--- 9.00
PJS

10.30
PJS

Tirsdag den 17. november 20.00
aS
aften- 
meditation

--- --- ---

Søndag den 22. november
Sidste søndag i kirkeåret

10.30
Provstigudstj. i 
Kr. Saaby kirke

10.30
Provstigudstj. i 
Kr. Saaby kirke

10.30
Provstigudstj. i 
Kr. Saaby kirke

10.30
Provstigudstj. i 
Kr. Saaby kirke

Onsdag den 25. november --- --- 19.30 PJS
Kirkespisning 

---

Søndag den 29. november
1. søndag i advent

10.30
aS
familieguds. 
m. spejderne & 
børneklubben

--- 9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag den 6. december
2. s. i advent.

10.30
aS

9.00
aS

10.30
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
**Kisserup kirke er lukket grundet indvendig kalkning fra 14. oktober til 7. november
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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
Vikar for rikke Bylov Kristensen: Morten Johansen,  
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 (p.t. orlov) 
Tinne Leth, Ulstrup Sønderstrand 4, 4400 Kalundborg, 
Tlf. 8111 4006 · e-mail: kateket.tinneleth@hotmail.com

Saaby Vokalensemble
Henvendelse til organist anders Danman

Paulus


