Glædelig jul og et
velsignet nytår

FRA
KIRKEN

December 2021 • Februar 2022

November

Søndag den 28. kl. 10.30:	Udstilling af julekrybber i Kirke Saaby kirke og
julemarked i Den gamle Skole
Søndag den 28. kl. 10.30:	Adventsgudstjeneste med spejderne og kirkens
børn og unge i Hvalsø kirke
Lørdag den 27. til
søndag den 28.:
Børneovernatning i Hvalsø sognegård

December

Fra kirken

Onsdag den 1. kl. 19.30:	Koncert med Visible Voices i Hvalsø kirke
Torsdag den 2. kl. 9.30:	Dagplejejul i Kirke Saaby kirke og Den gamle
Skole
Torsdag den 2. kl. 17.00:	Godnathistorie for børn i Kirke Saaby kirke og
Den gamle Skole
Fredag den 3. kl. 9.30:	Børnehavejul i Kirke Saaby kirke og Den gamle
Skole
Fredag den 3. kl. 14.00:	Vi synger julen ind i Hvalsø Sognegård
Mandag den 6. kl. 16:	Juleklip i Hvalsø Sognegård
Tirsdag den 7. kl. 9.30:	Jul for de mindste i Hvalsø kirke
Tirsdag den 7. kl. 14.00:	Læsekreds i Den gamle Skole
Onsdag den 8. kl. 10.00:	Jul for Børnehuset Møllebjerghave i Hvalsø kirke
Onsdag den 8. kl. 10.30:	Jul med honninghjerter for de gamle i Kirke Saaby
kirke
Onsdag den 8. kl. 13.00:	Julevandring mod Herthadalen og gløgg på
Fasaneriet
Onsdag den 8. kl. 19.00:	Holbæk Sangkor i Hvalsø kirke
Torsdag den 9. kl. 8.30:	Morgensang i Hvalsø kirke og Sognegård
Torsdag den 9. kl. 19.30:	Julekoncert i Kirke Saaby kirke – The Carol
Singers
Søndag den 12 kl. 14:
Juleklip i Hvalsø Sognegård
Tirsdag den 14. kl. 10.00:	Børnehavejul i Hvalsø kirke
Tirsdag den 14. kl. 19.30:	Koncert med Tolstrupkoret i Særløse kirke
Torsdag den 16. kl. 19.30:	De 9 læsninger i Kisserup kirke med The Carol
Singers
Søndag den 19. kl. 10.30:	Julemusikgudstjeneste i Kirke Saaby kirke med
børnekoret SåbyNoderne
Søndag den 19. kl. 19.00:	De 9 læsninger i Hvalsø kirke
Tirsdag den 21.:	Juleafslutning for Hvalsø Skole i Hvalsø kirke
Torsdag den 23. kl. 16:	Julegudstjeneste i Kirke Saaby og Hvalsø kirke for
dem der ikke kan nå det den 24. december
Fredag den 24:	Juleaftensgudstjenester i alle vores fire kirker
Fredag den 31. kl. 15:	Gud og champagne i Kirke Saaby, Hvalsø og
Særløse kirker
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Januar

Tirsdag den 4. kl. 14.00:	Læsekreds i Den gamle Skole
Torsdag den 6. kl. 17.00:	Godnathistorie for børn i Kirke Saaby kirke og
Den gamle Skole
Mandag den 10. kl. 19.00:	Studiekreds om kristne konfessioner i Den gamle
Skole, Kirke Saaby
Tirsdag den 11. kl. 19.00:	Hvalsø sognekor starter ny sæson
Onsdag den 12. kl. 18.30:	Kirkespisning med Mette Touborg i Kirke Saaby
kirke og Den gamle Skole
Torsdag den 13. kl. 8.30:	Morgensang med kaffe og brød i Hvalsø kirke og
Sognegård
Torsdag den 13. kl. 19.30:	Kaare Dybvad og 1989´eren i Hvalsø Sognegård
Tirsdag den 18. kl. 19.00:	Filmklubben Bergman i Den gamle Skole,
Kirke Saaby
Torsdag den 20. kl. 17.00:	Vinterfest-gudstjeneste for hele familien i
Hvalsø Kirke & Sognegård
Onsdag den 26. kl. 9.30:	Morgenmøde med kvinden med violinen i
Den gamle Skole, Kirke Saaby
Mandag den 31. kl. 19.00:	Studiekreds om de kristne konfessioner i
Den gamle Skole, Kirke Saaby

Februar

Tirsdag den 1. kl. 14:	Læsekreds i Den gamle Skole
Torsdag den 3. kl. 14.00:	Hvalsø kirkes børnekor starter op
Torsdag den 3. kl. 17:	Godnathistorie for børn i Kirke Saaby kirke og
Den gamle Skole
Fredag den 4. kl. 14.00:	Foredrag ved Kurt Flemming om livet og døden i
Hvalsø Sognegård
Søndag den 6. kl. 19.30:	Kyndelmisse-aftengudstjeneste i Hvalsø kirke
Søndag den 6. kl. 19.30:	Kyndelmissekoncert i Kirke Saaby kirke med Råby
Kammarsångare
Torsdag den 10. kl. 8.30:	Morgensang med kaffe og brød i i Hvalsø kirke &
Sognegård
Lørdag den 12. kl. 9:	Børnedag ved Hvalsø kirke
Onsdag den 16. kl. 18.30:	Kirkespisning i Kirke Saaby kirke og Den gamle
Skole
Torsdag den 17. kl. 17.00:	Pitstop for sjælen i Hvalsø kirke
Onsdag den 23. kl. 9.30:	Morgenmøde om Lejre Højskole i Den gamle
Skole, Kirke Saaby
Søndag den 27. kl. 13:	Fastelavn i Hvalsø kirke og hallen

Marts

Fra kirken

Tirsdag den 1. kl. 14:	Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Torsdag den 3. kl. 17.00:	Godnathistorie for børn i Kirke Saaby kirke og
Den gamle Skole
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November • December • Januar • februar • marts

Advents
gudstjeneste
1. søndag i advent,
den 28. november kl. 10.30
i Hvalsø kirke med
spejderne og kirkens børn
& unge
Kom i kirke og lad os sammen
fejre, at det igen er adventstid.

Julen
nærmer
sig
Kirke Saaby kirke indbyder alle til at være med til
julemarked.
I Kirke Saaby kirke vil
der søndag den 28. november være udstilling i våbenhuset af julekrybber. Kontakt Kirsten Mikkelsen dybvad.mikkelsen@gmail.com,
hvis du kunne tænke dig at
udstille din julekrybbe. I Den
gamle Skole vil der efter gudstjenesten være julemarked.
Du kan få en bod ved at kontakte pjs@km.dk eller ringe

på 46492117. Det er tilladt at
sælge alt, der har med julen at
gøre: julepynt, adventskranse,
juledekorationer eller hvad du
kan have i tankerne. Menighedsrådet sælger kristent julepynt, hvid gløgg, friskbagt
brød og julegodter. Skynd dig
at bestille plads!
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Vi vil ikke som kristne nøjes med
det, der kan lade sig gøre, og som
er mageligt. Det er middelmådigt.
Vi vil gøre det umulige, der kræver en stor indsats. Skrive digte,
der ikke kan skrives. Gennemføre
ideer, der er håbløse. Holde fantastiske juleaftener. Bestige bjergtoppe, der er umulige at komme
op på. Stifte fred, hvor der er ufred.
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Elske Gud og hinanden med en lidenskab, der slet ikke er mulig. Og
hvorfor vil vi det? Fordi vi tror på, at
Gud gjorde sig umage den første
jul med at vise os sin kærlighed,
da han kom til os i Jesus Kristus, og
at det derfor også er vores opgave på alle områder i tilværelsen at
gøre os umage, hvor umageligt det
end kan være.

November • December • Januar • februar • marts

Visible Voices
Onsdag den 1. december
kl. 19.30 i Hvalsø kirke
Denne aften kan du opleve
Holbækkoret Visible Voices,
”verdensberømte” på den
midtsjællandske korscene. En
energisk, rørende, vellydende
og mindeværdig aften, hvor
sangen og musikfællesskabets
ånd vil folde sig ud gennem
klassiske numre af Sebastian,
Leonard Cohen og David Bowie, - og naturligvis får vi også
en række skønne julenumre
fra poppens verden. Gennem
snart 10 år har koret arbejdet i
dybden med deres swingende,
varierede kormusik med kor-

ISO4300
leder Tine Refsgaard, som er
bosat i Hvalsø. Her har hun de
seneste 2 år faciliteret fællessang på Gundestedgård, stiftelse af Lejre Rytmiske Kor og
etablering af eget galleri med
musik, ord og billeder.

Så er det jul igen
…og julekrybben er stillet
op i Hvalsø kirke
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Kød
på bordet

juleaften

Juleaften er der kød på bordet. Der er også kød på ordet,
fordi Gud blev menneske i Jesus
Kristus. Hvorfor ikke også få kød
på samtalerne ved at f.eks. at
snakke om, hvad der er meningen med livet? Der er også andre
ting, der gør juleaften speciel, anderledes, smuk. Vi gør os umage
med måltidet. Det er ikke i mange
hjem, der er frysepizza på bordet
i aften. Der er dækket smukt op.
Vi har gjort os umage. Maden har
fået al den opmærksomhed, der
skal til for at gøre den velsmagende. Og når vi sætter os til bords,
gør vi os umage for at blive siddende ved bordet og være med
til at skabe en hyggelig stemning.
Det kan lade sig gøre, fordi vi gør
os umage. Juleaften sjusker vi ikke
med hinanden. Det er hårdt arbejde at gøre sig umage. Umage
er umageligt. Men hvis noget skal
lykkes, skal man gøre sig umage. Det gælder mad, julegaver,
påklædning, forholdet til andre.
Tænk hvis vi gjorde os lige så meget umage med alting, som vi gør
juleaften?
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Vi synger
julen ind
Eftermiddagsmøde i
Hvalsø sognegård fredag
den 3. december kl. 14 - 16
med ”Alletiders julesange”
– et program med salmer og
sange fra alle de århundreder,
julen har eksisteret. Kirkesanger Helene Gerup og organist
Linda Baarsgaard har gravet
dybt i julens historie og fundet
julesange frem fra flere verdenshjørner, både at lytte til
og synge med på. Sangene bliver krydret med fortælling undervejs. Sangønsker fra publikum er altid velkomne.
Af hensyn til kaffe/the og
kage bedes man tilmelde sig
til Carsten Lester (som er vært
for arrangementet) på mail:
carsten.lester@fasttvnet.dk

Jul for de
gamle
Onsdag den 8. december
kl. 10.30 i Kirke Saaby
kirke
Vi skammer os ikke over ordet gammel og inviterer plejehjemmets beboere og alle andre der er gamle til julegudstjeneste i Kirke Saaby kirke
med efterfølgende honninghjerter og en kølig drik.
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Holbæk
Sangkor
Onsdag den 8. december
kl. 19.00 i Hvalsø kirke
På programmet står julemusik
fra hele verden, men selvfølgelig også de kendte, klassiske,
danske julesalmer- og sange.
Koret er Danmarks ældste
folkekor, etableret 1850 og er
et ambitiøst kor, der synger et
repertoire med vægt på den
folkelige sang, men også melodier fra klassiske Disney-film,
musicals og amerikanske juleklassikere.

Kirke Saaby og Kisserup sogne inviterer til:

Julevandring
med englesang og
læsninger om Kristi fødsel
onsdag den 8. december
kl. 13.00
Vi mødes ved Kongsgården,
Lejre Museum, Orehøjvej 4B
4320 Lejre. Så går vi mod

Herthadalen og Fasaneriet,
hvor der serveres varm gløgg
og æbleskiver.
Undervejs synger vi julesalmer og hører læsningerne om
den første jul. Tilmelding til
pjs@km.dk.

Sacred & Secular
English Carols & Poetry
Kirke Saaby kirke torsdag
den 9. december kl. 19.30
Julekoncert med engelske
´The Carol Singers´ - et mindre vokalensemble bestående
af britiske sangere med København som hjemsted. Koret
er delvis tilknyttet den engelske kirke, St. Alban´s, i København, og akkompagneres
af Yuzuru Hiranaka, orgel.

Koret skriver: ”It is a treat
to share some of our musical
tradition with you this Christmas. Please join us as we
share some English Christmas music, with a collection
of thoughtful and sometimes
amusing poetry.”
Der er gratis adgang og en
forfriskning i våbenhuset efter
koncerten.
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Gud

gjorde sig umage
Julen handler om, at Gud gjorde sig
umage med at vise sin kærlighed til os.
Han blev menneske i Jesus. En jomfrufødsel, syngende engle, en stor stjerne
over en stald og en gylpende baby,
der skal frelse verden. Hvis det ikke er
at gøre sig umage, hvad er umage så.
Guds mægtige mirakler mødes ofte
med ordene: Det er umuligt. Ja, det er
netop pointen. Fordi det er umuligt, bliver det interessant. Derfor handler det
om at gøre sig umage med at tro på det
ufattelige. Hvem fatter at Gud kom til os
julenat? Hvem forstår, at de døde, som
vi savner, slet ikke er døde? De er hos
det barn, der blev født i stalden i Betlehem. Himlen er ikke bare fuld af stjerner
8

og pollen og forurening og influenza.
Den er fyldt til brisepunktet med smukke
engle, der synger: ”Ære være Gud i det
højeste”. Gud har gjort sig umage med
at lægge mange lag ind i det, vi sanser.
Lad os, fordi vi tror på det umulige, gøre
det umulige ved at gøre os umage. Det
er umuligt at elske sit medmenneske.
Medmennesket er som regel forkølet og
irriterende og krævende. Men alligevel
skal vi gøre det umulige, ligesom når en
dygtig fodboldspiller scorer i situationer,
hvor det er umuligt at score. Det er også
umuligt at få en perfekt juleaften og 364
andre perfekte aftenener. Men gør vi os
umage, kan det måske lykkes.
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De 9
læsninger
med ´The Carol Singers´ –
Nine Lessons and Carols i
Kisserup kirke torsdag den
16. december kl. 19.30
En stemningsfuld begivenhed med bibelske læsninger
afvekslende med musikindslag. Traditionen med de ni
læsninger stammer fra England, hvor den blev holdt første gang i 1918 i King´s College i Cambridge. I år lægger
vi arrangementet i hænderne
på ´The Carol Singers´ - et vokalensemble bestående af britiske sangere med København
som hjemsted. Koret skriver:
”Please join us for a traditional service of Nine Lessons
& Carols. The service brings
together readings from the
Christmas Story, with festive
choral anthems, and traditional carols where everyone is
invited to join in. This English
Christmas tradition is dear to
our hearts and we are happy to
share it with you.”
Med medvirken af liturg
og sognepræst Poul Joachim
Stender samt Yuzuru Hiranaka, orgel.
Der er gratis adgang og en
forfriskning i våbenhuset efter
arrangementet.

Tolstrupkoret
Tirsdag den 14. december i
Særløse kirke kl. 19.30
Atter åbner Tolstrupkoret dørene for deres traditionsrige
julekoncert. De vil synge et
varieret program, som på forskellig vis beskriver juletiden.
Der er naturligvis ingen jul

uden gamle, kendte engelske
Christmas carols og de klassiske danske julesalmer. Korets
nye dirigent Anette Simonsen
tiltrådte i år. Hun er uddannet sanger og organist i TuneSnoldelev kirker.

De 9 læsninger
Søndag den 19. december
kl. 19 i Hvalsø kirke
Gammelt og moderne bliver
denne gang forenet i fælles
samklang. Adventstidens og
julens bibelske læsninger bliver i denne gudstjeneste indrammet af karske middelal-

derlige julehymner og italiensk
folklore, fremført af Hvalsø
Sognekor og en jazztrio bestående af bassist Torben Westergaard, pianist Mads Strandgaard og trommeslager Jonas
Johansen. Alle garvede musikere på den danske og internationale jazzscene.
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Hvad er det, der gør juleaften så speciel, så anderledes, så smuk? Vi gør
os umage. Kvinderne har gjort ekstra
meget ud af sig selv juleaften. Kirken er
sexet juleaften. Guds komme til verden
fejres også med parfume, mascara,
dækcreme, pudder og lækkert tøj. Der
er altid flere fødsler i september end i
resten af året. Mændene har også gjort
sig umage. Præster samler ind til folkekirkens nødhjælp den første søndag i
marts hvert år. Det er ingen fornøjelse at
se, hvordan danske mænd ser ud kl. 13
en ganske almindelig martssøndag. Søvnen ligger i deres øjenkroge som cremefraiche. De fleste er iført Danmarks nye
nationaldragt: Joggingdragten. Tænderne blinker gult som ventelyset i trafiklysene. Men juleaften er de danske mænd
10

appetitlige. De har gjort sig umage med
deres tøj og soignering. Hvis vi gør os
umage, får vi en mage. Påfugle behøver ikke den enorme flotte hale, den
har. Fuglen kan sagtens klare sig uden.
Men den bruger halen til at score med.
Hvis vi gør os umage, kan vi også beholde vores mage. At erobre en mand
eller kvinde er ingen kunst. Generalerne
i Afghanistan ved, at erobringer er det
nemmeste. Det sværeste er at bevare
sin erobring. Den eneste måde man kan
gøre det på, er ved at gøre sig umage.
Ikke bare ved at være lækker at se på.
Men også ved at være åndelig dristig
og turde tale om større emner med sin
elskede end ugens tilbud i Dagli’Brugsen
og vasketøjet.
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Musik
gudstjeneste
med børnekoret ”SåbyNoderne” i Kirke Saaby kirke
søndag den 19. december
kl. 10.30
Julemusik med Anders, Therese og kirkens børnekor under ledelse af Marie Villadsen.

Lillejuleaften
i Kirke Saaby
kirke
Gudstjeneste kl. 16.00 for
alle der ikke har mulighed for
at holde jul i kirken 24. december. Gudstjenesten vil
være fuldstændig som en juleaftensgudstjeneste.

Juleaften
Fredag den 24. december,
Kirke Saaby kirke kl. 12.30
og 14.00, Kisserup kirke
kl. 15
Meget mere festligt, bevægende og stemningsfuldt bliver det ikke, når sognets kirker ringer ind til gudstjenester juleaftens dag. Med Erik
Rasmussen, trompet og flygelhorn, Therese Harris Buus
Nielsen, sopran og Anders
Danman, orgel.

Den Pastorale
(Jule-)podcast
Allerede sidste december
havde Poul Joachim Stender,
Anne Spangsberg og Søren E.
Jensen premiere på deres pastorale julepodcast, hvor de
hver dag frem til juleaften havde en daglig udsendelse med
pastoral drøftelse af emner,
som var valgt af Kirke Saaby
og Hvalsøs sognebørn.
Podcastserien fik stor omtale og meget få lyttere, men
det var sjovt at lave, og derfor gentager de tre præster i
år succes’en – eller mangel på
samme. I år har de endda professionelt udstyr til rådighed i
modsætning til sidste år, hvor

teknikken bestod af en simpel mobiltelefon af kinesisk fabrikat. Måske var der på den
måde lyttere alligevel; de var
bare ikke lokale.
For at det ikke skal være
løgn, bliver julepodcasten
startskuddet på en fast, ugentlig podcast i det nye år. Hver
lørdag vil der nemlig udkomme en podcast, der udover
mere eller mindre kloge betragtninger fra præsterne også
vil indeholde praktiske oplysninger, som hvem der prædiker den følgende dag, og hvad
der i det hele taget sker i den
kommende uge.
11
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Godt nytår!
Kirke Saaby kirke fredag
den 31. december kl. 15
Inden
nytårsfestlighederne
går i gang, inviterer vi til en
lidt anderledes gudstjeneste,
hvor vi gennem musik, ord
og stilhed vil betragte året,
der gik, og året, der er på vej.
Efter gudstjenesten nyder vi
sammen et glas champagne
og kransekage. Med trom
petisten Erik Rasmussen og
kirkesanger Therese Harris
Buus Nielsen.

Studiekreds

De kristne konfessioner
Mandag den 10. januar kl.
19.00 i Den gamle Skole,
Kirke Saaby med Poul
Sebbelov – ortodoks præst
i København.
Kristendommen er et stort
hus med mange værelser. Vi
vil koncentrere os om tre af de

store retninger: ortodoksien,
katolicismen og lutherdommen. Hver aften vil begynde
med en andagt i kirken, så vi
også oplever forskellen mellem
den måde ortodokse, katolikker og lutheranere udfolder sig
i kirken.

Poul Sebbelov

Hvalsø sognekor
starter ny sæson tirsdag
den 11. januar kl. 19.00 i
Hvalsø sognegård
Der er atter ledige pladser i
alt- og herre-gruppen. Henvendelse til organist og korleder Linda Baarsgaard, helst
telefonisk på 35 26 24 30.
Korerfaring vil være en fordel, men ikke en betingelse.
12

Der vil dog være krav om aflæggelse af en lille stemmeprøve inden optagelse i koret.
Repertoiret er (primært) danske salmer og sange, folkesange fra alverden og lettere klassiske satser. Korstemmerne
bliver indspillet som lydfiler,
så man har mulighed for at
øve sig derhjemme.
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Bergman
filmklub
Tirsdag den 18. januar kl.
19 i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Den firedobbelte Golden Globe-vinder ’Three Billboards
Outside Ebbing, Missouri’ vil
os det godt. Den vil fortælle
os, at vi kan bryde ud af vores
mønstre. At vi kan overleve tabet af vores allerkæreste. Og at
molotovcocktails kan føre noget godt med sig.

Vi fortsætter med

morgensang
med kaffe
og brød

Kirkespisning

Mød din tidligere
borgmester i Lejre kommune
Mette Touborg onsdag den
12. januar kl. 18.30-21.00 i
Kirke Saaby kirke og Den
gamle Skole
Mette Touborg er i dag administrerende direktør i Kultur-

og fritidsforvaltningen i Københavns kommune.
Tilmelding snarest efter
princippet først til mølle. Email pjs@km.dk

Vi synger morgensang
én gang om måneden
kl. 08.30 - 10.00:
Torsdag den 9. december
Torsdag den 13. januar
Torsdag den 10. februar
Vi starter i kirken i Hvalsø med salmer og en kort andagt og samles bagefter i Sognegården til en kop kaffe og
brød. Her synger vi sange fra
Højskolesangbogen og hører
nyt om menighedsrådets arbejde.
Arrangementet er gratis,
men af hensyn til kaffe/brød
bedes du tilmelde dig til Torkil W. Jørgensen på e-mail:
torkilwerner@gmail.com.
13
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Kaare Dybvad og
1989’eren
Hvalsø Sognegård den
13. januar kl. 19.30
Det er ingen hemmelighed,
at Hvalsøs hjælpepræst, Søren E. Jensen, gennem de seneste valg har stemt på Kaare
Dybvad; altså også længe før
Dybvad blev bolig- og indenrigsminister. Krydset blev i sin
tid sat, fordi Søren E. Jensen
ledte efter en kandidat i lokalområdet, som var nogenlunde begavet, og her skilte Kaare Dybvad sig ud. Hvis han
havde været opstillet for et af
de andre gamle partier, havde
Søren E. Jensen også stemt for
ham, for det var politikeren og
ikke partiet, der var afgørende; specielt når vi lever i det,
der er blevet kaldt for den postpolitiske periode.
Perioden begyndte i 1989
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med murens fald, ideologiernes ophør og måske endda
– som amerikanske Francis
Fukuyama hævdede – historiens afslutning.
Nu vil Kaare Dybvad
imidlertid indføre begrebet
”1989’eren”, ligesom man
længe har talt om 68’eren. Og
Dybvad er ikke specielt positivt stemt overfor 89’eren. Det
er Søren E. Jensen derimod,
han var 24 år da muren faldt
og må dermed tilhøre generationen.
Derfor indbydes der til debat mellem politikeren og
hans vælger, og udover det
gode humør bedes tilhørerne
medbringe en fremmedordbog, da det græske ord, thymos, helt sikkert kommer til at
spille en vigtig rolle under debatten.

Violinist
Mette Tolling
til morgenmøde i
Kirke Saaby onsdag den
26. januar kl. 9.30-11.00
i Den gamle Skole
Det bliver en salig morgenstund med musik og fortællinger om musik.
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Studiekreds

De kristne
konfessioner
Mandag den 31. januar kl.
19.00 i Den gamle Skole,
Kirke Saaby
Mate Radja– katolsk præst ved
Skt. Laurentii kirken i Roskilde.
Deltag i en andagt i kirken
med Mate Radja og hør bagefter om den katolske konfession.
I marts afsluttes studie-

Pave Frans
kredsen med foredrag om lutherdommen set i forhold til
ortodoksien og katolicismen.
Annonceres i næste kirkeblad.

Foredrag om livet
og døden
Fredag den 4. februar kl.
14-16 i Hvalsø Sognegård
ved Kurt Flemming,
tidligere Bakken-Pjerrot
og nu tryllekunstner og
foredragsholder m.m.
Kurt Flemming har en alsidig bagage med sig i rygsækken: Over 20.000 forestillinger som pjerrot i Aalborg og
på Bakken, teaterforestillinger, har medvirket i radio og
TV-programmer, forfatter og
altså foredragsholder. Det er i
rollen som foredragsholder, vi
skal opleve ham denne eftermiddag.
Kurt Flemming er grund
læggende et menneske med en
positiv indstilling til livet, som

han ser som en gave, og han
har høstet mange succeser på
sin vej. Livet er dog ikke kun
gode oplevelser, men han har
hver gang været i stand til at
rejse sig igen.
Døden bankede pludselig
på, da hans kone blev syg af
kræft i hjernen og endte med
at dø fra ham.
Kurt vil fortælle om, hvordan han og hans kone klarede
sig igennem tiden frem til døden indtraf, og hvordan han
formåede at komme videre
bagefter.
Forløbet blev en slags øjenåbner og førte til en fuldstændig omlægning af hans liv.
Helt nye værdier kom til, og
mange ligegyldige ting røg ud.

Kurt Flemming.
Arrangementet er gratis,
men af hensyn til kaffe/kage
bedes du tilmelde dig til Carsten Lester, som er vært for
dagen. E-mail: carsten.lester@fasttvnet.dk Tlf. 40 46
99 53
15
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Kyndelmissekoncert med
Råby Kammarsångare
Kirke Saaby kirke søndag
den 6. februar kl. 19.30
Halvdelen af vinteren er gået,
kulden er på sit højeste, men
dagene bliver længere, og lyset
titter så småt frem igen. Det
fejrer vi i år med korsang i verdensklasse.
Råby KammarSångare er
et nyoprettet kor med rødder
i det sydlige Sverige. Under ledelse af dirigent og kunstnerisk leder Alexander Einarsson består det semiprofessionelle ensemble af ca. 25 sangere med solid baggrund i den
svenske kortradition. Korets
og den enkelte sangers hensigt er at skabe en stor bredde af forståelse for og nærhed
til teksten samt stor vokal nuancering i sangen. Dirigenten
Alexander Einarsson er uddannet dirigent og organist

med studier ved Musikhögskolan i Malmö, ved DKDM
i København samt i Paris.
Alexander har vundet flere
internationale korkonkurrencer med sine kor, og modtog i
2015 Arthur Oldhams pris for
sin direktion ved korfestivalen
i Tours, Frankrig. I 2018 udnævntes han som Årets korleder i Sverige. Samme år nomineredes han som en af Sveriges 20 vigtigste musikudøvere
i Nordens ledende musikmagasin OPUS.
Ved koncerten i Saaby deltager 16 sangere. Koncertprogrammet er stadig en hemmelighed, men vil afspejle lysets
tilbagevenden, efter en lang,
mørk vinter.
Der er gratis adgang og en
forfriskning i våbenhuset efter
koncerten.

Kyndelmisse
Aftengudstjeneste søndag
den 6. februar kl. 19.30 i
Hvalsø kirke
En stemningsfuld aftengudstjeneste, hvor vi efter gammel
skik fejrer kyndelmisse med
masser af tændte lys, smukke
salmer og tid til stilhed. Hvalsø Sognekor medvirker.
Kyndelmisse er lysenes fest
– en fordanskning af det latinske missa (messe) candelarum
(lys). Fra gammel tid var det
en helligdag til minde om Jesu
fremstilling i templet 40 dage
efter sin fødsel og er også blevet opfattet som den dag, halvdelen af vinteren er gået.

Hvis du ikke er medlem af
folkekirken, kontakt sognepræsten.
Man kan blive døbt i alle aldre.
Hvis du er døbt, men har meldt dig
ud af folkekirken, tager det kun 10
sekunder at blive medlem igen.
Henvend dig til sognepræsten og få
en formular til genindmeldelse.
Hjertelig velkommen!
16
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Henrik Jensen

Pitstop
for sjælen
Torsdag den 17. februar
kl. 17.00 i Hvalsø kirke
Vi begynder igen med Pitstop
for sjælen, med meditation/
stilhed, fællessange, musik
ved Linda & Helene - mens vi
sidder omkring døbefonten.
Der er mulighed for at
komme lidt før, tænde et lys
og nyde det skønne kirkerum.

Læsekreds i
Kirke Saaby
Vi er en gruppe m/k på 15 personer som mødes i Den gamle
Skole (overfor kirken) den første tirsdag i hver måned for at
tale om en fælles bog, vi har
læst.
Er dette noget for dig kan
du kontakte Helle Lundø på
mail: hellelundoe99@gmail.
com

Den store frigørelse:
Hvem er vi, efter Gud?
Kirkespisning med
Henrik Jensen onsdag den
16. februar kl. 18.30-21.00
i Kirke Saaby kirke og
Den gamle Skole
Med det 20 århundredes store katastrofe med verdenskrigene svækkedes kristendommens sandheder afgørende i
befolkningen, og vi skulle i
Vesten for første gang i historien til at lære at leve i verden
uden Gud - kulturelt forstået.
De forskellige generationer,
mellemkrigstidens ideologiske generation, efterkrigstidens ’kætterske’ og 68-generationen, tacklede dette med
at finde meningen meget forskelligt.
Også i dag har især unge
generelt problemer med meningen, eller med et andet ord
identiteten: hvem er jeg og
hvad laver jeg her. Hvor man
tidligere mest var som omgivelserne så én, nærmest identisk med et ’ydre selv’, vil dette i dag ofte blive set som en
krænkelse. Man vil definere
sig selv, og det skal være inde-

fra, fra ’det indre selv’, hvem
er jeg dybest set. Det kan være
en svøbe, for det er ikke altid,
man finder noget godt eller
anerkendelsesværdigt. Det ender ofte med en offeridentitet.
Vil en stadigt mere egoistisk
rettighedskultur i kølvandet
på ungdoms- og kulturoprøret
fra 1968 ende med at tage livet
af den traditionelle europæiske pligtkultur?
Henrik Jensen
Lektor mso em, cand.phil.
Underviste i historie på RUC
i en evighed. Forsker i moderne kulturhistorie og har
bl.a. udgivet Ofrets århundrede (1998), Det faderløse
samfund (2006), Det ordentlige menneske (2009) Krigen
1914-1918 og hvordan den forandrede verden (2014), Derfra vores verden går - et essay om fædrelandskærlighed
(2016), og Efter Gud - Det 20.
århundredes fortabte generationer og meningsløsheden
(2020)
Tilmelding snarest på pjs@
km.dk
17
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Danmarks
nye højskole
ligger i
Kirke Saaby
Morgenmøde onsdag den
23. februar kl. 9.30-11.00
i Den gamle Skole, Kirke
Saaby med forstander
Heidi Hansen
Kom og hør om Danmarks
nye højskole, Lejre Højskole, som ligger i Kirke Saaby.
Heidi vil fortælle om, hvad
Lejre Højskole er for en slags
højskole, om udbygningen af
området med ny bydel og nye
bygninger til højskolen, samt
om højskolen som ny kulturinstitution i vores kommune.
Heidi er en af initiativtagerne til højskolen, daglig projektleder og bliver forstander,
når højskolen åbner til januar
2023.

Fastelavn i Hvalsø kirke
Søndag den 27. februar
kl. 13.00 holder vi fastelavn
i Hvalsø kirke
Fastelavn er jo en rigtig festdag, og derfor skal vi have fest
i Hvalsø kirke.
Fra kl. 11-12:30 vil der være
fastelavnsris-værksted i Hvalsø sognegård. Vi sørger for, at
der er alt, hvad der skal bruges, så det er bare at møde op.
Fra kl. 12:30-13 er alle børn
meget velkomne til at komme i
kirken med et stykke hjemme-
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lavet fastelavns-pynt og hænge
det på kirkens store fastelavnsris. Som tak får man noget slik
fra kirkens slik-kiste.
Kl. 13 afholder vi en festlig
fastelavnsgudstjeneste for hele
familien, og alle er naturligvis
meget velkomne til at komme
udklædte.
Efterfølgende er der stor
fastelavnsfest i Hvalsøhallen
med fastelavnsboller, tøndeslagning mm.
Et arrangement i fællesskab
med Socialdemokraterne.
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Kom og syng!
I Kirke Såby findes SAABY
VOKALENSEMBLE, som
er tilknyttet Kirke Saaby og
Kisserup kirker.
Lige nu består vi af unge
kvinder fra 40+ op til 80, der
mødes hver torsdag i Den gamle Skole på Bogøvej 3 i Kirke
Såby, lige over for kirken. Vi er
alle aktive i mange forskellige
sammenhænge, men har det
til fælles, at vi elsker korsang,
og sammen synger mange dejlige sange indenfor forskellige
genrer. Det fungerer for tiden
bedst med tostemmige værker,
men kunne vi få flere medlemmer, vil vi gerne tage kampen
op med flere stemmer. Det vil
være dejligt, hvis du har tid
og lyst til at være en del af vores lille ensemble, og dermed
er med til at gøre det større.
Vi øver ca. to timer fra 19-21

hver torsdag, hygger os med
kaffe/te i pausen, snakker og
griner sammen – vi har et seriøst, godt og sjovt samarbejde.
Det er selvfølgelig en fordel,
hvis du har kendskab til noder,
men det er absolut ikke en forudsætning for at deltage – det
vigtigste er, at du kan lide at
synge sammen med andre, og
at du synger rent. Alle stemmer indspilles på bånd, som
udleveres, så du kan øve netop
din stemme rigtig godt, mens
du lytter og nynner med. Vi
deltager som regel ved højtider i kirkerne op mod jul og
i forbindelse med påske. Efterår og forår står vi for at arrangere syng sammen-aften
med Højskolesangbogen som
grundlag.
Vi er så heldige at have en
inspirerende korleder i kir-

kernes organist, Anders Danman, som instruerer, akkompagnerer og ofte laver specifikke satser – særligt skræddersyede til os.
Ved optræden i koncerter
nyder vi glæde af de mange
kontakter med professionelle sangere og musikere, som
er i hans bekendtskabskreds.
Kom og syng sammen med
os, når vi starter forårssæsonen op med nyt repertoire den
13. januar 2022.
Kontakt:
Anders Danman
mail: anders@danman.dk
mob/sms: 2168 5189
eller
Thyra Johannesen
mail: thsj@mail.dk
mob/sms: 2487 6976.
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Fortællingen om Jesus’ fødsel
Lukasevangeliet kap 2 vers 1 til 14
Og det skete i de dage, at der
udgik en befaling fra kejser
Augustus om at holde folketælling i hele verden.
Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog
hen for at lade sig indskrive,
hver til sin by.
Også Josef drog op fra byen
Nazaret i Galilæa til Judæa, til
Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids
hus og slægt, for at lade sig
indskrive sammen med Ma20

ria, sin forlovede, som ventede
et barn.
Og mens de var dér, kom
tiden, da hun skulle føde; og
hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde
ham i en krybbe, for der var
ikke plads til dem i herberget.
I den samme egn var der
hyrder, som lå ude på marken
og holdt nattevagt over deres
hjord. Da stod Herrens engel
for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de
blev grebet af stor frygt. Men

englen sagde til dem: »Frygt
ikke! Se, jeg forkynder jer en
stor glæde, som skal være for
hele folket: I dag er der født
jer en frelser i Davids by; han
er Kristus, Herren. Og dette
er tegnet, I får: I skal finde et
barn, som er svøbt og ligger i
en krybbe.« Og med ét var der
sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste
Gud og sang: Ære være Gud i
det højeste og på jorden! Fred
til mennesker med Guds velbehag!

Det’ for børn

JULEKLIP I HVALSØ
SOGNEGÅRD

Kan du lide at klippe-klistre? Så kom og lav din egen
julepynt.
Vi sørger for alle materialer og en masse idéer og
inspiration.
Vi sørger også for saftevand, kaffe og æbleskiver.
Juleklip er både for børn og voksne, så I kan med fordel
komme både børn, forældre og bedsteforældre til nogle
hyggelige timer i sognegården.
Der er juleklip mandag den 6/12 kl. 16-17:30 og søndag
den 12/12 kl. 14-16.
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendigt, og
skal ske til Simone på sms til 61691640 eller e-mail til
simone.nbs@yahoo.com
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Minikonfirmander

hos Loulou i Kirke Saaby tirsdag den 9. november 2021
Vi åbner igen dørene for minikonfirmand undervisning i Den gamle Skole.
Vi mødes her efter skole kl. 14.00 og samles til lidt
saft og frugt/kiks, og over et forløb på 10 tirsdage
mødes vi sammen og hører om – og taler om Gud,
om dåben, om årets højtider og flere andre spændende ting, som vi også vil arbejde med i form af
tegninger, malerier, lerfigurer og andre sjove ting
vi sammen laver.
Børnene hentes kl 15.50 til 16.00 eller går selv
tilbage i SFO hvis de hentes senere.
Når forløbet er færdigt, viser vi vores ting
frem og holder en lille fælles afslutning januar
2022, nøjagtig tidspunkt følger senere. Tilmelding sker hos Loulou på 60635431 eller
på mail: louloueliseholm@ymail.com
Loulou Elise Holm – i øjeblikket Kirke
Saabys og Kisserups fungerende kirke-og
kulturmedarbejder.

Dagplejejul

Torsdag den 2. december
kl. 9.30
i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole med
Loulou og præsten.
Vi mødes i kirken til julesalmer og julefortælling. Bagefter danser vi om juletræet i Den
gamle Skole og serverer julegodter. Alle er velkomne. Også hjemmegående børn.
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Børnehavejul
Fredag den 3.
december kl. 9.30

i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
med Loulou og præsten
Vi mødes i kirken til julesalmer og julefortælling. Bagefter danser vi om juletræet i den gamle Skole og serverer julegodter. Alle er velkomne. Også hjemmegående børn.

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 sognegård, 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 ungdomsklubben, 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.
Det er gratis at gå i Ungdomsklub.

Jul for de
mindste

Jul for
Børnehuset
Møllebjerghave

Tirsdag den 7. december
kl. 9.30 i Hvalsø kirke
- især for vuggestuer og dagplejere.
Frugt i sognegården bagefter.

Tirsdag den 8. december
kl. 10.00 i Hvalsø kirke
Frugt i sognegården bagefter
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Børnehavejul
I Hvalsø kirke tirsdag den
14. december kl. 10.00

Juleafslutning
for Hvalsø Skole
tirsdag den 21. december
i Hvalsø kirke

Skolejul

i Kirke Saaby kirke den 17.
december fra kl. 8-10.30
Vi fejrer julen med eleverne fra
Kirke Saaby skole.

Babysalmesang

i Kirke Saaby kirke hver tirdag kl. 9.00
Kære alle forældre med helt små børn (ca 2 til
13 mdr). Vi har den glæde igen at kunne invitere til BABYSALMESANG i kirken. Forløbet,
som er gratis, foregår i kirken hver tirsdag kl
9.00 og fortsætter frem til Jul.
Vi synger smukke enkle salmer, siger små rim,
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stimulerer sanserne med fine farvede tørklæder, ser på engle, oplever sæbebobler, leger og
danser små danse (i mors/fars favn) og vugger
til sidst til en lille sang.
Babysalmesang er i høj grad udviklende for
børns sprog og motorik. Mors/fars stemme er
sød musik for den lille, og sangen og legene
styrker båndet mellem dig og dit barn, så dit
barn kan nyde kærligheden, nærværet og opmærksomheden.
Tilmelding sker hos Loulou på sms 60635431
eller mail louloueliseholm@ymail.com
Vel mødt til en hyggelig stund med lidt kaffe
og kiks samt tid til at dele erfaringer og hygge
med hinanden efter sangen.

Det’ for børn

Godnathistorier for
børn i Kirke Saaby

Den første torsdag i hver måned kl. 17
(4.11, 2/12, 6/1 og 3/2 og 3.3)
Loulou sætter musikken og fantasien i gang for børnene!
Kom til en spændende godnathistorie i kirken og
bagefter aftensmad for børn og forældre i Den gamle
Skole.
Tilmelding nu til Loulou på 60 63 54 31 eller på mail:
louloueliseholm@ymail.com.

Rytmik

Hver fredag kl. 9.30 –
12.00 iHvalsø Sognegård
Tilmelding: Line Skovhaug, tlf.nr:
21246393, e-mail:line@skovhaug.dk
Foto: ”Babysalmesang 4”

Babysalmesang

Hver mandag kl. 10.00
i Hvalsø Sognegård
Tilmelding: Loulou Elise Holm, tlf.nr.:
60635431, e-mail:louloueliseholm@ymail.
com. Foto: Babysalmesang foto Loulou
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SåbyNoderne i gang igen
12 sangglade og velsyngende korbørn – flere
”gamle” kendinge + nye – hygger sig hver torsdag
fra kl. 14.45 – 16.00
i Den gamle Skole, Bogøvej 3 med lidt startsnacks og snak for at få blodsukker og energi på
plads efter en lang skoledag. Vi stemmetræner,
synger kanons, har lidt sangleg, inden vi går i
gang med ”den alvorlige del”. Den har før efterårsferien stået på efterårssange, og nu fortsætter vi så med julerepertoiret, som udmunder i LUCIA-optog og en minikoncert søndag
den 19. december. Her vil SÅBYNODERNE
fremføre smukke kendte og ukendte flerstemmige julesange og medvirke til en stemningsfuld musik- og adventsgudstjeneste med de fine
børnestemmer. Der kommer udførlig besked
26

til hjemmene, når alle planer er på plads, og
som tidligere kan der blive brug for lidt voksenhjælp i forbindelse med arrangementet.
Efter årsskiftet vil der være plads til endnu 8-9
medlemmer i koret, som starter op igen torsdag
den 13. januar. Flere drenge vil være dejligt!
Her begynder vi straks på påskeprogrammet,
så vi kan være klar til børnegudstjenesten Palmesøndag.
De bedste hilsener fra
Anders, Marie og Karin

Det’ for børn

Loulou Elise Holm

Fungerende leder af børne-og
ungdomsarbejdet i Kirke Saaby og
Kisserup sogne

Hvalsø
kirkes
børnekor

I Kirke Saaby og Kisserup sogne er Tinne Leth stoppet som kirke-og
kulturmedarbejder. Vi takker Tinne Leth for en fantastisk børnearbejde med masser af god, solid teologi. I øjeblikket fungerer Loulou Elise
Holm som ny kirke- og kulturmedarbejder. Loulou har en stor musikalsk baggrundsviden og mange års erfaring med børne-og ungdomsarbejde. Vi glæder os meget til samarbejdet med Loulou, som kan
træffes på Loulou på tlf. 60635431 eller på mail: louloueliseholm@
ymail.com  

starter op torsdag
den 3. februar
kl. 14.00-15.15 i
Hvalsø sognegård
Koret er for alle børn fra 3. klasse og opefter, som går på Hvalsø
skole eller bor i Hvalsø og Særløse sogne. Vi synger masser af
gode salmer og sange, mange
af dem med dans eller bevægelse til. Stemmen og ørerne
bliver trænet på sjove og kreative måder. Undervejs i korsæsonen synger koret til 1-2 (familie-)
gudstjenester. Korsæsonen slutter torsdag den 12. maj. Tilmelding til organist Linda Baarsgaard på mail: linda@hvalsoe-kirke.dk, med angivelse af barnets
navn, klasse, forældres navn, tlf.
nr og mail.
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Bliv klar til en fantastisk

Vinterfestgudstjeneste for
hele familien

Vi holder ”Tro i børnehøjde” med temaet ”vinterfest”. Vi
mødes i kirken kl. 17 til en hyggelig, afkortet gudstjeneste,
hvor børn og barnlige sjæle får mulighed for at deltage aktivt.
Efterfølgende spiser vi sammen i sognegården, hvor der også
vil være forskellige små aktiviteter.
Torsdag den. 20. januar 2022 kl. 17-19.
HVALSØ KIRKE
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Gudstjenesteliste

December · Januar · Februar

Hvalsø

Særløse

Kr. Saaby

Kisserup

Søndag den 5. december
2. søndag i advent

10.30
SEJ

---

9.00
PJS

10.30
PJS

Onsdag den 8. december

---

---

10.30
PJS
Jul for de gamle

---

Søndag den 12. december
3. søndag i advent

10.30
AS
12.00 AS
Dåbsguds.

---

9.00
AS

---

Søndag den 19. december
4. søndag i advent

19.00
AS
De ni læsninger

---

10.30
PJS
Luciaoptog/
børnekor

9.00
PJS

Torsdag den 23. december
Lillejuleaften

16.00
AS
Julegudstjeneste

---

16.00
PJS
Julegudstjeneste

---

Fredag den 24. december
Juleaften

11.30 AS
Børneguds.
12.30 AS
14.00 SEJ
16.30 SEJ

15.15 AS

12.30
14.00
PJS

15.00
PJS

Lørdag den 25. december
Juledag

10.30
AS

---

10.30
PJS

---

Søndag den 26. december
Anden juledag

14.00
SEJ

---

---

10.30
SEJ

Fredag den 31. december
Nytårsaften

15.00
SEJ
Champagne
gudstjeneste

13.30
SEJ
Champagne
gudstjeneste

15.00
PJS
Champagne
gudstjeneste

---

Søndag den 2. januar 2022
Helligtrekongers søndag

10.30
AS

9.00
AS

9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag den 9. januar
1.søndag efter helligtrekonger

10.30
SEJ

---

---

9.00
SEJ
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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.

Gudstjenester på
Ældrecenter
Fredag den 24. december kl. 10.30: AS
Onsdag den 12. januar kl. 14.30:
AS
Onsdag den 9. februar kl. 14.30:
PJS

Hvalsø

Særløse

Kr. Saaby

Kisserup

Onsdag den 12. januar

---

---

18.30
PJS
Kirkespisning

---

Søndag den 16. januar
2. søndag efter helligtrekonger

10.30 AS
12.00 AS
Dåbsguds.

---

10.30
PJS

---

Søndag den 23. januar
3. søndag efter helligtrekonger

10.30
AS

9.00
AS

9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag den 30. januar
4. søndag efter helligtrekonger

10.30
SEJ

---

10.30
PJS

---

Søndag den 6. februar
Sidste søndag efter helligtrekonger

19.30
AS
Kyndelmisse

---

9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag den 13. februar
Septuagesima

10.30 AS
12.00 AS
Dåbsguds.

9.00
AS

9.00
PJS

10.30
PJS

Onsdag den 16. februar

---

---

18.30
PJS
Kirkespisning

---

Torsdag den 17. februar

17.00 AS
Pitstop
for sjælen

---

---

---

Søndag den 20. februar
Seksagesima

10.30
SEJ

---

9.00
SEJ

---

Søndag den 27. februar
Fastelavn

13.00
Simone Strøbæk
Fastelavnsgudstjeneste for børn
& unge

---

10.30
PJS

9.00
PJS

* Dåbsgudstjenesterne bliver kun gennemført, hvis nogen er tilmeldt.
PJS: Poul Joachim Stender / SEJ: Søren E. Jensen / AS: Anne Spangsberg
SNBS: Simone Nøhr Bille Strøbæk - Kirke- & kulturmedarbejder for børn og unge
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Poul Joachim Stender

Søren E. Jensen

Anne B. Spangsberg

Kirke Hvalsø og Særløse

Kirke Saaby og Kisserup

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.

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

Hjælpepræst Søren E. Jensen
Tlf. 4045 2216 · E-mail:seje@km.dk
Fri om mandagen.

Præstesekretær Kristina Garth-Grüner
Tlf. 4649 2117 / 2216 1234
E-mail: kriga@km.dk
Træffes tirsdag mellem 8.00 og 17.00

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

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
Fungerende Kirke- og kulturmedarbejder
for børne- og ungdomsarbejdet
Loulou Elise Holm, tlf. 60635431.
E-mail: louloueliseholm@ymail.com
Saaby Vokalensemble
Henvendelse til organist Anders Danman

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

