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I dette nummer 

kan du teste 

din viden om 

kristendommen 

og dit sogn!



Tirsdag den 1. kl. 14.00:  Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Tirsdag den 1. kl. 19.00:  Studiekreds om ortodoksien i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Tirsdag den 1. kl. 19.00:  Hvalsø sognekor starter ny sæson
Onsdag den 2. kl. 19.30:  Meditativ musik til fastetiden i Hvalsø kirke
Torsdag den 3. kl. 17.00:  Godnathistorie for børn i Kirke Saaby kirke
Fredag den 4. kl. 14.00:  Foredrag om Carsten Niebuhr i Hvalsø Sognegård
Onsdag den 9. kl. 9.30:  Morgenmøde om Putin og Rusland i Den gamle Skole,  

Kirke Saaby
Torsdag den 10. kl. 8.30:  Morgensang i Hvalsø kirke og Sognegård
Torsdag den 10. kl. 19.00:  Foredrag med Louise Crandal i Hvalsø Sognegård
Tirsdag den 15. kl. 17.00:  Familiegudstjeneste i Hvalsø kirke og Sognegård
Torsdag den 17. kl. 19.30:  Sangaften i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 23. kl. 18.30:  Kirkespisning i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Søndag den 27. kl. 10.30:  Brunchmesse i Hvalsø kirke og Sognegård
Søndag den 27. kl. 12.00:  Drama-undervisning for børn og unge ved Hvalsø kirke
Tirsdag den 29. kl. 19.00:  Filmklubben Bergman i Den gamle Skole
Onsdag den 30. kl. 19.00:  Åben aftenkirke i Hvalsø 

Fredag den 1. kl. 14.00:  Foredrag med Charlotte Weitze i Hvalsø Sognegård
Tirsdag den 5. kl. 14.00:  Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 6. kl. 19.30:  Aften med sygehusdirektør Mette Touborg, Den gamle Skole, 

Kirke Saaby
Torsdag den 7. kl. 17.00:  Godnathistorie for børn i Kirke Saaby kirke
Torsdag den 7. kl. 19.30:  Mariakoncert i Kisserup kirke
Søndag den 10. kl. 10.30:  Børnegudstjeneste og klovneshow i Kirke Saaby kirke og  

Den gamle Skole
Søndag den 10. kl. 10.30:  Familiepåskegudstjeneste, fællesspisning og påskeklip i Hvalsø 

kirke og Sognegård
Torsdag den 14. kl. 16.00:  Lam på grill efter gudstjenesten skærtorsdag i Kirke Saaby
Fredag den 22. kl. 19.30:  Maja Morthorst og band i Hvalsø kirke
Fredag den 29. kl. 19.00:  Ølsmagning med Carsten Berthelsen i Hvalsø Sognegård

Tirsdag den 3. kl. 14.00:  Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 18. kl. 19.30:  Aftensang i Hvalsø kirke
Torsdag den 19. kl. 9.00:  Udflugt for Kirke Saaby og Kisserup til Louisiana og Karen 

Blixen museet
Torsdag den 26. kl. 11.30:  Skattejagt for hele familien ved Hvalsø kirke

Fredag den 3. kl. 9.30:  Børnedag i Kirke Saaby præstegårdshave
Søndag den 5. kl. 12.00:  Grundlovsfest med loppemarked i Kirke Saaby 

præstegårdshave
Mandag den 6. kl. 10.30:  Friluftsgudstjeneste på marken bag ved Hvalsø kirke
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Vi er alle trætte af test. Quicktest og 
PCR-test og vatpinde i halsen og næse-
borene og ventetiden, før svaret positiv 
eller negativ dukker op. Der snakkes så 
meget om test, at vi glemmer, at vi kan 
teste os selv for andet end Omikron. Vi 
kunne lave en selvtest på, hvor meget vi 
i grunden ved om kristendommen. Det 
siges om os danskere, at det er svært at 
finde huller i vores uvidenhed om den 
kristne tro. Og det er ikke helt forkert. 
Trods pinsefisk, udendørs gudstjenester 
og højtidsundervisning ved mange ikke, 
hvad pinsen er. I denne udgave af kir-
kebladet kan man foretage en quicktest 
af sin viden om kristendommen og sin 
lokale kirke. Kan man svare på 80 pro-
cent af spørgsmålene, er testen positiv, 
og man er velkommen til at smitte an-
dre med sin indsigt. 

Held og lykke og glædelig påske, pin-
se og Kristi Himmelfartsdag.

Anne Spangsberg og 
Poul Joachim Stender

test 
dig

3



Påske
 1.  Fortsæt salmen:  

”Påskeblomst hvad vil du 
her”…

 2.  Hvilken discipel fornægtede 
Jesus tre gange inden hanen 
galede?

 3.  Jøderne holder også påske 
(pesach). Hvad fejrer de?

 4.  Hvornår kunne man første 
gang købe påskebryg i 
Danmark?

 5.  Hvordan udregner man,  
hvornår det er påskesøndag?

 6.  Hvem har skrevet salmen  
”Som den gyldne sol 
frembryder”?

 7.  Hvad betyder skær i 
skærtorsdag?

Læsekreds
Læsekredsen holder p.t. pause 
grundet Corona. 

Vi starter op igen, når det 
vil være forsvarligt i forhold til 
smittetallene.

Sæsonen fortsætter herefter 
frem til og med juni. Her-

efter holder vi som-
merferie og star-

ter igen den første 
tirsdag i septem-
ber.

Vi mødes den 
første tirsdag i 
hver måned i Den 

gamle Skole (over-
for Kirke Saaby kir-

ke) kl. 14-16.
Såfremt du er interesse-

ret, kan du skrive til følgende 
mailadresse: hellelundoe99@
gmail.com.

Helle Lundø
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Hvad er 
DPP?
DPP! Det lyder som navnet på 
enten et transportfirma eller 
på et med rette glemt techno-
band fra firserne.

Men inden længe vil alle i 
Hvalsø og Kirke Saaby være 
fortrolige med de tre bogsta-
ver og som en selvfølge spørge, 
om man fik hørt den seneste 
DPP i lørdags. DPP er nemlig 
en forkortelse af Den Pastora-
le Podcast, som fra og med fe-
bruar går i luften hver eneste 
lørdag.

Hermed fortsætter de tre 
præster - Poul Joachim Sten-
der, Anne Spangsberg og Sø-
ren E. Jensen – det fornøjelige 
arbejde, som en lille håndfuld 
lyttere kender fra Den Pasto-
rale Julepodcast, der foreløbig 
har været sendt i to sæsoner. 
Til forskel fra julepodcasten 
(der primært har bestået af 
hygge, pjat og ballade) vil DPP 
have et aktuelt præg, hvor 
man vil få oplyst den kom-
mende uges arrangementer, 
deriblandt hvem der prædiker 
i kirkerne den følgende dag, 
hvornår de gør det og muligvis 
også hvad de har tænkt sig at 
prædike om.

For at der ikke skal gå ka-
lender i det hele, og for at præ-
sterne ikke bare skal sidde og 
sludre sammen, vil der i DPP 
blive indbudt gæster, der skal 
give deres bud på stort og (pri-
mært) småt. I foråret er det så-
ledes planen at bispekandida-
terne til det kommende valg 
skal medvirke på skift, hvis de 

ellers tør. Tanken er at de skal 
grilles på det groveste.

DPP (Den Pastorale Pod-
cast) fra og med første lørdag i 
februar. Podcasten kan høres på 
alle tilgængelige platforme.

https://den-pastorale-pod-
cast.castos.com
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Fastelavn
Søndag den 27. februar 
holder vi fastelavn i Hvalsø 
kirke

Fastelavn er jo en rigtig fest-
dag, og derfor skal vi have fest 
i Hvalsø kirke.

Fra kl. 11-12.30 vil der være 
fastelavnsris-værksted i Hval-
sø sognegård. Vi sørger for, at 
der er alt, hvad der skal bru-
ges, 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-
lavet fastelavns-pynt og hænge 
det på kirkens store fastelavns-
ris. 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, tønde-
slagning mm.

Et arrangement i fælles-
skab med Socialdemo-

kraterne.

 8.  Hvad kalder man langfredag 
på engelsk?

 9.  Hvad fejrer man i påsken?

 10.  Hvorfor er ægget et 
påskesymbol?

 11.  Hvorfor er lam knyttet 
sammen med påskens 
kulinariske side?

 12.  Hvilken kristen symbolik  
er der i påskeharen?

 13.  Hvad skete der med  
Spørge-Jørgen?

Pinse
 14.  Hvorfor fejrer vi pinse?

 15.  Hvad betyder ordet pinse?

 16.  Hvor mange dage går der 
mellem påskedag og 
pinsedag?

 17.  Hvad skete der 
med disciplene, da 
Helligånden kom 
over dem?
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Studiekreds om de kristne konfessioner

Poul Sebbelov – ortodoks præst i København.

Hvalsø sognekor  
starter ny sæson lidt senere
nemlig tirsdag den 1. 
marts kl. 19.00 i Hvalsø 
sognegård

Der er atter ledige pladser i 
alt- og herre-gruppen. Hen-
vendelse til organist og korle-
der Linda Baarsgaard, helst 
telefonisk på 35 26 24 30. 

Korerfaring vil være en for-
del, men ikke en betingelse. 
Der vil dog være krav om af-

læggelse af en lille stemme-
prøve inden optagelse i koret. 
Repertoiret er (primært) dan-
ske salmer og sange, folkesan-
ge fra alverden og lettere klas-
siske satser. Koret medvirker 
til gudstjenester 3-4 gange 
årligt. Korstemmerne bliver 
indspillet som lydfiler, så man 
har mulighed for at øve sig 
derhjemme.

Tirsdag den 1. marts kl.  
19.00 i Den gamle Skole, 
Kirke Saaby 

Kristendommen er et hus med 
mange værelser. Vi vil koncen-
trere os om de store retninger: 
ortodoksien, katolicismen og 
lutherdommen. Aftenerne vil 

begynde med en andagt i kir-
ken. Poul Sebbelov repræsen-
terer ortodoksien.

(Arrangementet tidligere 
annonceret til januar)
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▲▲ Omslag på John 
Andersens bog om 
hans Rejse jul Yemen.

 18.  Helligånden viste sig på 
disciplenes hoveder som…?

 19.  Hvad troede folk, der var i 
vejen med disciplene?

 20.  Nævn mindst to andre navne 
for Helligånden

 21.  Hvad fejrer jøder, når det er 
pinse?

 22.  I hvilken by var disciplene 
forsamlet på pinsedagen?

 23.  Nævn tre pinsesalmer

 24.  Hvilken dansk biskop forsøgte 
at indføre fisk som pinsemad?

Folkekirken
 25.  Hvilken missionær bragte 

kristendommen til Danmark?

 26.  Nævn mindst tre af 
folkekirkens fem 
bekendelsesskrifter?
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Morgenmøde 
i Kirke Saaby
Onsdag den 9. marts  
kl. 9.30

Mød Ruslands-eksperten, 
cand. mag., Thomas Køhler.
Et foredrag om Ruslands præ-
sident Putin – og konflikten 
mellem Rusland og Ukraine

Foredrag om  
Carsten Niebuhrs  
farefulde rejse til Arabien  
1761-67
Af arkitekt og forfatter John Andersen fredag den 4. 
marts kl. 14-16 i Hvalsø Sognegård

Morgensang 
i Hvalsø kirke
Torsdag den 10. marts  
kl. 8.30 - 10.00

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.

▲ John Andersen, arkitekt, 
forfatter og eventyrer.

På et tidspunkt, hvor der 
hverken fandtes ”Google 
Earth” eller flyrejser, beslut-
tede Frederik V at udsende 

en forskningsekspedition til 
det dengang totalt ukend-
te Yemen på den arabiske 
halvø. Ekspeditionen bestod 
af 5 videnskabsmænd, ud-
dannet inden for kartografi, 
filologi, medicin og natur-
forskning.

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

Dette spændende fore-
drag bygger på mere end to 
års rejser (2010-12) i et uro-
hærget hjørne af verden, hvor 
John Andersen fulgte i spo-
rene på Carsten Niebuhr og 
besøgte alle de steder, som 
han har beskrevet i sine op-
tegnelser.

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,  tlf. 4046 
9953.
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 27.  Hvad betyder ordet bibel?

 28.  Hvordan lyder det dobbelte 
kærlighedsbud?

 29.  Hvad ligger der i begrebet 
arvesynd?

 30.  I hvilket årstal fandt 
reformationen i Danmark 
sted?

 31.  Nævn de fire evangelier.

 32.   Hvad er symbolerne for de fire 
evangelier?

 33.  Hvad er meningen bag det 
kristne symbol fisken?

 34.  Hvad er trekanten i 
kristendommen symbol for?

 35.   Nævn folkekirkens 
sakramenter?

 36.   Hvordan defineres et 
sakramente?

 37.  Er Jesus til stede i 
nadveren symbolsk 
eller er han reelt 
tilstede?
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Foredrag med Louise 
Crandal – torsdag den 10. 
marts kl. 19.00 i Hvalsø 
Sognegård

I et foredrag om kunsten at 
flyve som fuglene, et nært ven-
skab med en ørn og et livsfor-
andrende besøg på et buddhi-
stisk nonnekloster vil Louise 
Crandal tage os med på en 
rejse mod frihed. 

  Foredraget handler om 
menneskets søgen efter frihed, 
glæde og kærlighed, og hvor-
dan vi hver især på hver vores 
livsrejse prøver at finde en dy-
bere mening med tilværelsen. 

 Louise tager os med på en 
rejse ind i fuglenes univers 

både i luften og på jorden. I 
luften var friheden og storhe-
den det centrale, på jorden var 
det kontakt og forbundethed. 
I luften var hun verdensmester 
i paragliding, på jorden var 
hun en ørns ydmyge tjener. 

 Ad kringlede veje førte flyv-
ningen og fuglene Louise til et 
lille nonnekloster i Himalaya-
bjergene, hvor jagten på frihed 
i det ydre blev erstattet af mu-
ligheden for frihed i det indre. 
Hun blev hverken nonne eller 
buddhist, men dybt betaget af 
den menneskelige bevidsthed; 
dens uendelige muligheder, 
store kompleksitet og mange 
begrænsninger.

 Foredraget handler om et 

liv med eventyr, fugle og livet 
som indsats, om Nepal, non-
ner og noget større, om dufte 
af frihed og følelser af forbun-
dethed. 

Louise Crandal er cand.
mag. i journalistik, filosofi og 
videnskabsteori, dobbelt ver-
densmester i paragliding og 
kendt fra DR-dokumentaren 
”Flyver med ørne”. Louise 
har undervist i meditation og 
personlig udvikling i snart ti 
år og er under uddannelse til 
psykoterapeut.

Af hensyn til kaffe/kage be-
des du tilmelde dig til: Anne 
Spangsberg, e-mail:anne.
spangsberg@paradis.dk, tlf.
nr.: 4640 8055.

Duften af frihed
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Sangaften i  
Den gamle 
Skole
I denne på mange måder pres-
sede og forvirrede tid er der 
ekstra grund til at holde fast 
i traditionerne, når og hvis 
det kan lade sig gøre, så der-
for: Torsdag den 17. marts 
kl. 19.30 – 21.30 synger vi 
FORÅRET I GANG.

Organist Anders Danman 
og ensemblet SAVE indbyder 
sammen med Menighedsrådet 
til fællessang.
Vi plukker i fællesskab en skøn 
buket fra Højskolesangbogen 
– kendte sange krydret med et 
par (måske) nye. På den måde 
udvider vi alle repertoiret på 
en hyggelig måde – og selvføl-
gelig med dejligt klaverakko-
pagnement fra organisten.

Som altid vil der være pause 
med kaffe/te og kage. Velkom-
men til alle jer, der har tid og 
lyst! Arrangementet er gratis.

 38.  Hvilken liturgisk farve har 
fastetiden?

 39.   Hvad er apostlen Paulus’ 
hovedtema?

 40.   Hvornår blev kristendommen 
statsreligion i Romerriget?

 41.  Hvilke ugedag ligger Kristi 
Himmelfartsdag på?

 42.   Hvad kaldes Kristi 
Himmelfartsdag på engelsk?

 43.   Hvor mange disciple havde 
Jesus?

 44.   Hvor og af hvem blev Jesus 
døbt?

 45.   Nævn kristendommens 3 store 
fester?

 46.   På Jesu kors stod der INRI. 
Hvad betyder det?
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En klumme  
er ingen kunst
Kirkespisning i Kirke 
Saaby med journalist 
Kåre Gade. Onsdag den 
23. marts kl. 18.30 i Kirke 
Saaby kirke og Den gamle 
Skole

I over 20 år har Kåre Gade 
skrevet klummer i Kriste-
ligt Dagblad - om mad, børn, 
kone, kat og ikke mindst om 
sig selv. Hvor interessant skal 
man synes, man selv er, for 
at skrive klummer i jeg-form? 
Hvor finder man inspiratio-
nen i et dybest set trivielt liv? 

Marts • april • Maj

Og hvorfor gider nogen læse 
det? Kåre Gade fortæller om 
kunsten at skrive klummer og 
læser nogle af sine klummer – 
for eksempel om at få besøg af 
dronningen uden at have ryd-
det op, om hvordan en køk-
kenvask bør monteres, og om 
at opdage, at man har siddet 
på dametoilettet i Heathrow 
lufthavn. Kåre Gade skriver 
til daglig kirkepolitiske analy-
ser.

Tilmelding til pjs@km.dk 
snarest

Hvalsø kirke onsdag den 2. 
marts kl. 19.30

Meditativ musik til fastetiden 
leveret af tre unge, professio-
nelle musikere, der i starten af 
2022 turnerer rundt i landets 

kirker med en koncert, som 
har fastens stemning som om-
drejningspunkt. Hér i tiden for 
kontemplation, inderlighed og 
bøn spiller de en række me-
ditative værker af komponi-
ster som Arvo Pärt, Messiaen, 
Satie, Massenet og J. S. Bach. 
Værkerne er alle enkle og ud-
valgt til at sætte lytteren i stand 
til at finde den fred og ro, som 
de fleste af os savner i en travl 
hverdag med job, mails og nye 
corona-restriktioner. 

De 3 musikere er: Therese 
Harris Buus Nielsen, sopran - 
Torbjørn Eika Jørgensen, cello 
-Alexander Bak-Hansen, kla-
ver og orgel.

Meditativ musik til fastetiden
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Kirke Saaby  
og Kisserup Kirker
 47.  I hvilke århundrede blev 

kirkerne opført?

 48.  Hvad hedder den nulevende 
kunstner, som har skåret to 
statuer på Kisserup kirkegård

 49.  På Kisserup kirkegård ligger to 
kendte danske mænd.  De er 
begge forfattere og den ene 
læge og den anden advokat. 
Hvad er deres navne?

 50.  Hvad kaldte den maler sig, 
som malede kalkmalerierne i 
Kirke Saaby kirkes hovedskib?

 51.  Har Kirke Saaby kirke en series 
pastorales, og hvad er en 
series pastorales?

 52.  Hvor mange år har den 
nuværende præst 
været præst i Kirke 
Saaby og Kisserup 
pastorat?

Sommertid 
og brunch-
messe
Hvalsø Kirke og Sogne-
gård, søndag den 27. marts 
kl. 10.30

Gudstjenesten sidste søndag i 
marts har altid været en eks-
klusiv affære, fordi den falder 
tidligt på morgenen i og med, 
at der er skiftet fra vinter- til 
sommertid natten forinden; 
også præsten er træt!

Derfor forsøger vi i år at 
komme såvel træthed som 
sommertid i møde ved at lave 
en brunchmesse i stil med 
spaghettigudstjenesterne, blot 
står den her på røræg, bacon, 
ost, brød og ikke mindst kaffe 
efter en kort andagt.

Tag bare børnene med og 
let overgangen fra vinter- til 
sommertid ved i det mindste 
ikke den første sommermor-
gen at skænke morgenmaden 

en tanke. 
Tilmelding senest 
den 20. marts til 

Torkil W. Jørgen-
sen på e-mail: 
tork i lwer ner@
gmail.com.
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Åben  
Aftenkirke
Onsdag den 30. marts kl. 
19 til 21 i Hvalsø kirke

Denne aften holder vi dørene 
åbne til aftenkirke.

Kom forbi og tænd et lille 
lys for en du holder af - eller 
måske dig selv - i vor smukke 
kirke. Lad aftenstemningen 
blande sig med freden og lyt 
også til meditative toner fra 
nattens sang af Loulou Elise 
Holm

I kirkerummet blandes af-
tensangen med stille pauser til 
refleksion og fred med mulig-
hed for lidt kaffe ved indgan-
gen.

I løbet af aftenen omkring 

i Den gamle Skole,  
Kirke Saaby tirsdag den 
29. marts kl. 19.00

Filmklubben Bergman er et 
samarbejde mellem Kirke  
Saaby-Kisserup og Kirke Hyl-
linge-Lyndby. Vi kalder os en 
klub, men alle er velkommen.

’The Reader’ begynder i ef-
terkrigstidens Tyskland, hvor 
den 15-årige Michael Berg 
pludseligt bliver dårlig på vej 
til skole. Han får hjælp af den 
dobbelt så gamle Hanna – og 
de to indleder en uventet og li-
denskabelig affære.

Men en dag er Hanna for-

svundet, og Michael står ufor-
stående tilbage. 8 år senere, da 
Michael som en ung jurastu-
derende overværer en række 
retssager mod krigsforbryde-
re, møder han atter sin tidli-
gere elskerinde under ganske 
andre omstændigheder.

Hanna er anklaget for en 
forfærdelig forbrydelse, men 
nægter at forsvare sig selv, og 
det går langsomt op for Mi-
chael, at Hanna muligvis 
gemmer på en hemmelighed, 
som hun anser for mere skam-
fuld end mord.

Filmen er baseret på den 
prisvindende roman ’Højtlæ-

seren’ af Bernhard Schlink, og 
Kate Winslet vandt en Oscar 
og Golden Globe for sin præ-
station.

The Reader

kl. 20.00 vil aftenkirkepræst 
Anne Spangsberg tale og re-
flektere. Bagefter synger vi 

allesammen salmen Dejlig er 
jorden .

Vi glæder os til at se dig.
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 53.  Hvor stor en procentdel af 
kirkeskatten i Kirke Saaby 
og Kisserup bliver brugt på 
kirkegårdene?

 54.  Hvilket land kommer 
organisten i Kirke Saaby  
og Kisserup fra?

 55.  Hvad hedder kirkeværgen 
i Kirke Saaby- Kisserup 
menighedsråd?

 56.  Er menighedsrådsmøder 
offentlige?

 57.  Hvad er en kirkebil?

 58.  Hvad er et sakristi?

Hvalsø-Særløse  
kirker
 59.  Hvor mange år har 

kirkegårdslederen 
været ansat ved 
Hvalsø kirkegård?

 60.  Hvor er formanden 
for Hvalsø-Særløse 
menighedsråd ansat?
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En eventyrlig forfatter - 
fredag den 1. april kl. 14-16 
i Hvalsø Sognegård.

Charlotte Weitze (f. 1974) er 
skønlitterær forfatter og dra-
matiker. Hun har gennem åre-
ne modtaget adskillige litteræ-
re priser, bl.a. Statens Kunst-
fonds 3-årige arbejdslegat.

Mange af hendes bøger ud-
spiller sig i grænselandet mel-
lem et hverdagsagtigt og et me-
get eventyrligt univers.

Hendes to seneste bøger 
handler om forholdet mellem 

menneske og natur og har især 
fokus på fremtidens økologiske 
og klimamæssige udfordrin-
ger.                                                                     

Hendes seneste roman 
hedder ”Rosarium” og er en 
slægtsroman med et bud på, 
hvordan mennesker i fremti-
den kan indgå i et organisk for-
hold til naturen.  

Arrangementet er gratis, 
men af hensyn til kaffe/kage 
bedes du tilmelde dig til Car-
sten Lester, som er vært for da-
gen på mail: carsten.lester@
fasttvnet.dk el. tlf. 4046 9953.

Mette, brød, 
ost og vin
Onsdag den 6. april kl. 
19.30 Den gamle Skole, 
Kirke Saaby

Besøg af tidligere Lejre-borg-
mester og ny sygehusdirek-
tør på Holbæk sygehus Mette 
Touborg. Vi skulle have haft 
besøg af Mette Touborg den 
12. januar. Det satte coronaen 
en stopper for. I stedet kom-
mer vi til at møde hende i det 
spæde forår til en aften med 
god ost, frisk brød og klang-
fuld rødvin. Tilmelding sna-
rest på pjs@km.dk

Foredrag ved Charlotte 
Weitze om hendes  
mangeårige forfatterskab
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 61.  Hvilken anden uddannelse 
har hjælpepræsten, udover at 
være teolog?

 62.  Hvor mange orgler har Hvalsø 
kirke?

 63.  Hvilken herregård ejede 
Hvalsø kirke indtil 1910?

 64.  Hvad hedder den tidligere 
formand for Særløse 
menighedsråd?

 65.  Hvad betyder ordet 
”Særløse”?

 66.  Hvilket stift hører Særløse kirke 
under?

 67.  Hvad er et pastorat?
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Mariakoncert 

Vokalensemblet SAVE 

i Kisserup kirke, torsdag 
den 7. april kl. 19.30

Candens Lilium (glødende 
lilje), en Mariakoncert med 
middelaldermusik. Agnethe 
Christensen (se/dk) – mezzo-
sopran, kantele, gusli & klok-
ker; Elizabeth Gaver /USA/
no) – middelalderfiddel, rebec 
& sang.

Før reformationen var Jom-
fru Maria den mest tilbedte 
helgenskikkelse i det kristne 
budskab.

Altid nærværende gennem 
utallige ikoner, kalkmalerier, 
statuer og afbildninger. Hun 
kunde hjælpe både rig og fat-
tig – med stort og småt, ud-

føre mystiske mirakler og vise 
vej på de lange pilgrimsrejser. 

Det bliver musik fra En klo-
sterbog, Heliga Birgitta, span-
ske pilgrimssange, italienske 
laudasange, instrumentalmu-
sik, danse og folkemusik. Ag-
nethe spiller på gusli og kan-
tele, små harpelignende in-
strumenter fra Novgorod og 
Litauen. Elizabeths instru-
menter fiddel og rebec er lavet 
af den kendte instrumentbyg-
ger Richard Earle fra Basel.

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

Læs mere på www.agnethe-
christensen.org.

startede anden del af kor-
sæsonen torsdag den 13. 
januar på Den gamle Sko-
le, Bogøvej 3, Kirke Såby 

Øvetid er fra kl. 19 – 21 med 
en kort kaffe/te-pause. Du kan 
stadig nå at være med. 

Ensemblet søger nye san-
gere – især mangler vi sopra-
ner, men alter er også velkom-
ne. Der er p.t. ingen mandlige 
sangere, men skulle nogle her-
rer have lyst til at komme og 
være med, er de absolut vel-

komne – helst et par stykker, 
så det ikke bliver for ensomt. 

Der er endnu ikke fastlagt 
repertoire, så du har mulighed 
for at være med, selv om du 
først starter i februar.

Vi glæder os til nye sang-
glade mennesker, så mød en-
delig op!

Eller henvend dig til orga-
nist Anders Danman på 

mobil 21 68 51 89 eller mail 
anders@danman.dk

Marts • april • Maj

19



Palmesøndag 10. april. 10.30i Kirke Saaby kirkeBørne- gudstjeneste med børnekoret SaabyNoderne. 
Efter børnegudstjenesten er der 
klovneshow med Tapé og jagt efter påskeæg i præstegårdshaven

Påsken er den største kristne højtid 
og en grundfortælling i vores kultur. 
Den handler om livets store spørgs-
mål og om nære menneskelige er-
faringer – håb, forsoning, tilgivelse, 
fællesskab, tro på livet, men også 
svigt, ensomhed, lidelse og død.

Påsken

20



Skærtorsdag  

14. april kl. 16.00

i Kirke Saaby kirke

Jesus spiser 
Efter gudstjenesten er der foran 

kirken grillet lammekød direkte fra 

grillen. En god start på skærtors-

dagsmåltidet i eget hjem. 

Påskedag 

Jesus er  

opstanden
Festgudstjeneste  

kl. 9 i Kirke Saaby og  

10.30 i Kisserup

Opstandelsen markeres med 

champagne og påskeæg efter 

gudstjenesten

Langfredag  15. april kl. 20Jesus er dødAftengudstjeneste i  Kirke Saaby kirke
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Maja Morthorst og band 

Fredag den 29. april kl. 
19.00 kommer ”ølguruen” 
Carsten Berthelsen og for-
tæller om øl
 
Han er en ivrig foredragshol-
der og forfatter, internatio-
nal øldommer i bl.a. Belgien, 
Østrig, Italien og England, 
samt æresmedlem af forenin-
gen Danske Ølentusiaster. 
Udover dette er han kendt 
som bestyrer af Natholdets Ju-
lekalender sammen med vær-

Hvalsø kirke fredag den 
22. april kl. 19.30

Maja Morthorst er en sang-
skriver med meget på hjerte. 
Musikken bevæger sig i et kir-
kemusikalsk univers med ori-

ginalmusik, som trækker trå-
de til både gospel, folkemusik 
og pop. Teksterne handler om 
den finurlige, skæve og til ti-
der kringlede vej, som vi kal-
der livet. Koncerten vil inde-
holde et varieret bud på nu-

tidig sangskrivning med en 
nordisk/skandinavisk lyd.

Line Up: Maja Morthorst: 
Klaver og vokal, Benjamin 
Kirketerp: Bas, Mikkel Mög-
lich: Trommer, Troels Laurid-
sen: Guitar

Ølsmagning i Hvalsø Sognegård

terne Anders Breinholt og Sø-
ren Rasted. 

Sæt kryds i kalenderen. 
Det bliver en super oplevelse 

for ørerne, øjnene og ganen! 
Begrænset antal deltagere, så 
tilmelding til arrangementet 
senest den 15. april 2022 til: 
Anne Spangsberg på E-mail: 
anne.spangsberg@paradis.dk

Pris for deltagelse til fore-
draget og ølsmagning: 125 kr. 
via MobilePay, betales på da-
gen.

Arrangementet afholdes i 
henhold til gældende Corona-
regler.

Foto: Anette Thede
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Konfirmationer
i Kirke Saaby kirke, lørdag 
den 7. maj kl. 10.30 og fre-
dag den 13. maj kl. 10.30.

Konfirmationen er en bekræf-
telse af dåben. Selve konfir-
mationen er en festlig og højti-
delig afslutning på konfirmati-
onsforberedelsen.

Med sang og musik af 
Erik Rasmussen, flügelhorn 
og trompet samt kirkesanger 
Therese Harris Buus Nielsen.

Udflugt for 
menigheden

Aftensang i 
Hvalsø kirke
Onsdag den 18. maj  
kl. 19.30

Aftenandagt med særligt fo-
kus på aften- og sommersan-
ge/salmer. Sognekoret delta-
ger med deres smukke sang.

Marts • april • Maj

i Kirke Saaby og Kisserup 
sogne til  Lousiana og Ka-
ren Blixen museet torsdag 
den 19. maj kl. 9.00-17.00

Oplev kunst og kultur på Lou-
isiana-museet og genopfrisk 
din viden om forfatteren Ka-
ren Blixen. Menighedsudflug-
ten i år er en rejse ind i kun-
stens og kulturens verden. 
Pris 160 kr.

Tilmelding snarest på pjs@
km.dk eller tlf. 4649 2117.

Frilufts-
gudstjeneste 
på marken bag ved Hvalsø 
kirke 2. pinsedag, mandag 
den 6. juni kl. 10.30

Igen i år vil vi fejre pinsen med 
en friluftsgudstjeneste ude på 
marken bag ved kirkegården.

Forhåbentligt bliver vejret 
godt, så vi sammen kan nyde 
denne oase under åben him-
mel og bagefter nyde vådt og 
tørt til ganen.
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Hvad er Himmelske Dage? Himmelske Dage er 
for alle, der interesserer sig for kirke, kultur og 
samfund.

Gennem koncerter, debatter, teater og meget 
mere vil festivalen sætte fokus på nogle af de 
vigtige emner, som lige nu presser sig på i ver-
den under temaet ”Grib fremtiden”.

Et særligt fokus for festivalen bliver klima og 
bæredygtighed, og hvordan vi kan møde denne 
store og fælles udfordring uden at miste modet 
– og håbet for fremtiden.  Blandt andet vil tid-
ligere EU-kommissær og minister Connie He-
degaard deltage i en stor klimadebat ledet af tv-
vært Clement Kjersgaard.

Den populære tyske sociolog Hartmut Rosa, 
der er kendt for sit arbejde med resonans-be-

grebet, gæster også Himmelske Dage. På pro-
grammet er også psykologen Svend Brinkmann 
og en uropførelse af et korværk med tekster af 
Lisbeth Smedegaard Andersen.

I løbet af dagene bliver der mere end 400 
programpunkter – herunder særlige aktiviteter 
for børn og unge.

Himmelske Dage er en del af Danske Kir-
kers Råd og er en fælleskirkelig festival, hvor 
folkekirken sammen med frikirker og kirkelige 
organisationer er arrangør.

Du kan læse mere om festivalen på Himmel-
ske Dages hjemmeside:
http://himmelskedage.dk/ 
og på Roskilde Stifts hjemmeside:
https://roskildestift.dk/himmelske-dage-2022

Himmelske Dage 2022 i roskilde
- Kirkefestival

Marts • april • Maj
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Næstekærlighed

Grundlovs-
fest med 
kræmmer-
marked
Kirke Saaby præstegårds-
have søndag den 5. juni kl. 
12.00

·  Grundlovstale ved nyvalgt 
borgmester Tine Mandrup

·  Musik ved Therese Nielsen 
og band

·  Fiskedam til børnene
·  Fadølsbod, kagebod og  
pølsebod

·  Gymnastikopvisninger fra 
Saaby Idrætsforening

·  Masser af salgsboder –  
stort loppemarked

Alle der ønsker at have en 
gratis bod i præstegårdshaven, 
bedes kontakte præsten på tlf. 
46492117 eller pjs@km.dk. 
Der kommer mange til grund-
lovsfesten, og der er god mu-
lighed for at få solgt en masse. 
Medbring selv, hvad der skal 
bruges til boden.

Ordet Næstekærlighed stam-
mer fra Biblen, men betyder 
måske noget forskelligt for os 
alle. Anders Agger skriver på 
en af de første sider i sin bog 
”Kærlighed”, at ”Og jeg ved 
cirka ingenting om kærlighed” 
– og netop det citat fortæller 
måske meget godt, at vi alle 
forstår, forbinder, viser og ud-
folder både kærligheden og 
dermed også Næstekærligheden 
forskelligt. Derfor planlæg-
ger Hvalsø og Særløse Kirker 
i sensommeren med en 10 da-
ges lang Kirkehøjskole at sæt-
te fokus på Næstekærlighed og 
dets betydning i et moderne 
samfund.

Du tænker måske, at ordet 
Kirkehøjskole, det lyder meget 
kirkeligt – men vi lover, at vi 
har lagt os i selen for at vise, 
hvad kirken, kirkerummet og 

det kristne budskab kan i en 
moderne tid. Der vil være no-
get for alle aldersgrupper – og 
da det endelige program end-
nu ikke er helt fastlagt, kan vi 
ikke afsløre det fulde program 
endnu. Vi kan dog løfte slø-
ret for, at Thomas Skov kom-
mer forbi og snakker om Høf-
lighed – og at vi i samarbejde 
med Hvalsø Kulturnat har in-
viteret Per Vers til at lave free-
style rap over emnet Næste-
kærlighed. Du kan altid holde 
dig opdateret på vores hjem-
meside – www.hvalsoe-kirke.
dk/naestekaerlighed - og i de 
kommende udgaver af kirke-
bladet. 

Kirkehøjskolen starter fre-
dag den 2. september 2022 og 
slutter søndag den 11. septem-
ber 2022 med en stor gudstje-
neste i Hvalsø Kirke.

Marts • april • Maj • juni
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Det’ for børn

Jeg har i et halvt år arbejdet 
med mit speciale på det teo-
logiske fakultet med titlen 
”Folkekirkens sjælesørgeriske 
indsats over for børn i sorg”. 
Specialet tager udgangspunkt 
i det børnesjælesørgeriske ar-
bejde i Roskilde stift og rum-
mer samtidig en diskussion af 
folkekirkens potentiale til at 
blive en vigtig medspiller i den 
samlede sorgstøtte til børn.

I Danmark er der flere tu-
sinde børn, som er ramt af 
sorg, og ca. 1/5 af disse har 
få eller ingen at tale med om 
deres sorg, og mange af disse 
ikke får den støtte, de har be-
hov for. De børn i sorg, som 
ikke har et netværk, der i til-
strækkelig grad formår at give 
den fornødne støtte, bliver let 
ladt alene med sorgen. Der sy-
nes derved at være et behov 
for en større indsats for at sik-
re, at alle børn i sorg får mu-
lighed for at dele deres tanker 
og følelser med nogen. Der er 
dog ingen instans i Danmark, 
som har et erklæret ansvar for 
at tage hånd om sorgramte 
børn, og da Folkekirken i hele 
sin diakonale og næstekær-
lige grundpille har tradition 
for at drage omsorg for dem, 
der har et behov, har kirken et 
uudtømt potentiale for i højere 
grad end i dag at stille sig til 
rådighed for børn i sorg. 

Ikke nok med, at Folkekir-

ken i hele sin DNA har inte-
resse for at hjælpe mennesker 
godt gennem livet, og at præ-
ster i Folkekirken har pligt til 
at yde sjælesorg over for alle, 
som ville ønske det, så kan 
Folkekirken også bidrage med 
noget helt unikt i forhold til 
børn i sorg. I Folkekirken og 
blandt Folkekirkens ansatte 
hersker der nemlig en generel 
forståelse og accept af, at sorg 
er et livsvilkår, som ikke kan 
fjernes, men som der skal gi-
ves plads til. Samtidig har kir-
ken et religiøst sprog og nogle 
ritualer, som kan hjælpe børn 
i sorg med at sætte ord på tan-
ker og følelser. Mange børn 
(og voksne) mangler netop et 
sprog til at tale og døden og 
sorgen, da den del af livet i en 
eller anden grad er tabubelagt 
- og dermed noget, som man-
ge mennesker aldrig eller sjæl-
dent taler om. Børnene lærer 
dermed ikke at tale om sorgen. 

I Folkekirken er der også 
mulighed for, at personale og 
frivillige ved forskellige arran-
gementer kan danne relatio-
ner, så børnene (og deres fa-
milier) mærker, at kirken er et 
trygt sted, hvor de er velkom-
ne og ønsket. Endelig er Fol-
kekirken spredt over hele lan-
det, hvorved den kan bidrage 
til, at alle børn i sorg tilbydes 
lokale, gratis tilbud med plads 
og rum til at lade sorgen fylde. 

Dermed vil Folkekirken ved 
eksempelvis at have sorggrup-
per målrettet børn og unge, 
men også ved at have forskel-
lige andre sjælesørgeriske til-
bud for børn være med til at 
sikre, at alle børn i sorg har 
et sted at gå hen, hvor der er 
kompetente voksne, som står 
klar til at yde omsorg og støtte. 

Kirken kan (hvis der prio-
riteres tid, ressourcer og mu-
ligheden for, at kirkens perso-
nale kan dygtiggøre sig i form 
af kurser og efteruddannelse) 
altså tilbyde et rum, hvor børn 
i sorg kan møde voksne, som 
har tid og lyst til tale med dem 
om deres sorg igen og igen 
og igen. Ydermere kan kir-
ken med sin accept af sorgen 
som et vilkår, der ikke kan el-
ler skal fikses, tilbyde børn et 
sted, hvor sorgen får plads til 
at fylde i det omfang, det en-
kelte barn har brug for, men 
hvor der også er plads til bare 
at være til. Folkekirken kan 
med et øget skole-kirke sam-
arbejde i relation til børn i sorg 
tilmed bidrage til, at flere børn 
bliver opmærksomme på, at 
kirken er et sted, som står til 
rådighed for dem, også når li-
vet gør ondt. 

Folkekirken bør ud fra de 
resultater, jeg når frem til i mit 
speciale, arbejde målrettet på, 
at kirkens personale skaber re-
lationer til børn gennem ek-

Folkekirkens ansvar  
overfor børn i sorg
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Det’ for børn

sempelvis børneaktiviteter, 
familiegudstjenester, børne-
klub og kirke-skole-samar-
bejde. Derudover kunne det 
sjælesørgeriske børnearbejde 
styrkes ved, at det f.eks. blev 
selvfølgeligt, måske ligefrem 
et krav, at behandle emner 
som død og sorg i minikon-
firmandundervisningen. Det 
kunne også være et skridt i 
den rigtige retning, hvis flere 
kirker tilbød deciderede sjæ-
lesørgeriske aktiviteter for 
børn. Det kunne eksempelvis 
være børnesorggruppe, Alle-
helgensgudstjeneste for børn, 
påskeliljeløg-lægning, børne-
filosofi eller kreativt værksted, 
hvor børnene kan tegne på 
sten til gravsteder, lave engle 
og lignende. Det kunne også 
være ved at tilbyde koncerter 
eller teaterforestillinger som 
tematiserer døden, savnet, 

sorgen osv. Kirkerne kan med 
fordel også arbejde for, at Fol-
kekirken og dens personale fra 
skolers side medtænkes som 
en brugbar ressource, når ele-
ver rammes af sorg, eller når 
børn skal lære om døden og 
sorgen. 

Mange præster og kirke- 
og kulturmedarbejdere i Ros-
kilde stift giver udtryk for, at 
de gerne ser, at der gøres en 
indsats for børn i sorg, men at 
manglende tid, ressourcer og 
kompetencer sætter en stopper 
for at realisere kirkens poten-
tiale i forhold til sjælesørgerisk 
sorgstøtte til børn. Hvis Fol-
kekirken skal fremstå som et 
reelt sjælesørgerisk tilbud for 
børn i sorg, er det derfor nød-
vendigt, at der udstikkes nogle 
generelle mål og retningslin-
jer for Folkekirken, og at der 
i de enkelte kirker priorite-

res arbejdstimer og mulighed 
for at personalet kan tilegne 
sig kompetencer og viden om 
sjælesørgerisk støtte til børn 
i sorg. Ydermere vil det være 
gavnligt, hvis kirkerne sam-
arbejder og lader sig inspirere 
af og gøre brug af hinandens 
idéer, evner og kompetencer, 
så der samlet arbejdes for at 
styrke den folkekirkelige ind-
sats på området.  

Alt i alt har Folkekirken et 
stort uudtømt potentiale i for-
hold til den børnesjælesørge-
riske sorgstøtte. Et potentiale, 
som mine undersøgelser viser, 
at der både er behov for og lyst 
til at styrke. 

Kirke- og 
kulturmedarbejder 

og nu også cand. theol 
Simone Strøbæk
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Det’ for børn

Har du en skuespiller gemt i maven, 
og kunne du godt tænke dig at lave en 
masse drama/skuespil-øvelser sammen 
med andre børn og unge, så skynd 
dig at tilmelde dig til Hvalsø kirkes 
dramaskole.

Undervisningen finder sted 
søndag den 27. marts kl. 12-17.
Husk at have tøj på, du nemt 
kan bevæge dig i. 
Du skal have spist frokost 
hjemmefra, men medbring gerne 
lidt eftermiddagsmad.

Dramaundervisning 
for børn og unge

Dramaskole er for børn og unge 
i alderen 8 til 16 år, og alle er 
velkomne, hvad enten I er vant til at 
lave teater eller aldrig har prøvet 
kræfter med drama og teater før.

Det vil være mig, kirke- og 
kulturmedarbejder Simone, der står 
for undervisningen. Jeg har mange 
års erfaring med teater både som 
skuespiller og instruktør, og har taget 
flere kurser i drama og skuespil.
Tilmelding skal ske til Simone senest 
den 10. marts på simone.nbs@
yahoo.com eller 61691640, med navn 
og alder på barn/den unge samt 
forældres kontaktinformationer. 
Det er gratis at deltage.

Ved færre end 6 tilmeldte  
aflyses arrangementet.

Bamsedåb
Tro i børnehøjde

Familiegudstjeneste med

efterfølgende spisning

tirsdag 15/3 kl. 17-19
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Vi holder  
familiegudstjeneste  
tirsdag den 15/3
Alle er velkomne, men 
indholdet er målrettet børn i 
alderen 3-7 år. 
Vi mødes i hvalsø kirke kl. 17, 
hvor der vil blive afholdt en 
børnevenlig gudstjeneste, hvor 
alle børn bl.a. kan få døbt deres 
yndlingsbamse.
efter gudstjenesten er der 
fællesspisning i sognegården.
Tilmelding skal ske senest den 
12/3 ved at sende en SMS til  
Simone på 6169 1640 eller på 
mail simone.nbs@yahoo.com 
hvor du oplyser, hvor mange 
børn og voksne, der deltager.  
Prisen er 50 kr. pr. familie

Bamsedåb
Tro i børnehøjde

Familiegudstjeneste med

efterfølgende spisning

tirsdag 15/3 kl. 17-19

Børnedag 
i Kirke Saaby kirke og præstegårdshave  
fredag den 3. juni kl. 9.30 til 10.30
Alle hjemmegående børn, dagplejebørn og børnehavebørn 
inviteres til en sjov dag med sang og musik, futtog, klovn, 
kagekone, fiskedam, frugt og saftevand. Også besøgh af en 
bamse, en løve, Gurli Gris og andre kendte skikkelser.

Velkommen!! Tilmelding til pjs@km.dk

PS: Husk vores børnegudstjeneste palmesøndag kl. 10.30



Familie-påskegudstjeneste, fællesspisning og påskeklip 
Palmesøndag den 10. april kl. 10.30-15.00

Vi holder påskegudstjeneste for hele familien. Vi mødes i Hvalsø kirke kl. 10.30, hvor der vil blive 
afholdt en kort påskegudstjeneste, hvor børn og barnlige sjæle aktivt kan være en del af gudstjenesten. 

Efterfølgende er der fællesspisning i sognegården.

Prisen for mad er 20 kr. for voksne, 10 kr. for børn eller 50 kr. for en familie. 
Tilmelding skal ske til Simone på 61691640 eller simone.nbs@yahoo.com senest den 3. april

Påske i 
børnehøjde

i Hvalsø 
kirke

Efter fællesspisningen er der påskehygge i 
sognegården. Her kan alle, både børn og voksne 
være med til at lave flot og personligt påskepynt. 
Jeg finder alverdens kreating frem og giver ideer 
til påskepynt, man kan lave. 

Det er også muligt at deltage i påskeklip, 
selvom man ikke er med til gudstjenesten og 
fællesspisning.

Det er gratis. 

Tilmelding skal ske til Simone senest den 3/4  
på SMS til 61 69 16 40 eller  
e-mail simone.nbs@yahoo.com

OBS: Ved mindre end 6 tilmeldte aflyses arrangement 

PÅSKEKLIP 10/4
kl. 13:00-15:00



Vi mødes hver 14. dag (mandage i lige 
uger) kl. 17-20:00 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 6169 1640 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.

Hvalsø kirkes 
ungdomsklub

for unge mellem 12 og 16 år
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Det’ for børn

Skattejagt 
for hele familien 
Tag hele familien med til gratis skattejagt. I skal 

komme til  Hvalsø Sognegård torsdag d. 26. maj (Kr. 
Himmelfartsdag) mellem kl. 11:30 og 12, hvor I får 

et skattekort udleveret. Der vil være poster fordelt ved 
kirken og andre steder i byen i gåafstand fra kirken. 

Når alle poster er fundet, kan I komme tilbage til 
sognegården, hvor alle børn vil få udleveret en skat. 

Tilmelding skal ske til Simone ved at sende en SMS til 
61691640 senest 20. maj, hvor I oplyser

navn samt alder på de børn, der vil deltage. 
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Det’ for børn

Babysalmesang  
i Kirke Saaby kirke
Kære alle forældre med helt små børn  
(ca 2 til 12 mdr)

Vi har den glæde igen at kunne invitere til  
BABYSALMESANG  I kirken. Forløbet, som 
er gratis, foregår i kirken hver tirsdag kl 10.00 
, første gang er tirsdag d. 18. januar.

Vi synger smukke enkle salmer med fagter, 
laver små rim, bruger fine farvede tørklæder 
i sanselege, ser på engle, oplever sæbebobler,   
danser til sang og musik (i mors/fars favn) og 
vugger til sidst til en lille sang.

Babysalmesang er meget styrkende for børne-
nes indlæring, sanser, sproget og motorikken. 

Mors/fars stemme er sød musik for den lille. 
Babysalmesang styrker båndet 

mellem dig og dit barn samtidig med at det 
genkendelige program blidt opmuntrer barnet 
og gør det trygt.

Tilmelding sker hos Loulou på sms 60635431 
med navn og e-mail. 

Kig på LOULOUS BABYSALMESANG på 
Facebook for yderligere info.

Jeg glæder mig at møde jer til en hyggelig stund 
med lidt kaffe og kiks samt tid til at dele erfa-
ringer og hygge med hinanden efter sangen.

Sidste gang i dette forløb er tirsdag den 29. 
marts.



Det’ for børn

Kære alle forældre 
med helt små børn 
(ca. 2 til 12 mdr.)
Vi har den glæde igen at kun-
ne invitere til BABYSALME-
SANG i Sognegården. For-
løbet, som er gratis, foregår i 
kirken hver mandag kl. 9.30, 
første gang er mandag den 17. 
januar.
Vi synger smukke enkle sal-
mer med fagter, laver små rim, 
bruger fine farvede tørklæder 

i sanselege, ser på 
engle, oplever sæbe-
bobler, danser til sang og mu-
sik (i mors/fars favn) og vug-
ger til sidst til en lille sang.
Babysalmesang er meget styr-
kende for børnenes indlæring, 
sanser, sproget og motorikken. 
Mors/fars stemme er sød mu-
sik for den lille. Babysalme-
sang styrker båndet mellem 
dig og dit barn samtidig med 
at det genkendelige program 
blidt opmuntrer barnet og gør 
det trygt.

Tilmelding sker hos 
Loulou på sms 60635431 med 
navn og e-mail. 
Kig på LOULOUS BABY-
SALMESANG på Facebook 
for yderligere info.
Jeg glæder mig at møde jer 
til en hyggelig stund med lidt 
kaffe og kiks samt tid til at 
dele erfaringer og hygge med 
hinanden efter sangen.
Sidste gang i dette forløb er 
mandag den 28. marts.

startede igen torsdag den 13. januar kl. 14.45 i Den 
gamle Skole. Du kan stadig nå at være med! 
Drenge og piger fra 2. klasse til og med 5. klasse 
kan deltage.
Vi starter altid med lidt snacks og går derefter i 
gang med at synge.
Der er højst én prøvegang for nye, da vi arbejder 
hen mod at optræde et par gange i løbet af for-
året.
Tilmelding kan ske til Marie Villadsen  
på mobil 22 37 57 27 eller  
mail: mariekrag@gmail.com

Babysalme-
sang i Hvalsø 
Sognegård

Børnekoret 
Saabynoderne 



Det’ for børn

Den 1. torsdag i hver måned 
er der Godnathistorie for børn 
kl. 17 i Kirke Saaby kirke

Loulou sætter musikken og fantasien igang 
til spændende godnathistorier, så kom 
og vær med!! 
Bagefter har vi en hyggelig spisetid 
sammen i Den gamle Skole for 
både børn og voksne.
Voksne koster  20 kr. og 
børn er gratis. Tilmeld 
dig til Loulou på mail: 
louloueliseholm@ymail.
com senest 3 dage før næste 
Godnathistorie. Vi ses snart!

Godnathistorie for børn

Kære børn, kære forældre.  
Så prøver vi igen at samle jer. 
Og det bliver et brag af en 
start. Vil du vide mere? Læs:
Tirsdage kl 14.00 i kirkens lokaler (Den 
gamle Skole) vil jeg glæde mig til at se alle 
de elever, der ønsker det fra 3. klasse til en 
masse dejlige aktiviter:
Tegning, modellering, historiefortælling, 
lidt sang og lidt leg og mest af alt mange 
hyggelige stunder sammen, hvor vi også 

hygger os med lidt rart at spise/drikke efter 
skole.
Tirsdage fra 14.00 til 15.30 hvor børnene 
kan hentes senest kl 15.50 eller evt. selv gå 
tilbage i SFO.
Vi laver en hyggelig afslutning efter forløbet, 
hvor forældre inviteres med til at se, hvad vi 
har lavet
Dato for start er tirsdag den 25. januar 2022. 
Tilmelding hos Loulou på 60 63 54 31 med 
navn og e-mail.
Sidste dag med afslutning er tirsdag den 5. 
april: Forældre kan komme kl 16.00, og vi 
andre mødes 14.00 som sædvanligt

Mini-konfirmand- 
undervisning i 3. klasse 

Børnekoret 
Saabynoderne 



GuDSTJENESTELISTE - mARTS · ARIL · mAJ
Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

Søndag den 6. marts
1. s. i fasten

10.30
AS

9.00
AS

10.30
PJS

---

Søndag den 13. marts
2. s. i fasten

10.30
AS
12.00
AS Dåbsgudst.*

9.00
AS

9.00
PJS

10.30
PJS

Tirsdag den 15. marts 17.00 
SNBS
Familie-gudst.

--- --- ---

Søndag den 20. marts
3. s. i fasten

10.30
SEJ
12.00
Dåbsgudst.*

--- 10.30
PJS

---

Onsdag den 23. marts --- --- 18.30
PJS
Kirkespisning

---

Søndag den 27. marts
Midfaste

10.30
SEJ
Brunchmesse

--- 9.00
PJS

10.30
PJS

Onsdag den 30. marts 19.00
Loulou & AS
Åben Aftenkirke

--- --- ---

Søndag den 3. april
Mariæ bebudelses dag

10.30
AS
12.00
AS Dåbsgudst.*

--- 9.00
AS

---

Søndag den 10. april
Palmesøndag

10.30
SNBS 
Børnegudstj.

--- 10.30
PJS
Børnegudstj.

---

Torsdag den 14. april
Skærtorsdag

10.30
SEJ

9.00
SEJ

16.00
PJS

14.00
PJS

Fredag en 15. april
Langfredag

10.30
SEJ

--- 20.00
PJS

---

Søndag den 17. april
Påskedag

10.30
AS
12.00
AS Dåbsgudst.*

9.00
AS

9.00
PJS

10.30
PJS

mandag den 18. april
Anden påskedag

10.30
AS Sognekoret 
medvirker

--- 10.30
PJS

---

Søndag den 24. april
1. søndag efter påske

10.30
SEJ

--- --- 9.00
SEJ
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GudstJenester på 
Ældrecenter kl. 14.30

Onsdag den 9. marts - AS
Onsdag den 13. april - pjS
Onsdag den 11. maj - SEj

* 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

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 kun-
den/sognebarnet: ”Kirkebil til f.eks. Kis-

serup kirke”. (Aftalt gerne i god tid). 
Kirkebilen betales af menighedsrådene.

GuDSTJENESTELISTE - mARTS · ARIL · mAJ
Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

Søndag den 1. maj
2. s. e. påske

9.00
AS

10.30
AS

10.30
PJS

---

Lørdag den 7. maj Kl. 10.00 AS
Kl. 11.30 SEJ 
Konfirmation

--- 10.30
PJS
Konfirmation

---

Søndag den 8. maj
3. s. e. påske

Kl. 10.30 AS
Konfirmation

--- 9.00
PJS

10.30
PJS

Fredag den 13. maj
Bededag

Kl. 10.00 SEJ
Kl. 11.30 AS
Konfirmation

--- 10.30
PJS
Konfirmation

---

Søndag den 15. maj
4. s. e. påske

10.30
SEJ

--- 9.00
PJS

10.30
PJS

Onsdag den 18. maj 19.30
AS
Aftensang

--- --- ---

Søndag den 22. maj
5. s. e. påske

10.30
SEJ

--- 9.00
SEJ

---

Torsdag den 26. maj
Kristi himmelfarts dag

--- 10.30
AS

9.00
AS

---

Søndag den 29. maj
6. s. e. påske

10.30
AS
12.00
AS Dåbsgudstj.*

--- 10.30
PJS

9.00 m/nadver
PJS

Søndag den 5. juni
Pinsedag

10.30
SEJ

9.00
SEJ

10.30
PJS

---

mandag den 6. juni
Anden pinsedag

10.30
AS
Friluftsgudstj                               
. på Marken

--- 9.00
PJS

10.30
PJS
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PåSKe:
 1.  Bondeblomst fra landsbyhave
 2.  Simon Peter
 3.  Udvandringen fra Egypten efter 

400 års trældom
 4.  Den første danske påskebryg var 

muligvis Salvator, som blev bryg-
get på bryggeriet Thor i Randers i 
1890-98. Carlsbergs første påske-
bryg kom som fadøl i 1905, mens 
Tuborg fulgte trop året efter.

 5.  Første søndag efter fuldmåne efter 
forårsjævndøgn

 6.  Thomas Kingo
 7.  Ren
 8.  Good Friday
 9.  Jesus’ opstandelse
 10.  Symbol på Jesus opstandelse. Som 

kyllingen bryder ud af ægget, brød 
Jesus ud af graven

 11.  Påskelammet er symbol på Jesus, 
der måtte ofre sig selv for menne-
sket.

 12.  Symbol på nyt liv grundet dens 
evne til at føde et stort kuld killin-
ger

 13.  Jørgen fik smæk og Jørgen blev 
lagt i seng!

PinSe:
 14.  Helligåndens komme
 15.  50 – efter det græsk ord pentako-

ste der betyder 50
 16.  Ca. 50
 17.  En lyd som af et kraftigt vindstød
 18.  Tunger af ild
 19.  Folk troede disciplene var fulde
 20.  Talsmanden – Guds ånd – Trøster-

mand -Sandhedens Ånd
 21.  Pinsen er oprindeligt en jødisk 

tradition, hvor man fejrer påskens 
afslutning og de minder, der er for-
bundet med Moses og den pagt, 
han indgik på Sinai bjerget

 22.  Jerusalem på Sionbjerget
 23.  I al sin glans, Du som går ud fra 

den levende Gud, Talsmand som 
på jorderige

 24.  Biskop Jan Lindhardt

FolKeKirKe:
 25.  Ansgar
 26.  Folkekirkens fem bekendelsesskrif-

ter er: Den apostolske Trosbeken-
delse, Den nikænokonstantinopoli-
tanske Trosbekendelse, Den athan-
asianske Trosbekendelse, Luthers 
lille Katekismus, Den augsburgske 
Bekendelse 

 27.  Bog
 28.  Du skal elske Herren din Gud af 

hele dit hjerte og af hele din sjæl 
og af hele dit sind. Det er det stør-
ste og det første bud. Men der er et 
andet, som står lige med det: Du 
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skal elske din næste som dig selv. 
På de to bud hviler hele loven og 
profeterne.

 29.  Arvesyndslæren er læren om, at vi 
alle har arvet den syndighed, der 
kom til udtryk i det første menne-
skepars oprør mod Gud i Paradi-
sets Have, sådan som det fortælles 
i 1. Mosebog kap. 3

 30.  1536
 31.  Mattæus, Markus, Lukas, Johannes
 32.  Et menneske med vinger, en løve, 

en okse, en ørn
 33.  På græsk hedder fisk ichtys og 

bogstaverne i ordet giver sætnin-
gen: Jesus Kristus, Guds søn, Frel-
seren

 34.  Gud, Søn og Helligånd
 35.  Dåb og nadver
 36.  Sakramenter er handlinger, hvor-

ved den troende får del i noget 
guddommeligt. Sakramente bety-
der på latin hemmelighed, myste-
rium.

 37.  Reelt – kaldes realpresens
 38.  Lilla
 39.  Vi frelses af Guds nåde. Ikke vores 

gerninger.
 40.  I begyndelsen af 300-tallet
 41.  Torsdag
 42.  Christ’s Ascension
 43.  12
 44.  I Jordanfloden af sin fætter Johan-

nes Døberen
 45.  Jul, påske, pinse
 46.  (Jesus fra Nazareth, jødernes kon-

ge: I = Iesus/Jesus, N=Nazarenus/
Nazareth, R=rex/konge, 
I=iudaeorum/fra Israel)

KirKe Saaby og KiSSeruP KirKe
 47.  1100-tallet
 48.  Alison Michell
 49.  Svend Heinild og Carl Madsen
 50.  Morten Maler
 51.  Ja. For fortegnelse over hvem der 

har været præster ved kirken
 52. 38 år
 53. Ca. 27 procent
 54.  Sverige
 55.  Bjarne Jægerskou er kirkeværge i 

Kirke Saaby og Vibeke Møller i Kis-
serup

 56.  Ja
 57.  Taxa
 58.  Et rum i kirken hvor  nadverkalk, 

oblatæske, nadverbægre, messe-
hagler opbevares

HvalSø-SærløSe KirKer
 59.  38 år
 60.  DSB
 61.  Journalist
 62.  2 orgler
 63.  Sonnerupgaard Gods
 64.  Inge Jørgensen
 65.  Uden særk/kjole
 66.  Roskilde
 67.  Det område, som en præst arbej-

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

kirke Hvalsø oG sÆrløse kirke saaBy oG kisserup

A
nne B

. S
pangsberg

S
øren E

. Jensen

Poul Joachim
 S

tender

Sognepræst  Anne Spangsberg 
Præstegårdsvej 2A, 4330 Hvalsø. Tlf. 4640 8055
E-mail: anne.spangsberg@paradis.dk
www.hvalsoe-kirke.dk
Træffes bedst tirsdag og onsdag kl. 10-11, torsdag kl. 
16-17 el. efter aftale. Træffes ikke mandag.

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

Organist Linda Baarsgaard
Hallebyorevej 64, Hallebyore, 4450 Jyderup.
Tlf: 3526 2430 · E-mail: linda@hvalsoe-kirke.dk.
Fridag om mandagen

Kirkegårdsleder i Hvalsø og Særløse
Søren Christensen
Præstegårdsvej 2C, 4330 Hvalsø. 
Tlf. 4640 9501 · E-mail: sc@hvalsoe-kirke.dk
Hvalsø kirkegårdskontor
Kontortid hverdage ml. 10.00-12.00

Kirkesanger i Hvalsø og Særløse
Helene Gerup, Omø Havnevej 43, 4245 Omø.
Tlf. 2053 2512  · E-mail: helene.gerup@gmail.com

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

underviser i babysalmesang
Loulou Elise Holm, Bukkerupvej 151, 4340 Tølløse. 
Tlf. 6063 5431. E-mail: louloueliseholm@ymail.com

Formand for Hvalsø-Særløse fælles
menighedsråd:
Peter Witthøft-Rasmussen,
Kløvermarken 6, 4330 Hvalsø. 
Tlf. 2172 0963 · 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
Loulou Elise Holm, tlf. 6063 5431.
E-mail: louloueliseholm@ymail.com

Saaby Vokalensemble
Henvendelse til organist Anders Danman

Herren 
bevare dig 

mod alt 
ondt!

Salmernes Bog 121


