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Torsdag den 2. kl. 14  Opstart af mini-konfirmander i Hvalsø Sognegård
Torsdag den 2. kl. 17  Godnathistorie for børn i Kirke Saaby kirke og 

Den gamle Skole
Fredag den 3. kl. 14  Foredrag om kvinders situation i Israel og 

Palæstina i Hvalsø Sognegård
Fredag den 3. kl. 19.30  Koncert med Mazel, Klezmermusik i Hvalsø kirke
Søndag den 5. kl. 10.30  Høstarrangement i Hvalsø kirke & Sognegård
Tirsdag den 7. kl. 9  Babysalmesang i Kirke Saaby kirke. Opstart. 

Tilmelding på tlf. 60635431
Tirsdag den 7. kl. 14  Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Torsdag den 9. kl. 8.30  Morgensang med kaffe og brød i Hvalsø kirke & 

Sognegård
Onsdag den 15. kl. 9.30  Morgenmøde om Dannebrog i Den gamle Skole, 

Kirke Saaby
Lørdag den 18. kl. 11  Torben Westergaard & Kirsebærsne i Hvalsø 

Sognegård
Tirsdag den 28. kl. ?  Opstart af juniorkonfirmander i Kirke Saaby
Tirsdag den 28. kl. 17  Tro i børnehøjde. Familiegudstjeneste med 

spisning i Hvalsø kirke
Torsdag den 30. kl. 15  Børnekoret starter i Den gamle Skole, Kirke Saaby

Fredag den 1. kl. 14  Foredrag med forfatter Tina Månsson i Hvalsø 
Sognegård

Tirsdag den 5. kl. 14  Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Tirsdag den 5. kl. 19  Studiekreds om Paulus i Den gamle Skole, Kirke 

Saaby
Onsdag den 6. kl. 9.30  Morgenmøde om kristendommens betydning i 

Den gamle Skole, Kirke Saaby
Torsdag den 7. kl. 17  Godnathistorie for børn i Kirke Saaby kirke og 

Den gamle Skole
Torsdag den 7. kl. 19.30  Sangaften med organist og kor i Den gamle Skole, 

Kirke Saaby
Onsdag den 13. kl. 19  Mandeklubben i Den gamle Skole, Kirke Saaby. 

De 7 dødssynder og ølsmagning
Torsdag den 14. kl. 8.30  Morgensang med kaffe og brød i Hvalsø kirke & 

Sognegård
Torsdag den 14. kl. 19  Studiekreds om Paulus i Den gamle Skole
Torsdag den 14. kl. 19.30  Koncert med Kristian Lilholt i Hvalsø kirke
Tirsdag den 26.  kl. 19  Filmklubben Bergman i Kirke Hyllinge præstegård
Onsdag den 27. kl. 18.30  Kirkespisning om pandemier i Kirke Saaby kirke 

og Den gamle Skole
Søndag den 31. kl. 10.30  Familiegudstjeneste for spejderne, børn & unge i 

Hvalsø kirke
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Tirsdag den 2. kl. 14  Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 3. kl. 9.30  Morgenmøde i Den gamle Skole, Kirke Saaby: 

Våbennedkastninger
Onsdag den 3. kl. 20  Allehelgenskoncert med Kammerkoret Viva i 

Hvalsø kirke
Torsdag den 4. kl. 17  Aftensang – spændende fyraftensarrangement  

i Kirke Saaby kirke
Fredag den 5. kl. 14  Foredrag i Hvalsø Sognegård ved Anette Gerhøj 

om at leve med Parkinson
Torsdag den 11. kl. 8.30  Morgensang med kaffe og brød i Hvalsø kirke & 

Sognegård
Torsdag den 11. kl. 17  Godnathistorie for børn i Kirke Saaby kirke og 

Den gamle Skole
Tirsdag den 16. kl. 19.30  Samtale-salon om arv i Den gamle Skole
Onsdag den 17. kl. 18.30  Kirkespisning om forfulgte kristne i Kirke Saaby 

kirke og Den gamle Skole
Onsdag den 24. kl. 17  Tro i børnehøjde. Familiegudstjeneste med 

spisning i Hvalsø kirke
Onsdag den 24. kl. 19.30  Jazzkoncert i Kirke Saaby kirke med Therese 

Nielsen
Torsdag den 25. kl. 19  Studiekreds om Paulus i præstegården, Bogøvej 1
Lørdag den 27. kl. 14  Børneweekend i Hvalsø Sognegård begynder
Søndag den 28. kl. 10.30  Adventsgudstjeneste i Hvalsø kirke

Onsdag den 1. kl. 9.30  Morgenmøde om Genforeningen i Den gamle 
Skole, Kirke Saaby

Torsdag den 2. kl. 17  Godnathistorie for børn i Kirke Saaby kirke og 
Den gamle Skole

Mandag den 6. kl. 16-17.30  Juleklip for hele familien i Hvalsø Sognegård
Tirsdag den 7. kl. 13  Jul til fods – mødested Kongsgården, Gl. Lejre
Tirsdag den 7. kl. 14  Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 8. kl. 19.30  Julekoncert med Holbæk Sangkor i Hvalsø kirke
Torsdag den 9. kl. 8.30  Morgensang med kaffe og brød i Hvalsø kirke & 

Sognegård 
Søndag den 12. kl. 14:  Juleklip for hele familien i Hvalsø Sognegård
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Spild tiden
Kvinder og mænd født i 
1930’erne-, 40’erne og 50’erne 
er opdraget til ikke at spilde. 
Vi smider nødigt mad ud. Så 
vidt muligt sørger vi for, at der 
ikke er noget, der går til spilde 
i husholdningen. Det gælder 
også tiden. Man vil ikke spil-
de den. Den skal udnyttes til 
sidste dråbe. Selv fritiden må 
ikke spildes. Den skal fyldes 
med aktiviteter og gøremål. 
Når nogle spontant tager en 
enkelt dag fri og ikke foreta-
ger sig ret meget, siger de, at 
de river en dag ud af kalende-
ren. Hvad er det, der gør, at 
kun aktive, virksomme dage 
tæller? 

Hvis man er dybt fokuse-
ret på ikke at spilde sin tid, 
sine penge, sin karriere, er 
man kun fokuseret på det, 
som man ikke vil spilde. Det 
kan sammenlignes med bør-
nelegen ægge-stafet. Barnet 
får et æg placeret på en teske 
og skal løbe gennem en smuk 
have fuld af blomster ned til 
en afmærkning og tilbage igen 
uden at tabe det. Men for at 

det skal lykkes, må barnet 
være dybt fokuseret på ægget. 
Det ser ikke haven, blomster-
ne, himlen, sådan som vi voks-
ne ikke lægger mærke til, at vi 
lever, fordi vi har så travlt med 
ikke at spilde alt det, som vi 
bilder os ind er enormt vigtigt. 

I vores tid er der på grund 
af den globale opvarmning 
kommet ekstra fokus på det at 
spilde. En kampagne hedder 
stop spild af mad. En anden 
kampagne fokuserer på, at vi 
ikke må spilde energien ved at 
bo i uisolerede huse. En tred-
je kampagne har fokus på, at 
vi ikke må spilde affald i na-
turen. Alt sammen fornuftige 
initiativer. Men samtidig også 
nogle initiativer, der giver os 
en fornemmelse af, at alt, hvad 
der ikke udnyttes effektivt, er 
spild.

Selv i børneopdragelsen er 
der ikke plads til spild. Børn, 
der sidder og glor ud af vindu-
et, bliver aktiveret. I øjeblikket 
vil regeringen i børnehaverne 
have igangsat en indlærings-
kampagne, så børn kan lære 

tallene og bogstaverne. Men 
forfatteren Jean-Jacques Ros-
seau postulerer, at det vigtig-
ste princip i pædagogikken be-
står i at spilde tiden.  Dermed 
mener han, at børnene ved at 
få lov til at spilde tiden på at 
kede sig og glo, bliver modta-
gelige for indlæring. 

Børn og vokse vil få meget 
mere ud af livet ved at lære at 
spilde tiden for at vinde den. 
Spildte dage rives ikke ud af 
kalenderen. De bliver givet til 
kalenderen. Den største gave, 
vi kan give andre og os selv, er 
tid. Mange vil sige: Jamen, vi 
har ikke tid til at spilde vores 
tid. Sludder! Vi har tid til det, 
vi har lyst til. Og hvis vi ikke 
spilder vores tid på Gud, vores 
kære, på ingenting, på at glo 
og på at bede, er det, fordi der 
er noget der er vigtigere for 
os. Karrieren, pengene og be-
hovet efter at være et effektivt 
menneske.

Anne Spangsberg og 
Poul Joachim Stender
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Der findes to måder at betragte tiden 
på. Enten som ven eller som fjende.  
Man bliver nødt til at stille sig selv 
spørgsmålet. Kommer tiden eller går 
tiden? Her i vesten er vi mest optaget 
af, at tiden går. Vi ser tiden som ind-
delt i en masse punkter, hvor vi skal 
gøre ditten og datten eller har gjort 
ditten og datten. Tiden er tal. Tiden er 
penge. Tiden er noget vi ikke har. Jo 
hurtigere vi føler, tiden går, jo flygti-
gere bliver tilværelsen.  Hvis vi betrag-

ter tiden sådan, er den en fjende.  I 
biblen og i antikken bliver den slags 
tid kaldt kronos. Ordet går igen i kro-
nologi. 

Men vi kan også betragte tiden, 
som noget der kommer. Tiden som 
særlige øjeblikke. Så bliver tiden en 
ven.  Jesus siger. ”Vær ikke bekym-
rede for dagen i morgen, dagen i 
morgen skal bekymre sig for det, der 
hører den til”. Og så peger han på 

T e m a :  T I D

Tid
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T e m a :  T I D

markens liljer og himlens fugle, der 
ikke bruger tid på at bekymre sig. De 
grubler ikke over, hvad de har gjort i 
fortiden, og hvordan det skal gå dem 
i fremtiden.  Hvis man kan leve uden 
bekymring, er man i den tid som bib-
len og antikken kaldte kairos. Det er 
så op til os personligt at vælge, om 
tiden skal være fjende, kronos, eller 
ven, kairos.  

Den tid, vi kristne ser frem i mod, 

er evigheden. Det er kairos-tiden. Og 
der er kun en vej, der fører til evig-
heden for den kristne. Den går igen-
nem dåben og Jesus Kristus. Men det 
fantastiske er, hvis vi indstiller anten-
nerne på evigheden, oplever vi den 
allerede nu. En tekst fra biblen eller 
en salmestrofe eller et digt eller en 
oplevelse kan være så stærk, så fuld 
af visdom og dybde, at det bliver en 
sprække som evigheden flyder ind i 
dette liv igennem. 

Tid
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Jødernes hviledag var og er lørdag. 
Men for de kristne er hviledagen 
søndag, der i de gamle kalendere 
var den første dag i ugen. Det var 
dagen, hvor Gud, ifølge skabelses-
beretningen, skabte lyset, og hvor 
Jesus opstod fra de døde. Men siden 
begyndelsen af 1970’erne har ugens 
første dag været mandag. Sammen 
med over 150 andre lande beslut-
tede Danmark sig for en kalenderre-
form, der skulle gøre weekenden til 
en samlet blok.  Man syntes, at det 
var upraktisk, at lørdagen lå i én uge 
og søndagen i en anden uge. Det 
kunne give problemer med lønudbe-
talinger, arbejdstider osv. 

Kalenderreformen var en særde-

les uigennemtænkt reform, der var 
styret af arbejdsmarkedets kræfter. 
Hvis man begynder en uge med at 
arbejde, betyder det, at arbejdet og 
travlheden bliver ugens fortegn. Men 
hvis man begynder ugen med en hvi-
ledag, søndagen, sådan som man-
ge lande fortsat gør, bliver det roen 
og freden, der ånder ugen i ryggen. 
Det kan sammenlignes med de mor-
gener, hvor man langsomt og frede-
ligt har kunnet indlede sin dag. Der 
har været tid til morgenmad, tid til at 
gøre sig parat til dagen, tid til at sige 
farvel til sine kære. Resten af dagen 
er præget af den blide start. 

Ved samme kalenderreform, hvor 
mandag blev til ugens første dag, 

RefoRm af tiden
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Med etablering af jernbanerne 
til Jylland i 1870’erne opstod der 
tidsmæssige problemer. Jernba-
neuret skulle stilles efter køben-
havnsk tid, mens det lokale kirkeur 
blev stillet efter lokal tid. Det fik en 
anonym præst til at henvende sig 
til Kirke- og Undervisningsministe-
riet og klage sin nød: Hvilken tid 
skulle man rette sig efter, når man 
skulle holde gudstjeneste. Første 
januar 1894 besluttede man sig for 
at Danmark skulle have fælles tid. 
Den blev fastlagt efter Bornholmsk 
lokaltid. Når solen står højest over 
Gudhjem er klokken 12 middag 
over alt i Danmark.

indførte man også nummerering af 
ugerne. Det er efterhånden blevet 
almindeligt at træffe aftaler ved at 
spørge, om man kan mødes i uge 10 
eller 14 eller 44. En præst oplevede 
engang en mand, der fortalte hende, 
at han havde mødt sit livs kærlighed 
i uge otte. Men, fortsatte han med et 
suk, vedkommende var skredet igen 
i uge 31. Man tænker: Hvad er det for 
et hektisk liv vi fører, når en ny uge 
skal indledes med at arbejde, og 
ugerne forjaget bliver omtalt med et 
tal, som om man ikke længere har tid 
til at nævne dagenes og måneder-
nes navne?

JeRn-
banetid
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Den tidsregning, vi bruger i Dan-
mark, blev opfundet af en munk i 
500-tallet. Han nulstillede tiden, så 
vi kan udregne årstallene efter Je-
sus’ fødsel. Godt nok regnede han 
et par år forkert. Jesus er født 5-6 år 
før han blev født. Men alligevel var 
det en fin ide, at gøre Jesus’ an-
komst til verdenen så vigtig, at tiden 
er blevet sat efter den. Men det er 
ikke alle lande, der udregner tiden 
som vi gør. I Israel er tiden bestemt 
efter, hvornår jøderne regner med, 
at Gud skabte verdenen. Det skete 
5776 før Kristus. Det betyder, at der 
er en difference på 3760 år mellem 
Israels tidsregning og vores. Hvis 
man lander i Ben Gurion lufthav-
nen, Tel Aviv, i 2021 er man ikke i 
2021. Man er i år 5781. 

Muslimerne udregner deres tid ef-
ter, hvornår profeten Muhammed drog 
fra Mekka til Medina. Det skete år 622. 
Muslimerne er derfor ikke i år 2021 eller 
år 5781. De er i år 1499. 

I Danmark er man vant til, at døg-
net går fra midnat til midnat. Men det 
jødiske døgn regnes fra solnedgang 
til solnedgang. Alle jødiske helligdage 
begynder om aftenen. Ifølge Første 
Mosebog afsluttes nemlig hver skabel-
sesdag med ordene ”Så blev det af-
ten, og det blev morgen”. 

Gennem årtusinder har vi menne-
sker forsøgt at orientere os tidsmæs-
sigt gennem beregning af himmelle-
gemernes bevægelser. Som dansker 
er man opvokset med, at vi kredser 

tidsRegningeR
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om solen på vores blå planet. Måne-
derne har 30 eller 31 dage. Februar 
driller med at have 28 dage og hvert 
fjerde år at få tilført en ekstra dag. 
Men i Israel må man opgive fornem-
melsen af at kredse omkring solen. 
Tiden følger månens kredsløb om jor-
den. Det betyder at måneden er 29 ½ 
dag, og at jøderne med jævne mel-
lemrum må føje ekstra måneder ind i 
deres kalender.  

De kristne retninger udregner tiden 
på hver deres måde, fordi de enten 
bruger den julianske kalender eller 
den gregorianske kalender. Man kan 
endda inden for den samme kalen-
der have forskellige udregninger af 
tiden.  Hvis man er glad for julen, er 
Israel det rette sted at fejre højtiden. 

Lutheranere og katolikker fejrer jul den 
25. december, de ortodokse den 6. 
januar og armenierne den 18. januar. 
Umiddelbart lyder det forvirrende. Men 
i Danmark er vi også vant til forskellige 
tidsudregninger. Kirkeåret begynder 
en måned før kalenderåret. Ferieåret 
løber fra maj til maj. Skoleåret udreg-
nes fra august. Og mange firmaer har 
specielle regnskabsår. 

Den vigtigste tid er hverken år 2021 
eller 5781 eller 1499. Det er evigheden. 
Jødedommen, kristendommen og is-
lam, har svært ved at blive enige om 
ret meget. Men en ting kan de troende 
samles om. Der findes en evighed og 
hver eneste synagoge, kirke og moske 
er en fortælling om denne evighed.
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Fredag den 3. september 
kl. 14-16 i Hvalsø Sogne-
gård ved Sarah Arnd 
Linder, der er vokset op i 
Danmark, men til daglig 
er bosiddende i Israel

Sarah Arnd Linder, der har en 
dansk mor og en israelsk far, 
har de sidste 14 år boet i Israel. 

Hun rejste til Israel for at 
studere mellemøsthistorie og 
statskundskab, som hun har 
taget eksamen i. Efter at have 
arbejdet en del år som juri-
disk analytiker i Israel, sagde 
hun sit job op for at arbejde 
med kvinders situation i Is-
rael og Palæstina. Den isra-
elsk-palæstinensiske konflikt 
er blevet kaldt Mellemøstens 
ur-konflikt, og Sarah er i dag 
optaget af, hvordan konflik-

ten påvirker kvinders liv og 
handlemuligheder i regionen: 
Både de jødiske og de palæ-
stinensiske kvinder. Hun har 
dannet en organisation der 
hedder ”Political is Personal”, 
hvorigennem hun interviewer 
kvinderne om deres oplevelse 
af konflikten i regionen: Hvor-
dan påvirkes deres liv, handle-
muligheder og fremtid af den 
langvarige konflikt?

Kom og hør et foredrag af 
en engageret ung kvinde, der 
til daglig lever og bor i områ-
det og derfor kender situatio-
nen på egen krop.

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 

Foto: Manami Sakamoto. Sarah Arnd Linder holder foredrag.

Foredrag om kvinders  
situation i Israel og Palæstina

kirkespisningerne koster 
65 kr. per person. prisen er 
inklusiv en hovedret, kaffe 
med småkager og et glas 

vin/sodavand/øl. tilmelding 
på e-mail eller telefon til 
kristina Garth-Grüner tlf. 
22 16 12 34 eller kriga@

km.dk eller pjs@km.dk. 
Aftenen består af en kort 
andagt i kirken, middag 
og foredrag i Den gamle 
Skole. kirkespisningen 

indledes i kirken kl. 18.30 
og er afsluttet kl. 21.00
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Hvalsø kirke fredag den 3. 
september kl. 19.30

Mazel inviterer indenfor i 
klezmermusikkens rummelige 
univers, som inkluderer sym-
foniske værker, jazzstandards, 
filmmusik, sange om livet i 
det gamle Østeuropa, jødisk 
vaudeville og kabaret, egne 
kompositioner - og naturlig-
vis masser af den traditionel-
le festmusik. Mazel består af: 
Mette Smidl – violin, Kristof-
fer Nybye – klarinet, Frode 
Andersen – akkordeon, Mi-
chael Møller – guitar og bas, 
Ronen Thalmay – vokal.

Høst
arrangement 
i Hvalsø
Søndag den 5. september 
– gudstjeneste kl. 10.30 og 
frokost i Sognegården 

Vi vil gøre denne søndag til 
en festdag med gudstjeneste, 
dejlig mad og drikke i sogne-
gården og festlige indslag un-
dervejs.

Ingemarie Nielsen fra Dræ-
sinebanden deltager både i 
kirken & i sognegården.

Tilmelding til frokost se-
nest søndag den 29/8 til René 
Nilausen, E-mail: rene@
nilausen.dk, tlf.nr.: 46 40 81 
21, 40508121

Pris 60 kr. for frokost

Mazel  Klezmer og mere til… 
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Torben Westergaard & Kirsebærsne
Lørdag den 18. september 
kl. 11 i Hvalsø Sognegård

Voksenvenlig børnemusik 
med tekst af prisvindende 
børnebogsforfatter Tina Sa-

kura Bestle og musik af Tor-
ben Westergaard.

Kirsebærsne er musik der 
drømmer sig tilbage til 70’erne 
og Astrid Lindgrens samar-
bejde med komponisterne Ge-

org Riedel og Jan Johansson.
Målgruppen er børn mel-

lem 3-8 år og de forældre, der 
længes efter børnemusik, der 
ikke har behov for at kommu-
nikere med VERSALER.

Morgenmøde  
i Den gamle Skole

Om Dannebrog  
jeg veed… 
Onsdag den 15. september 
kl. 9.30-11 med Ole Bach 
Piekut, sognepræst i Tøl-
løse

Et folkeligt foredrag med en 
historisk halvdel om flaget og 
anden halvdel om flaget i po-
esien, hvor vi synger flagsange 
- og salmer undervejs

Ole Bach Piekut er kirke-
bogsførende præst i Tølløse. 
Han har flere år været felt-
præst og udstationeret i Ko-
sovo, Libanon, Afghanistan 
og Irak.

I fritiden er Ole Bach Pie-
kut løber - og ivrig jæger
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Inspirerende og  
spændende foredrag
Kom og hør den lokale forfatter Tina Månsson 
fortælle om sin roman Hestehullerne

Fredag den 1. oktober kl. 
14-16 i Hvalsø Sognegård

I romanen tager Tina Måns-
son os med ud på et Næs, der 
er inspireret af Tuse Næs, hvor 
hendes slægt er fra. Her møder 
vi en gruppe mennesker, der 
er viklet ind i hinanden, da de 
er i familie, naboer, elskende, 
venner. Blandt dem bor også 
en flok af gamle mænd, der 
snart skal dø. Det er dem, der 
fortæller historierne i romanen 
om kærlighed, svigt, sygdom 
og hemmeligheder som bebo-
erne har for hinanden. Heste-
hullernes kor af gamle mænd 
lægger en skæbnetung, nogle 
gange ildevarslende uhygge 
over det hele. Hvad er det, de 
gamle gerne vil sige? Og hvad 
er det, de stadig ikke fortæller, 
selv om de siger, at de vil for-
tælle det hele?

Romanen berører en række 
eksistentielle temaer, og Tina 
vil også fortælle om, hvordan 
hun har ladet flere af sine ho-
vedpersoner spejle sig i de 
kristne grundfortællinger. 
Foredraget vil blive krydret 
med oplæsning, og der er mu-
lighed for spørgsmål og sam-
tale om romanen. 

Romanen, der er Tina 
Månssons debut, udkom i 
2019 på Gyldendal og har 
modtaget roser fra både læse-
re og anmeldere.  Det vil være 
muligt at købe et signeret ek-
semplar af romanen ved ar-
rangementet. 

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 

Forfatter Tina Månsson.

Hver tirsdag kl. 19.00 i 
Hvalsø sognegård. 

Vores herregruppe på 6 med-
lemmer trænger til forstærk-
ning - både basser og tenorer. 
Korerfaring vil være en fordel, 

men ikke en betingelse. Hen-
vendelse til organist Linda Ba-
arsgaard, helst telefonisk på 35 
26 24 30. 

Repertoiret er (primært) 
danske salmer og sange, fol-
kesange fra alverden og lettere 

klassiske satser. Koret medvir-
ker ved gudstjenester og sang-
aftener 3-4 gange årligt. Kor-
stemmerne bliver indspillet 
som lydfiler, så man har mu-
lighed for at øve sig derhjem-
me.

Hvalsø sognekor er i gang
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Morgenmøde

Kristendommens betydning 
for samfundet

Sangaften

Onsdag den 6. oktober i 
Den gamle Skole, Kirke 
Saaby

Mød Charlotte Dyremose, 
tidligere folketingspolitiker 
for konservative. Nu præst.

CharloTTe Dyremose
- Folkekirken spiller en kæm-
pestor rolle for vores måde at 
tænke og handle på i hverda-
gen - også mere end de fleste 
tænker på til daglig. Mange 
af de ting, vi opfatter som helt 
naturlige, som for eksempel 

at alle mennesker skal be-
tragtes lige, og at vi skal tage 
vare på de svageste, dem op-
fatter jeg som udsprunget af 
den evangelisk-lutherske kri-
stendom, selvom mange må-
ske mere tænker på det som 
noget dansk. Og selvom vi 
skilte stat og kirke ad i mor-
gen, så ville folkekirken sta-
dig have en særlig rolle som 
kulturbærer at spille i vores 
samfund. 

Ingen tilmelding. Læs fak-
taboks om morgenmøderne.

Den gamle Skole, Kirke 
Saaby, torsdag den 7.  
oktober kl. 19.30

Højskolesangbogen er et for-
trinligt katalog over sange, der 
binder os sammen og skaber 
fællesskab. Her møder vi vores 
fineste digtere og vores største 
komponister. I 2020 kom en 
ny og revideret 19. udgave, der 
indeholder i alt 151 nye sange.    

Organist Anders Danman 
og Saaby Vokalensemble vil 
denne aften give smagsprøver 
på de mange nye 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.  

Tag dig selv, din partner og 
nabo med til efterårets sang-
aften torsdag den 7. oktober 
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 Saaby-Kisserup Menig-
hedsråd.
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De syv dødssynder med ølsmagning
Onsdag den 13. oktober kl. 
19 i Den gamle Skole. Man-
deklubben i Kirke Saaby, 
hvor kvinder er velkomne

Allerede i kirkens tidlige be-
gyndelse fastlagde den syv 
dødssynder, som kendetegne-
de mennesket. Det var vrede, 
stolthed, grådighed, misun-
delse, lyst, griskhed, doven-
skab. Dybest set nogle grund-
læggende træk ved menne-
sket. Sognepræst Poul Joachim 
Stender vil gennemgå de syv 
dødssynder, og bagefter vil vi 

smage på dem. Der er øl, der 
meget rammende kan udtryk-
ke de forskellige synders ind-
hold. Vi skal prøvesmage helt 
specielle øl som pilsner, west 
coast IPA, imperial india pale 
ale, american pale ale, saison, 
imperial stout og strong bel-
gian ale. 

Mandeklubben vil med jæv-
ne mellemrum tage et emne op 
til analyse. Kvinder velkomne, 
da det for eksempel efter en øl-
smagning er en god ide at have 
chauffør med. Tilmelding på 
pjs@km.dk snarest.

Torsdag den 14. oktober kl. 
19.30 i Hvalsø kirke

Kristian Lilholts varme og 
vedkommende ”menneske-
musik” er noget af den mest 
iørefaldende og meningsfulde 

musik, Danmark kan byde på 
i øjeblikket. Glæd jer til Lil-
holts, Ida Friis Virenfeldts og 
Lasse Jørgensens sange og in-
strumentalmusik. Kristian 
Lilholt har, gennem en lang 
karriere, holdt et højt kompo-

sitorisk niveau i sine udgivel-
ser i eget navn - og har leveret 
musikken til en del af brode-
ren Lars Lilholts største hits.  

Entre: 150 kr. Billetter kan 
bestilles via www.billetto.dk 
fra den 6. september.

Kristian Lilholt i Hvalsø kirke
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Filmklubben Bergman, et samarbejdet mellem 
Kirke Hyllinge og Kirke Saaby, præsenterer:

Ostrov (øen)

Kirkespisning i Kirke 
Saaby kirke og  
Den gamle Skole

Pandemier i 
et historisk lys
Et foredrag af journalist 
Tommy Heisz onsdag den 
27. oktober kl. 18.30

I 1918 rasede den spanske syge 
og slog 15.000 danskere ihjel. 
102 år senere kom COVID-19 
– en pandemi, som har spredt 
sig på en lignende måde. Gen-
nem øjenvidneberetninger har 
Tommy Heisz i bogen Den 
Spanske Syge dokumenteret, 
hvordan danskerne reagerede 
i 1918. I dette foredrag sam-
menligner han de to pandemi-
er og belyser, hvad vi kan lære 
af historien. 

Tilmelding nødvendig. Se 
faktaboks her i kirkebladet.

Tommy Heisz, journalist

Tirsdag den 26. oktober kl. 
19.00 i Kirke Hyllinge præ-
stegård, Bygaden 33, 4070 
Kirke Hyllinge

Den russiske film Ostrov 
(øen). Filmen er måske en af 
de smukkeste og mest bevæ-
gende film, som filmklubben 
Bergman endnu har vist. En 
gribende skildring af en rus-
sisk munks kamp og bod og 
længsel efter tilgivelse for en 
synd, som han som ung be-
gik. Filmen giver et stærk ind-

blik i ortodoksien, som er den 
dominerende kristne retning 
blandt andet i Rusland og 
Grækenland. Filmen har ikke 
danske tekster, men engelske. 
Men monologerne er korte og 
det er nemt at følge med, hvis 
man har engelsk på begynder-
niveau.

Bergman kalder sig en film-
klub, men alle er velkomne til 
at opleve en stærk film og bag-
efter få en snak om filmens 
indhold og budskab. 
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BUSK
Familiegudstjeneste for 
børn & unge i Hvalsø kirke  
søndag den 31. oktober kl. 
10.30

Årets BUSK-gudstjeneste 
med spejderne, kirkens børn 
& unge. BUSK står netop for 
Børn, Unge, Sogn & Kirke

Gudstjenesten handler i år 
om tilgivelse og Luther.

Morgenmøde

Gyldenløves 
Høj
Onsdag den 3. november 
kl. 9.30-11.00 i Den gamle 
Skole, Kirke Saaby

Foredragsholder Jan Chri-
stensen fortæller om våben-
nedkastninger på Midtsjæl-
land. Blandt andet ved Rye-
gård, hvor der var modtagelse 
af to faldskærmsagenter.

Allehelgenskoncert  
med Kammerkoret Viva
Onsdag den 3. november 
kl. 20.00 i Hvalsø kirke

På programmet er Gabri-
el Faurés overjordisk smukke 
og trøsterige Requiem, som 
han komponerede fra 1887 til 
1890.

Dette pragtværk rummer 
syv satser, hvor fjerde sats, 
’Pie Jesu’, er et godt bud på 
den smukkeste musik, der 

nogensinde er skrevet. 
Kammerkoret Viva består 

af 20 øvede sangere, er hjem-
mehørende i Frederikssund 
og arbejder seriøst med mu-
sikken under Helga Svenssons 
kyndige ledelse.
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Aftensang i Kirke  Saaby 
kirke torsdag den 4.  
november kl. 17.00

En kontemplativ musikguds-
tjeneste bestående af korsang, 
bønner, salmer og læsninger; 
tidspunktet er ”after work” 
– her kan du i rolige rammer 
bede en bøn, lytte til korsang, 
synge 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 fortsæt-
ter, vil kirkens aftensang finde 
sted omkring Allehelgen, hvor 
mange har behov for eftertan-
ke, ihukommelse og trøst.

Bortset fra at vi fælles syn-
ger salmer og efterårssange, 
hører en solosang og lytter til 
et par læsninger, måske beder 
en bøn, sætter vi i år fokus på 
fransk kirkemusik. Saaby Vo-
kalensemble (SAVE) under 
ledelse af Anders Danman og 
forstærket af sangerne Djina 
Mai-Mai og Therese Har-
ris Buus Nielsen, vil sammen 
med organisten Yuzuru Hira-

naka opføre et par franske kor-
værker, dels Charles Gounods 
(1818-1893) tostemmige Mes-
se à deux voix égales, dels Ga-
briel Faurés (1845-1924) Ag-
nus Dei fra Messe Basse. Det 
franske tema fortsætter med 
Franz Liszt (1811-1886), som 
ganske vist blev født i Ungarn 
og var ungarsk nationalist, 
men regnes som repræsen-
tant for den franske romantik. 
Mellem 1860 og 1866 skrev 
Liszt tre begravelsesoder, og 
alle eksisterer i forskellige ver-
sioner – for orkester, for orgel 
og for 2- og 4-hændigt klaver. 
Den udtryksfulde Les Morts 
– Oraison, skrev han for sin 
egen søn Daniel, der døde i en 
alder af blot 20 år. Musikken 
bygger på en ode af den fran-
ske forfatter Abbé Felicité de 
Lamennais (1782-1854). Hver 
linie ender med ordene ”vel-
signede er de døde der dør i 
Guds nåde”, og ved at følge 
digterens struktur opnår Liszt 
en højst original form. Gå ikke 
glip af dette specielle og sjæl-
dent opførte værk.

Der er er gratis adgang og 
en forfriskning i våbenhuset 
efter arrangementet.
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Glæd dig til 
morgensang 
med kaffe og 
brød
Vi synger morgensang én gang 
om måneden kl. 08.30 - 10.00 
følgende torsdage frem til jul:

•  Torsdag den 9. september
•  Torsdag den 14. oktober
•  Torsdag den 11. november
•  Torsdag den 9. december

Vi starter i kirken i Hvalsø 
med salmer og en kort andagt 
og samles bagefter i Sognegår-
den til en kop kaffe og brød. 
Her synger vi sange fra Høj-
skolesangbogen og hører nyt 
om menighedsrådets arbejde.

Arrangementet er gratis, 
men af hensyn til kaffe/brød 
bedes du tilmelde dig til Tor-
kil W. Jørgensen på e-mail: 
torkilwerner@gmail.com.

Aftensang
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ved Anette Gerhøj fredag 
den 5. november kl. 14-16 i 
Hvalsø Sognegård

Anette fortæller: ”Jeg var 37 
år gammel, da jeg fik beske-
den: Parkinsons sygdom. Jeg 
sad overfor en neurolog, der 
efter at have undersøgt mig 
ret kortvarigt, gav mig denne 
chokerende diagnose. Jeg fik 
tilmed af vide, at der kun ville 
gå få år, så ville jeg være så syg, 
at jeg ikke kunne klare mig 
selv.  I dag 20 år efter ved jeg, 
at neurologen ikke fik ret i sine 
forudsigelser. Jeg har dog Par-
kinson, men har haft og har et 
godt liv med sygdommen. 

Jeg vil fortælle, - i ord og 
billeder, om hvordan jeg tack-
lede denne nye situation i mit 
liv, hvilke overvejelser og tan-
ker jeg gjorde mig. Om hvor-
dan det har været at have Par-
kinson som et yngre menne-
ske. Jeg vil også fortælle om 
min hjerneoperation, som jeg 
fik for 6 år siden, som ændrede 
mit liv radikalt”.

Ca. 10.000 mennesker lider 
af denne sygdom i Danmark, 
og hertil kommer et meget 
stort antal pårørende, der in-
direkte er påvirkede. 

Gennemsnitsalderen ved 
diagnosestillelse er ca. 61 år, 
men ca. 15-20 % bliver ramt 
tidligere, som regel i 40 årsal-
deren. Der er tale om en kro-
nisk sygdom, der langsomt 
bliver værre med alderen. Det 
er et stort chok at få sådan en 
diagnose, især når man er for-
holdsvis ung, midt i karrieren 
og ofte med hjemmeboende 
børn. 

Kom og hør et meget per-
sonligt foredrag ved en, der 
lever med sygdommen til dag-
lig.

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:

”At leve med Parkinson”

Alle
helgensdag
De døde mindes i Kirke 
Saaby kirke. Søndag den 7. 
november kl. 10.30

Smuk musik til hukommelse 
og eftertanke med Jes Gram, 
obo og engelskhorn, og An-
ders Danman, orgel.

På alteret brænder et lys for 
hver enkelt, der er død siden 
sidste Allehelgens søndag. De-
res navne læses fra prædike-
stolen. Og efter gudstjenesten 
serveres der suppe og brød på 
kirkegården.

GoDT  
TIlBUD

 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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Tirsdag den 16. november 
kl. 19.30 i Den gamle Skole

Vi prøver i Kirke Saaby og 
Kisserup sogne noget nyt og 
indleder en række af samtale-
saloner (aftener med samta-
ler om eksistentielle emner). 
Det handler ikke om at høre et 
foredrag. Men diskutere et ek-
sistentielt emne efter et oplæg.

Første aften bliver med en 
præst og en advokat. Poul Jo-
achim Stender og arveretsad-
vokat Allan Ohms vil sætte en 
diskussion i gang om arv un-
der titlen:

 Hvad vil vi efterlade os ef-
ter døden?

Stender udgav i år bogen 

Skriv et åndeligt testamente. 
Og vi vil diskutere hvad vi øn-
sker at efterlade os efter døden 
af såvel materiel som åndelig 
arv. En samtale der uundgå-
eligt kommer til at handle om, 
hvad vi vil med vores liv, mens 
vi har det.

Aftenen er gratis, og der 
serveres friskbagt brød, ost og 
rødvin eller sodavand. Ingen 
tilmelding.

Fremtidige værter til Sam-
tale-salonerne vil blive menig-
hedsrådsmedlemmerne Kir-
sten Dybvad Mikkelsen og 
Mette Holst. Forslag til em-
ner til aftenenerne kan sendes 
til Kirsten på e-mail: dybvad.
mikkelsen@gmail.comArveretsadvokat Allan Ohms
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Så er læsekredsen  
klar til en ny sæson
Den gamle Skole,  
Kirke Saaby

Vi er en lille flok læselystne 
m/k, der mødes den 1. tirsdag 
i hver måned for at tale om bo-
gen, som vi har læst.

Til hver gang får gruppen 
en ny bog udleveret. Den ud-
leverede bog er et ønske fra 
gruppen. Alle kan komme 
med forslag til en bog, som de 
kunne tænke sig, at gruppen 
læser.

Vi kommer vidt omkring i 
vores samtaler om bøgerne og 
får måske nogle aha-oplevelser 
ved at høre andres opfattelse 
af bogen.

Vi mødes i Den gamle Sko-
le kl. 14-16 på flg. datoer, d. 
7/9, 5/10, 2/11 og 7/12.

Ved interesse kontakt da 
venligst Helle Lundø på tlf. 20 
81 30 44 eller mail, hellelun-
doe99@gmail.com.

Vel mødt.

Samtalesalon
En aften med samtale om eksistentielle emner.
Hvad vil vi efterlade os efter døden?
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Kirkespisning i Kirke 
Saaby kirke og Den gamle 
Skole onsdag den 17.  
november kl 18.30-21.00

Millioner af kristne myrdes, 
arresteres, diskrimineres og 
sendes på flugt. Verden ople-
ver en af de største kristenfor-
følgelser i historien. 75 pro-
cent af al religiøs forfølgelse er 
rettet mod kristne. I Mellem-
østen er de kristne ved at for-
svinde. Hvad stiller vi op?

International chef i Bi-
belselskabet, Synne Garff, 
har rejst i store dele af ver-

dens konfliktområder og fulgt 
kristenforfølgelserne på nært 
hold. Igennem billeder giver 
hun indblik i forfølgelserne, 
og nogle bud på, hvordan vi 
kan hjælpe.

Bibelselskabet arbejder 
sammen med 149 andre bi-
belselskaber igennem De For-
enede Bibelselskaber, der ope-
rerer i mere 200 lande og ter-
ritorier. Bibelselskabet støtter 
forfulgte og diskriminerede 
kristne med husly, mad, bib-
ler, sjælesorg, fortalervirksom-
hed og tv om kristendom og 
tro.

Kirke Saaby kirke onsdag 
den 24. november kl. 19.30 

Therese Nielsen Trio stiller op 
med sværmerisk introvert ori-
ginal musik, blandet op med 
udvalgte jazzstandarder. Det 
bliver en aften i jazzens navn, 
kanaliseret gennem Thereses 
udtryksfulde stemme, Alexan-
der Bak-Hansens dragende 
klaverspil og Thor Johansens 
solide og forførende basgange.
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Synne Garff November
jazz i Saaby
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Fest gudstjeneste i Saaby
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Advents gudstjeneste

Alle corona   restrik
tionerne i Kirke 
SaabyKisserup og 
HvalsøSærløse  
pastorater er fra  
14. august ophævet!

Kom så mange  
I har lyst! 

Vi opfordrer dog 
fortsat til at alle 
spritter hænder, 
holder afstand og 
ikke møder op med 
symptomer som  
hoste og feber.

1. søndag i advent, den  
28. november kl. 10.30

De fire søndage inden jul kal-
des advent. Adventstiden er 
det kirkelige nytår, som be-
gynder første søndag i advent 
og markerer en stille ventetid, 
hvor man forbereder sig på 
Jesu fødsel julenat.

Første søndag i advent er 
begyndelsen på det nye kirke-

år. Derfor er salmen ”Vær vel-
kommen, Herrens år” en fast 
ingrediens denne søndag.

Advent kommer af det la-
tinske ́ Adventus Domini´ som 
betyder ´Herrens komme .́

I forbindelse med advents-
gudstjenesten forsøger vi at 
arrangere en udstilling af ju-
lekrybber i våbenhuset i Kirke 
Saaby og serverer dampende 
varm hvid gløgg.

Kom i kirke og lad os sammen 
fejre, at det igen er adventstid.

med spejderne og kirkens 
børn & unge 1. søndag i 
advent, den 28. november 
kl. 10.30 i Hvalsø kirke

Julekrybber 
i Kirke Saaby kirke første 
søndag i advent

Vi vil meget gerne have lov 
til at udstille din julekrybbe 
i weekenden 27.-28. novem-
ber. Udstillingen vil blive i det 
store våbenhus i Kirke Saaby 
kirke. Vis andre din smukke 
julekrybbe. Vi vil sørge for at 
tage godt vare på julekryb-
ben. Kontakt Kirsten Dybvad 
Mikkelsen på  e.mail: dybvad.
mikkelsen@gmail.com eller 
tlf. 29 35 55 47.
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Morgenmøde i Den gamle 
Skole, Kirke Saaby onsdag 
den 1. december kl. 9.30-
11.00

Erindringer fra et liv i et 
grænseland under foran-
dring - foredrag ved Græn-
seforeningens generalsekre-
tær Knud-Erik Therkelsen 
Fra ung højskoleelev i 1974 
med rødder i bl.a. Vestjylland 
og siden lærer på Rønshoved 
Højskole (1983), højskolefor-
stander på Højskolen Østersø-
en i 1993 og generalsekretær 
i Grænseforeningen kender 
Knud-Erik Therkelsen kryds-
feltet mellem tysk fjendebille-
de og tyske venskaber på an-
dre måder end de fleste. 

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? 
Hvor peger grænsedragningen 
i 1920 hen i nutid og fremtid, 
hvor grænsebegreb, grænse-
land og identitet er under for-
andring. Foredraget stiller nye 
spørgsmål til historien for at få 
nye svar, og dermed nye per-
spektiver

1920…

morgenmøderne  
har en pris på 30 kr.  

for morgenmad  
og foredrag og  

”en lille en til ganen”. 
Ingen tilmelding. 
morgenmøderne 

begynder 9.30 og 
afsluttes kl. 11.00

            

Kirke Saaby og  
Kisserup sogne tilbyder

Jul til fods
Tirsdag den 7. december 
kl. 13

Vi mødes på parkeringsplad-
sen ved Kongsgården i Gl. 
Lejre og går ind i Ledreborg-
skovene. Undervejs læses der 
fra juleberetningen og synges 
julesalmer. Gløgg og æbleski-
ver på Fasaneriet. 

Tilmelding på pjs@km.dk
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Studiekreds om Paulus i 
Kirke Saaby tirsdagene 
den 5. og 14. oktober samt 
25. november kl. 19.00-
21.00 i præstegården, 
Bogøvej 1, Kirke Saaby. 
Den 14. oktober foregår 
studiekredsen i Den gamle 
Skole

Hvem er Paulus? Var han kri-
sten? Ville han reformere jø-
dedommen? Var han tidli-
gere terrorist? Hvad ønskede 
han med sine breve? Hvilken 
indflydelse fik han på kristen-
dommen? Hvor gik hans man-
ge rejser hen? Hvordan fortol-
ker man hans breve? 

Paulus
 kristendommens grand old man
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Min  
(elskede)  
Paulus
Torsdag den 25. november 
kl. 19. Sognepræst Poul 
Joachim Stender

Bortset fra Jesus er der ingen, 
der haft så stor betydning for 
kristendommen som Paulus. 
Næsten hver søndag læses 
hans breve op i kirken. Sten-
der ønsker at gøre Paulus til 
det han er.  En passioneret og 
spændende og mystisk mand. 
Aftenen vil tage udgangs-
punkt i sognepræstens egen 
fascination af Paulus.

Paulus,  
jødedommen 
og kristen
dommen
Torsdag den 14. oktober 
ved Professor emeritus, 
dr. theol. Troels Engberg-
Pedersen

Paulus er traditionelt blevet 
forstået som ’kristendommens 
anden grundlægger’: Efter Je-
sus selv var det Paulus, der 
formulerede nogle af de tan-
ker, som blev grundlæggende 
i kristendommen, da den løs-
rev sig fra jødedommen. Så-
dan ser forskningen imidler-
tid slet ikke på det længere. 
Omkring 1980 blev det tradi-
tionelle Paulusbillede afløst af 
’den nye Paulus’, som omkring 
2000 igen blev afløst af ’den 
radikale Paulus’. Her forstår 
man Paulus inden for jøde-
dommen: Paulus var jøde, og 
han forblev jøde. Han ville slet 
ikke ane, hvad ’kristendom-
men’ var for noget. Foredraget 
vil beskrive denne udvikling i 
forskningen og tage stilling til, 
hvilken betydning den har for, 
hvordan vi selv skal forstå kri-
stendom nu.

Friheds
forkynderen 
Paulus 
Tirsdag den 5. oktober kl. 
19.00. Katrine Winkel-
holm, præst og debattør

Skal man forstå, hvad Vesten 
er, og hvorfor Vesten er, som 
den er, skal man kende sin 
Paulus. Når vi i Vesten har ud-
viklet frie, sekulære samfund, 
så har Paulus en meget stor del 
af æren. Han tog et lidenska-
beligt opgør med tanken om, 
at den enkeltes liv og hele sam-
fundet skal styres af hellige, 
urokkelige love. Når vi ikke 
slår op i hellig bog, når vi skal 
afgøre hvordan strafferetten 
skal se ud, og hvilken mad, der 
er halal eller kosher, så skyldes 
det i vid udstrækning Paulus. 
”Til frihed har Kristus befriet 
jer”, lød det som en fanfare fra 
denne apostel, hvis friheds-
budskab er mere aktuelt end 
nogensinde før.

September • OktOber • NOvember• December
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De danske middelalderkirker, 
hvoraf mange stammer helt 
tilbage fra 11-1200-tallet, er 
suverænt de ældste bygnings-
værker, vi har her i landet. De 
er en kulturarv, vi har fået 
overleveret fra tidligere gene-
rationer; den skal vi passe på 
og værne om, så vi kan vide-
regive den til kommende ge-
nerationer. Således også med 
Særløse Kirke, der ligger højt 
på bakketoppen, hvorfra der 
er en flot udsigt over det midt-
sjællandske morænelandskab 
360 grader rundt. Kirken har 
gennem årene løbende været 
holdt med mindre reparatio-
ner og diverse vedligeholdel-
sesarbejder. Med års mellem-
rum er der større opgaver, der 
trænger sig på. Som man har 
kunnet se, har der hen over 
forsommeren været sat stillads 
op om en del af kirken.

Forhistorien er den, at der 
oprindeligt var fladt bjælkeloft 
over kirkerummet eller som 
det hedder ”skibet”. En gang i 
1600-tallet blev loftet erstattet 
af hvælvinger; for at få plads 
til dem fjernede man de fleste 
loftbjælker.

Da bjælkerne også havde 
den funktion, at de var med 
til at stabiliserer og holde sam-
men op tagkonstruktionen, så 
denne ikke trykkede murene 

udad, blev de erstattet af nog-
le trækjern, der ligger på loftet 
mellem hvælvingerne og ender 
med de jernankre, der kan ses 
uden på murene.

Igennem årene har denne 
konstruktion givet sig, hvilket 
har bevirket, at der er kommet 
sætninger og revner i murene, 
især i østgavlen og det nord-
østlige hjørne af skibet.

I forbindelse med planlæg-

ningen af renoveringsarbej-
det har der været udarbejdet 
flere forslag om, hvor omfat-
tende det skulle være. Kon-
klusionen blev, at det skønnes, 
at de værste sætninger er fore-
gået, og det er begrænset, hvor 
store sætninger der vil komme 
fremover.

Derfor er renoveringsarbej-
det i store træk gået ud på, at 
alle revner er renset ud og fu-

Renovering  
af Særløse kirke

September • OktOber • NOvember• December
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Vilde haver
(Mel: det dufter lysegrønt af græs)
 
Når plænen vokser og bli’r stor,
og græsset står og svajer,
så lyt til bonderøvens ord:
Gør ikke, som du plejer!
Lad græsset stå
med høje strå
og vilde blomsters gave,
en spraglet sommerhave.
 
Der er for mange her til lands,
som bøjer sig for presset
og tror, at det er ordenssans
at tætbarbere græsset.
Nej, lad det gro
i fred og ro
og uantastet stige
til vejrs mod himmerige.
 
Lad markens blomster stå i fred,
de røde, blå og gule,
så følger der insekter med
og sjældne sommerfugle.
Du er min ven,
Frank erichsen.
vi to, vi kender kuren:
tilbage til naturen.
 

Lars Kanit

get om, beskadigede og rev-
nede mursten er taget ud og 
erstattet af nye. Desuden er 
hver tredje vandrette fuge på 
den østlige og nordøstlige del 
af skibet fræset ud, og der er 
lagt armeringsjern ind i fugen, 
inden den er fuget til igen. Fu-
gerne i kamtakkerne er også 
gået igennem.

Alle trækjern og murankre 
er kontrolleret for rust, afren-
set og rustbehandlet.

Desuden er der i loftrum-
met over skibet og i våbenhu-
set udskiftet nogle bjælkeen-
der, der var angrebet af råd.

I det kommende år er det 
planen, at de jernankre, der 
holder sammen på murværket 
i tårnet, skal udskiftes, da de 
er meget angrebet af rust.

Ligeledes er det planen til 
næste år at renovere kirken 
indvendig med reparation af 
revner, kalkning osv.

Når det er tilendebragt, 
kan Særløse kirke forhåbentlig 
klare sig i en længere årrække 
uden større renoveringsarbej-
der.

Arbejdet er udført af bygge-
firmaet ”Peter Kristensen” fra 
Kundby, der har erfaring med 
arbejder på middelalderkirker.

Jørgen Thomsen
Kirkeværge i Særløse
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Det’ for børn

Så sker det endeligt!
Kirke for børnefamilier hver den første 
torsdag i måneden er igen en realitet. 
(i november dog den 2. torsdag i 
måneden)
Vi mødes kl. 17 i kirken til godnathistorie, 
hvor kirkemedarbejder Tinne Leth venter 
med dukkefortælling og sang.

Herefter er der fælles aftensmad 
i Den gamle Skole leveret af 
forsamlingshuset, hvorefter børnene 
leger, og de voksne hygger med en 

kop kaffe i afslappet selskab.
Deltagere over 14 år betaler 20,- og der 

er MobilePay.
Første gang torsdag den 2. september med 

tilmelding senest dagen før på: 
kateket.tinneleth@hotmail.com

Godnathistorie  
i Kirke Saaby

Baby- 
salmesang 
i Kirke Saaby kirke  
med Loulou Elise Holm
Gratis! Første gang tirsdag den 7. 
september kl. 9
Vi mødes i Kirke Saaby kirke.
Der vil være sang, dans, lege der 
understøtter nærvær og glæde, sæbebobler, 
musik og salmesang for nybagte forældre 
og børn. Tilmelding på Loulous telefon: 
60635431.
Der serveres kaffe og lidt frugt/brød/
småkager til forældrene bagefter.
Forløbet er over 10 gange. Altså hver 
tirsdag kl. 9. Nærmere info hos Loulou.
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Det’ for børn

Rytmik  
for 1-3 årige i 
Hvalsø Sognegård
Hver fredag fra  
kl. 9.30 - ca. 12.00.
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.



Det’ for børn

Baby- 
salmesang 
i Hvalsø Sognegård hver 
mandag kl. 9.30 i Hvalsø 
Sognegård
Vi glæder os til at invitere dig og 
din baby (2 til 12 mdr.) til et forløb 
à 10 gange med sang, dans, lege 
der understøtter nærvær og glæde, 
sæbebobler, musik og salmesang samt 
forum for nybagte forældre og børn. Vi 
drikker lidt kaffe/the og får en bid brød 
sammen for dem, der vil snakke og hygge 
lidt efter de ca. 45 min. babysalmesang.
Tilmelding på mobil/sms til Loulou Elise 
Holm tlf.nr.: 60635431
Glæder mig meget til at møde jer og jeres 
dejlige børn.

Juniorkonfirmand
 i Kirke Saaby kirke
Hvor er vi glade for igen at kunne invitere 3. klassere 
fra Kirke Saaby og Kisserup sogne til hyggelige timer i 
Den gamle Skole.

Som juniorkonfirmand møder man 10 tirsdage lige 
efter skole. Her venter kirkemedarbejder Tinne Leth 
med en let forfriskning, spændende fortællinger, sange 
og sjove lege som fører dig ind i bibelens verden. Kan 
du lide at lave kreative opgaver er dette helt sikkert 
også noget for dig.

Man behøver ikke at være døbt for at være med.

Starten er planlagt til den 28. september og der 
kommer foldere ud i klassen.
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Det’ for børn

Her håber vi, at rigtig mange sangglade børn i 
2. 3. 4. og 5. klasse møder op til første kordag 
torsdag den 30. september kl. 15.00 – 16.00 
på DEN GAMLE SKOLE, Bogøvej 3 i Kirke 
Saaby. 

Der er plads til ca. 25 korbørn bosiddende i 
Saaby-Kisserup sogn – også selvom man ikke 
går på Saaby Skole.

De to første torsdage er prøvedage – efter 
skolernes efterårsferie er tilmelding bindende.

Vi laver sjov opvarmning, synger dejlige, 
smukke og sjove sange og slutter med en 
forfriskning.

Koret optræder i Saaby og Kisserup kirker 
med Luciaoptog og måske en julekoncert.

Palmesøndag er der børnegudstjeneste, hvor 
koret medvirker med påskemusik.

Sæsonen slutter ca. 1. maj.

Nærmere information sendes ud via Såby 
Skole i starten af september.

Organist Anders Danman, musiklærer Marie 
Villadsen og Karin Gottfredsen byder hermed 
VELKOMMEN til SÅBYNODERNE.

Børnekoret  
”Såbynoderne” starter igen
Så er vi klar til at tage fat på ny efter halvandet år på 
coronapause.
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Det’ for børn

 
 

 

 

 

 

Der er børneweekend i Hvalsø sognegård og kirke 27.-28. november 
2021. Vi mødes lørdag kl. 14, hvor vi skal hygge os hele eftermiddagen 
og aftenen og sove sammen i sognegården, inden vi slutter med at deltage 
i "første søndag i advent"-gudstjenesten kl 10:30 søndag formiddag. Vi 
håber, at  søskende og (bedste-)forældre også vil deltage i gudstjenesten.  

Vi vil hygge os med alt muligt forskelligt; Spise kage og slik, lave ju-
lepynt, lege, spille bold, lave forskellige konkurrencer og meget mere. 

Alle børn i skolealderen er velkomne, men man skal være selvstændig 
nok til 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, en bamse eller lignende og også gerne en 
nissehue.  

Kirken sørger for al mad og drikke.. Det hele er GRATIS. 

Tilmelding skal ske på simone.nbs@yahoo.com eller 61691640, hvor I 
samtidig kan skrive, hvis I har lyst til at medbringe kage, boller eller 
lignende. Tilmelding skal ske senest d. 21. november.  
    *OBS: Ved mindre end 6 tilmeldte aflyses arrangementet.  

    Mvh. kirke- og kulturmedarbejder Simone Strøbæk 

34



Det’ for børn

35



Det’ for børn

Tirsdag den 28/9 og onsdag den 24/11 

holder Hvalsø kirke 

”Tro i børnehøjde” 
som er en afkortet, familievenlig gudstjeneste,  

hvor børnene aktivt deltager. 

Det er fra kl. 17:00-17:30 i Hvalsø kirke  
med efterfølgende spisning i sognegården 

Det er gratis at deltage i gudstjenesten.

Pris for maden:  
15 kr pr. barn, 20 pr. voksen eller 50 kr. pr. familie  
Menuen* vil den 28/9 være pasta med kødsauce  

efterfulgt af pandekager.

Menuen vil den 24/11 være hotdogs og kage til dessert.

Tilmelding til spisning skal ske til kirke- og kulturmedarbejder  
Simone senest 3 dage før på 61 69 16 40 eller  

simone.nbs@yahoo.com

*Vi tager naturligvis hensyn til vegetarer, allergikere mm. Der skal 
blot gøres opmærksom på dette ved tilmelding.
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Det’ for børn

Hvalsø kirkes 
ungdomsklub

ungdomsklub er for unge mellem 12 og 16 år 

Vi mødes hver 14. dag (mandage i lige uger) kl. 16-19:30 i Hvalsø sog-
negård, hvor vi hygger med spil, snak, kreative projekter, boldspil, leg, 
gåture, film osv. Derudover hjælpes vi med at lave aftensmad, og her 

vælger ungdomsklub-deltagerne selv, hvad vi skal spise.

I ungdomsklubben er der tid og ro til at blive hørt og set, og så er der 
andre unge mennesker at hygge sig med.

Hvis der er noget, du godt kunne tænke dig, at vi laver i ungdomsklub-
ben, så vil jeg gøre, hvad jeg kan for at indfri dine ønsker. Det kunne 
være du gerne ville i biografen, spille et bestemt spil, male et maleri 

eller andet. 

Tilmelding kan ske løbende til Simone på 61691640 eller  
simone.nbs@yahoo.com

Jeg håber, du har lyst til at komme og se, om ungdomsklub er noget 
for dig, og tag endelig en ven med.

Første gang vi mødes til ungdomsklub i skoleåret 21/22  
er mandag den 23. august.
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Gudstjenesteliste
september · oktober · November · December

Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

Lørdag den 4. september 10.00
AS
Konfirmation

--- --- ---

Søndag den 5. september
14. s. e. trin.

10.30
AS
Høstgudstjene-
ste og  frokost i 
Sognegården

--- 10.30
PJS
Høst-
gudstjeneste

---

Søndag den 12. september
15. s. e. trin.

10.30
Ida Kongsbak

--- 9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag den 19. september
16. s. e. trin.

10.30
AS

--- 9.00
AS

Søndag den 26. september
17. s. e. trin.

10.30
AS
12.00 AS
Dåbsguds.

--- --- 9.00
AS

Tirsdag den 28. september 17.00 SNBS
Familiegudstj.

Søndag den 3. oktober
18. s. e. trin.

--- 10.30
SEJ

10.30
PJS

---

Onsdag den 6. oktober --- --- 18.30 PJS
Kirkespisning

Søndag den 10. oktober
19. s. e. trin.

10.30
AS

9.00
AS

9.00
PJS

10.30
PJS

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

9.00
PJS

--- 10.30
PJS

Søndag den 24. oktober
21. s. e. trin.

10.30
SEJ

--- 9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag den 31. oktober
22. s. e. trin.

10.30
SNBS og AS
BUSK-guds. 
m. børn & unge

--- 10.30
PJS

---
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Gudstjenester på 
Ældrecenter kl. 10.30

Onsdag den 8. september: PJS
Onsdag den 13. oktober: SEJ
Onsdag den 10. november: AS

* 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

Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

Søndag den 7. november
Alle helgens dag

16.00
AS
De døde  
mindes

14.00
AS
De døde  
mindes

10.30
Ida Kongsbak
De døde  
mindes

---

Søndag den 14. november
24. s. e. trin.

10.30
SEJ

--- -- 9.00
SEJ

Onsdag den 17. november --- --- 18.30 PJS
kirkespisning

---

Søndag den 21. november
Sidste søndag i kirkeåret

10.30
AS
12.00 AS
Dåbsguds.

9.00
AS

9.00
PJS

10.30
PJS

Tirsdag den 24. november 17.00 SNBS
Familiegudstj.

Søndag den 28. november
1. søndag i advent

10.30
SNBS og AS
Advents- og 
familieguds.
12.00 AS
Dåbsguds.

--- 10.30
PJS

---

Søndag den 5. december
2. søndag i advent

10.30
SEJ

--- 9.00
PJS

10.30
PJS

kirkebil?
Brug for kirkebil fordi du ellers ikke kan komme til en af vores fire kirker. 

 Kontakt Dantaxi på tlf. 48 48 48 48. Der siges ved opringning  
til taxa-firmaet af kunden/sognebarnet: ”Kirkebil til f.eks. Kisserup kirke”.  

(Aftalt gerne i god tid). Kirkebilen betales af menighedsrådene.
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Den største 
gave du kan give 

dine børn er

din tid...

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 5431. E-mail: louloueliseholm@ymail.com

Formand for Hvalsø-Særløse fælles
menighedsråd:
Peter Witthøft-Rasmussen,
Kløvermarken 6, 4330 Hvalsø. 
Tlf. 21 72 09 63 · 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
Michael Gundmann  
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. www.theresenielsen.dk

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


