Et af de
emner, der
præger Paulus breve,
er spiseforbud. Var det
ok, at jøder, der i deres religion
ikke måtte spise en masse forskellige
ting, blandt andet blæksprutter, at de efter
omvendelsen til kristendommen spiste, hvad de
havde lyst til? I Paulus øjne var det ok. De skulle blot
ikke forarge andre med det. En af de delikate spiser
i Grækenland er kalamari, blæksprutter, der
er friturestegt i olivenolie. Ouzo, den
græske stærke nationaldrik, går godt
sammen med ”sprutterne”.

FRA
KIRKEN

SEPTEMBER
NOVEMBER

2 0 2 2

SEPTEMBER

Torsdag den 1. kl. 17:	Godnathistorie i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Fredag den 2. kl. 14:	Foredrag ved Brian McGuire om Bernard af Clairvaux
Fredag den 2. kl. 18:	Koncert med Per Vers i Hvalsø kirke
Søndag den 4. kl. 10.30:	Gudstjeneste med efterfølgende fællesspisning i Hvalsø kirke
og Sognegård
Søndag den 4. kl. 14:	Foredrag med Iben Krogsdal i Hvalsø Sognegård
Mandag den 5. kl. 19.30:	Film i Hvalsø Bio om Kandis med besøg af filmens instruktør
(NY DATO)
Onsdag den 7. kl. 9.30:	Morgenmøde i Kirke Saaby med Charlotte Weppenar Pedersen og ikonfernisering
Onsdag den 7. kl. 16.30:	Foredrag om Frans af Assisi med Lene Højholt i Hvalsø Sognegård
Onsdag den 7. kl. 19.00:	Filmklubben Bergman. Bygaden 33, 4070 Kirke Hyllinge
Torsdag den 8. kl. 19.00:	Foredrag med Thomas Skov i Hvalsø kirke
Fredag den 9. kl. 19.30:	Koncert med The Mes i Hvalsø kirke
Lørdag den 10. kl. 9.30:	Familieformiddag i Hvalsø Sognegård med koncert af Torben
Vestergård og Tina Sakura Bestle & fællesspisning
Søndag den 11. kl. 10.30:	Festgudstjeneste med høst i Hvalsø kirke
Onsdag den 14. kl. 9.30:	Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Torsdag den 15. kl. 8.30:	Morgensang i Hvalsø kirke og Sognegård
Torsdag den 15. kl. 14.45:	Saabynoderne indleder sæsonen i Den gamle Skole, Kirke
Saaby
Søndag den 18. kl. 10.30:	Musikgudstjeneste i Særløse kirke
Lørdag den 24. kl. 10:	Loppemarked ved Hvalsø kirke
Lørdag den 24. kl. 11:	Dansk-græsk provstigudstjeneste og dansk-græsk fest i Kirke
Saaby kirke og præstegårdshave

OKTOBER

FRA KIRKEN

Onsdag den 5. kl.9.30:	Læsekreds Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 5. kl. 18.30:	Gratis kirkespisning i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Onsdag den 5. kl. 19.30:	Koncert med Mikkel Andersen i Hvalsø kirke
Torsdag den 6. kl. 8.30:	Morgensang i Hvalsø kirke og Sognegård
Torsdag den 6. kl. 17.00:	Godnathistorie i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Fredag den 7. kl. 14:	Foredrag v. Jens Andreas Christensen om krig og kristendom
i Hvalsø Sognegård
Onsdag den 12. kl. 9.30:	Morgenmøde i Kirke Saaby om en flok lokale præsters rejse i
Paulus fodspor
Onsdag den 12. kl. 19.30:	Teologi-skolen. Et samarbejde med Hvalsø-Særløse og Kirke
Saaby-Kisserup. Sted: Hvalsø Sognegård
Torsdag den 13. kl. 19.30:	Sangaften i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Søndag den 30. kl. 10.30:	BUSK. Familiegudstjeneste med spejderne i Hvalsø kirke
Søndag den 30. kl. 14:	Kom og lav pynt til halloween i Hvalsø Sognegård
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NOVEMBER

FRA KIRKEN
Tirsdag den 1. kl. 17:	Evensong i Kirke Saaby kirke
Tirsdag den 1. kl. 19:	Samtalesalon om familieliv. Lejre højskole.
Tirsdag den 1. kl. 19:	Strikkegudstjeneste i Hvalsø kirke
Onsdag den 2. kl. 9.30:	Læsekreds Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 2. kl. 17:	Familiegudstjeneste med halloween-tema i Hvalsø kirke
Torsdag den 3. kl. 17:	Godnathistorie i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Fredag den 4. kl. 14:	Foredrag ved Thorkild Kjærgaard om Hans Egede i Hvalsø
Sognegård
Søndag den 6:	De døde mindes i vores kirker. Allehelgen søndag
Torsdag den 10. kl. 8.30:	Morgensang i Hvalsø kirke og Sognegård
Onsdag den 23. kl. 9.30:	Morgenmøde i Kirke Saaby med tidligere kirkeminister Joy
Mogensen
Torsdag den 24. kl. 17:	Familiegudstjeneste med mini-konfirmander i Hvalsø kirke
Søndag den 27. kl. 10.30:	Adventsgudstjeneste med spejderne i Hvalsø kirke
Søndag den 27. kl. 14:	Juleklip i Hvalsø Sognegård
Onsdag den 30. kl. 18.30:	Kirkespisning i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole

Paulus er en af verdens
mest betydningsfulde
mænd. Han var med til at
sprede kristendommen.
Han fik indvirkning på vores
vestlige tankegang. På vores
syn på politik. På økonomi.
Hans betydning kan ikke
overvurderes!

Spiste Paulus fisk? Højst
sandsynligt. Præsterne
skal smage sardiner i Agia
Marina i Thessalien på den
rute Paulus tog, da han drog
væk fra Berøa og søgte mod
Athen.

Grækernes tzatziki – yoghurt
med hvidløg og agurk – har
formodentlig ikke været
mad, Paulus kendte. Men
præsterne fra Lejre vil på
studieturen lugte langt væk
af hvidløg.
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FRA KIRKEN

Kære læsere
Lejre provstis præster skal på
studierejse til Grækenland.
Rej
sen vigtigste formål er at
få et dybere indblik i apostlen
Paulus ophold i Grækenland
og de breve, han skrev til sine
græske menigheder. På rejsen
er præsterne til konference
med græske teologer på Aristoteles Universitetet i Thessaloniki. Den græsk-ortodokse biskop i Sparta har velvilligt
åbnet sin residens til et møde
med de midtsjællandske præster. Præsterejsen går fra Makedonien, Kavala, Filippi og
til Thessaloniki. Dernæst til
Veria, der i biblen kaldes Berøa, og derfra til Korinth. Intentionen er, at præsterne ved
at følge Paulus fodspor og fordybe sig i hans breve til Filippi,
Thessaloniki og Korinth, skal
få indblik i nogle nye sider af

Paulus og hans teologi. Efter
rejsen i Nord- og Mellemgrækenland går turen til Sydgrækenland, hvor præsterne følger Homers fodspor i blandt
andet Kardamili, Gytheio og
Sparta. Turen ender i Athen,
hvor Paulus holdt sin berømte
tale på Areopagos.
Da vi i provstiet afholder
en dansk-græsk provstidag,
blandt andet med besøg af
den græske ambassadør, og da
præsterne dagen efter provstidagen tager til Grækenland, er
kirkebladets billeder en foregribelse af denne tur. Vi bringer billeder fra nogle af de steder, som præsterne skal besøge.
Anne Spangsberg
Poul Joachim Stender

Kirkehøjskole
Søndag den 4. september:
Gudstjeneste
om næstekærlighed.
Fællesspisning & foredrag
af Iben Krogsdal
Kl. 10.30:
Gudstjeneste i Hvalsø kirke
Kl. 12.00 (ca.):
Fællesspisning i
Sognegården

Paulus kom til Thessaloniki og var
der tre uger. Men ligesom han måtte
flygte fra Filippi, må han også flygte
fra Thessaloniki. Man anså ham
som en trussel mod de herskende
religioner og statens sikkerhed. Fra
Thessaloniki drog han til Berøa, der
i dag hedder Veria. På billedet kan
man se byens kendte tårn, Det hvide
tårn, og en græsk præst. Præster
i Grækenland må gerne være
gift. De skal giftes inden de bliver
præster. Og så skal de altid bære
deres præstedragt og have skæg.
Præsterne fra Lejre møder på deres
studietur både biskopper, munke,
nonner og præster.
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Kl. 14-16:
Foredrag med
salmedigter Iben
Krogsdal med reference til
kirkehøjskolens tema
Tilmelding fællesspisning
til Carsten Lester:
carsten.lester@fasttvnet.dk
eller tlf.: 40469953.
Sidste frist for tilmelding
den 29. august.
Voksne: kr. 75,Børn kr. 25,incl. 1 øl/vin/vand

Program

Fredag d. 2. september - Per Vers
Koncert med Per Vers i Hvalsø Kirke kl. 18.00.
Koncerten er en del af Hvalsø Kulturnat. Koncerten er gratis.
Søndag d. 4. september - Gudstjeneste med fællesspisning
Gudstjeneste kl. 10.30 i Hvalsø Kirke og efterfølgende fællesspisning.
Tilmelding til spisning sker til carsten.lester@fasttvnet.dk. Pris 75 kr. pr.
person.
Søndag d. 4. september - Foredrag med Iben Krogsdal
Foredrag kl. 14.00 i Hvalsø Sognegård med salmedigter Iben Krogsdal.
Arrangementet er gratis.
Mandag d. 5. september (ny dato) - Film i Hvalsø Bio
Filmen om Kandis med besøg af ﬁlmens instruktør kl. 19.30. Billetter bestilles via Hvalsø Bio’s hjemmeside. Pris 75 kr. pr. person.
Onsdag d. 7. september - Foredrag om Frans af Assisi
Foredrag kl. 16.30 - 18.30 med Lene Højholt. Arrangementet er gratis.
Torsdag d. 8. september - Foredrag med Thomas Skov
Foredrag i Hvalsø Kirke kl. 19.00 med Thomas Skov om høﬂighed. Billetter
bestilles via vores hjemmeside. Pris 100 kr. pr. person.
Fredag d. 9. september - Koncert med The Mes
Koncert i Hvalsø Kirke kl. 19.30 med The Mes. Arrangementet er gratis.
Lørdag d. 10. september - Familieformiddag med gratis koncert
Familieformiddag fra kl. 9.30 i Hvalsø Sognegård med koncert af Torben
Westergaard og Tina Sakura Bestle samt efterfølgende fællesspisning for
hele familien. Tilmelding til spisning sker til anne.spangsberg@paradis.dk. Pris 100 kr. pr. familie (spisning), de øvrige aktiviteter er gratis.

Søndag d. 11. september - Festgudstjeneste
Festgudstjeneste i Hvalsø Kirke søndag kl. 10.30.
Fra d. 2. september til d. 11. september 2022 sætter Hvalsø
og Særløse Kirker fokus på NÆSTEKÆRLIGHED med en 10
dages lang kirkehøjskole. Husk derfor allerede nu, at
sætte kryds i din kalender.
Læs om arrangementerne på:
www.hvalsoe-kirke.dk/naestekaerlighed

Kirkehøjskole
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Foredrag ved Brian McGuire:

Den vanskelige helgen
og første europæer:
Bernard af Clairvaux
Fredag den 2. september kl. 14 - 16
i Hvalsø Sognegård
Det er endnu en gang lykkedes at lave en aftale med
middelalderhistorikeren Brian McGuire, der denne gang
kommer til Hvalsø Sognegård
for at fortælle os om sin seneste bog, som handler om den
middelalderlige cistercienser
abbed: Bernard af Clairvaux.
Bernard levede fra 10901153. Hans vision var at etablere et klosterliv, der var isoleret fra verden og uafhængigt af
samfundets magthavere. Derfor placerede cistercienserne
deres klostre på isolerede steder langt fra samfundets larm

Brian McGuire.
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og tummel forskellige steder
i hele Europa. Gevinsten var,
at munkene kunne leve et liv
i tilbedelse af Gud. Ved Bernards død var der over 350 cistercienserklostre i hele Europa. Med klostrene fulgte også
vigtig viden om naturmedicin,
behandling af syge, fødevarer,
hygiejne og lærdom, som kom
hele samfundet til gode.
Samtidig med arbejdet
med at etablere klostre rejste
Bernard rundt i store dele af
Europa for at tale med og vejlede lokale abbeder og fyrster.
Kommunikationssproget var
latin, som også var kirkens og
overklassens officielle sprog.
Hvis der bliver tid til sidst,
kan vi måske komme ind på,
om der er basis for klosterliv i
dagens Danmark.
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 eller tlf.:
40469953.

I Filippi var der nogle mænd,
der tjente penge på en kvindelig
slave, der kunne spå. Hun blev
ved med at forfølge Paulus
og hans venner, mens hun
råbte: ”De mennesker er den
højeste Guds tjenere”. Paulus
blev træt af hendes råb og
drev spådomsånden ud af
hende. Det resulterede i, at han
blev pisket af byens ledere og
fængslet sammen med Silas.
Men mens han var i fængslet,
kom et jordskælv, og Paulus og
Silas slap fri. Fangevogteren
omvendte sig herefter til
kristendommen. Episoden betød,
at Paulus måtte forlade Filippi
og tage til Thessaloniki. På
studierejsen besøger præsterne
i Lejre provsti også Paulus
fængsel.

FRA KIRKEN•SEPTEMBER

Morgenmøde
onsdag den 7. september
kl. 9.30 i Den gamle Skole,
Kirke Saaby
Møde
med
ikonmaleren
Charlotte Weppenaar Pedersen og efterfølgende åbning af
en ikonudstilling.
Charlotte Weppenar Pedersen er født 1958 . Hun er uddannet ikonograf og certificeret af sin lærer, munk og ikongraf Gregorios Monathos fra
Nea Sketi Mount Athos.
Charlotte Weppenar Pedersen er ligeledes medforfatter til
bogen ”At skrive en ikon ”, Hun
har udstillet i mange kirker i
Danmark og udlandet.
Det er en spændende udstilling, der kommer til Kirke
Saaby, og der vil være mulighed for at købe en ikon.

Tak!

Tusind tak til alle de flittige strikkere af dåbsservietter, som
vækker stor glæde og bringer minder om dåben, når de
kommer med dåbsbarnet hjem.
Vi fortsætter med at mødes den første
tirsdag i måneden
kl. 15 – 16.30 i Sognegården i Hvalsø.
Du er også velkommen uden en form
for håndarbejde.
Bente Krøgholt & Anne Spangsberg

”The Mes”
Hvalsø kirke fredag den 9.
september kl. 19.30
”The Mes” er 3 rutinerede
godt sammenspillede musikere, som har spillet mange steder i landet.
”The Mes” spiller om - og for
- dem, der har det svært og har
brug for næstekærlighed – de
sagtmodige og fattige i ånden.
Deres tekstunivers tager udgangspunkt i Matthæus kapi-

tel 5, 1-12. Men uden flæberi!
Musikken er glad, original,
rytmisk, alternativ, seriøs og
finurlig – og de ofte krasse
tekster er anarkistiske og antiautoritære på en – så godt
som – stueren måde. ”The
Mes” skal opleves live, men
kan også høres på deres nye
album ”Skæbner”. Musikerne er: Per Karlsson: guitar og
kor - Steen Madsen: guitar og
sang - Erik Herss: bas.
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Filmklubben Bergman
Onsdag den 7. september
kl. 19.00 i Kirke Hyllinge
præstegård, Bygaden 33,
4070 Kirke Hyllinge
Vi kalder os en filmklub – men
alle er velkomne.
Den succesrige filminstruktør Salvatore Di Vita får
besked fra sin hjemby om, at
Alfredo er død, en besked, der
vækker minder. Salvatore tænker tilbage på biografen Paradiso, hvor operatøren Alfredo
herskede i ensom majestæt.
Da Alfredo blev blind under
en brand, overtog Salvatore
hans arbejde, og der opstod
et nært venskab mellem dem.
Paradiso lukkede, og Salvatore lovede aldrig at vende tilbage til byen igen, efter han flyttede derfra. Trods dette løfte
vender Salvatore tilbage for at

deltage i Alfredos begravelse.
En utrolig smuk, menneskelig og sjov historie om en lille italiensk bybiografs opgang
og fald. Vinder af en Oscar®
i 1989 for bedste udenlandske
film.

Høstgudstjeneste
Søndag den 11. september
kl. 10.30 i Hvalsø kirke
Dagene bliver kortere. Bladene på træerne bliver allerede
nu i august mørkere grønne og
blafrer i vinden, og frugterne
falder ned.
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Det er ved at blive efterår og
tid til snart at fejre høsten.
Høstgudstjeneste er en festgudstjeneste, hvor vi takker
for årets høst.
Årets nye konfirmander vil
deltage i gudstjenesten.

I denne flod ved den nordgræske
by Filippi blev den første
europæer døbt. Hendes navn
var Lydia. Paulus kom til byen
med Silas, Timotheus og Lukas
og døbte hende og hendes
husstand. Han skrev senere
et brev til den menighed, han
grundlagde i Filippi. Det hedder
Filipperbrevet. Ved dåbsstedet
er der bygget en ottekantet kirke,
der er viet til Lydia.

FRA KIRKEN•SEPTEMBER

Musikgudstjeneste
med varme violintoner
Søndag den 18. september
kl. 10.30 i Særløse kirke

Grækerne tilhører den gren af
kristendommen, der kaldes den
græsk-ortodokse kirke. Over 90
procent af grækerne er medlem
af kirken. Det første man gør, når
man kommer til en græsk kirke,
er at tænde et lys som en bøn
til Gud og vise sin respekt og
ærbødighed for det hellige ved
at kysse ikonerne.

Denne søndag i Særløse er der
musikgudstjeneste med den
svenske violinist Nils Edén
og organist Allan Diehl. Programmet omfatter musik fra J.
S. Bach til Carl Nielsen.
Nils Edén og Allan Diehl har
ved en tidligere lejlighed gæstet Særløse kirke.

Dansk-græsk
provstigudstjeneste
Lørdag den 24. september
kl. 11.00 i Kirke Saaby

Spartas gamle havneby Gytheio, hvor prins Paris drog bort med
Helene, Menelaos ualmindeligt smukke hustru. Bortførelsen af
kong Menelaos hustru udløste den trojanske krig, hvor fire af
dagene er beskrevet i Iliaden.

Efter en gudstjeneste i Kirke Saaby kirke, hvor kirken
er smukt pyntet med olivengrene og blåhvide bånd, er
der græsk-dansk fest i præstegårdshaven.
• Tale ved den græske ambassadør Nikolaos Kotrokois
• Græsk musik ved Georges
Christelis og band
• Udstilling af ikoner af Charlotte Weppenaar Pedersen
• Grillstegte lam, tzatziki og
xoriatiki
• Retsina, ouzo og fadøl
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Gratis mad og taletid
Onsdag den 5. oktober kl.
18.30 i Kirke Saaby kirke og
Den gamle Skole
Kirkespisning uden betaling
med fokus på hvad der i øjeblikket rører sig ved og omkring Kirke Saaby og Kisserup kirker.
Medlemmer fra Kirke
Saaby og Kisserup menighedsråd vil fortælle om kir-

kegårdenes fremtid, præstegårdens renovering, kirkebygninger, økonomien og ikke mindst om menighedslivet
med gudstjenester, arrangementer, børnearbejde og meget mere. Kirkernes personale vil også deltage. Der er
lagt op til en aften med god
mad, masser af informationer,
spørgsmål og kommentarer.

Betagende guitartoner
fra Mikkel Andersen
Hvalsø kirke onsdag den 5.
oktober kl. 19.30
Mikkel Andersen er en sand
mester på guitarstrengene. Han
tager publikum med på en tryllebindende rejse, fra blide toner af Bach til intense rytmer
fra Spanien og Latinamerika.
Koncerten indledes med Bachs
Chaconne, derefter Villa-Lobos’ fem præludier- en hyldest
til den brasilianske folklore,
samt musik af den venezuelan-
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ske komponist Antonio Lauro,
og Agustin Barrios Mangoré
fra Paraguay. Koncerten afsluttes med tre kærlighedserklæringer til Spanien af Isaac Albéniz.
Mikkel Andersen er uddannet på det Kgl. danske Musikkonservatorium og Royal College of Music i London. Han
har udgivet 3 solo-cd’er og er,
både i Danmark og udlandet,
en anerkendt fortolker af både
traditionel og moderne og musik.

Græsk salat – eller koriatiki –
en fornem ret i Grækenland
bestående af fetaost, solmodne
tomater, agurker og grøn peber.
Ofte krydret med tørret timian.
Retten kan smages i Kirke Saaby
præstegårdshave den 24.
september til den dansk-græske
provstidag.

Den ottearmede blæksprutte
med horta – urter fra bjergene
– er en specialitet i Grækenland
og ualmindeligt velsmagende.

FRA KIRKEN•OKTOBER

Foredrag om emnet:

Krig og kristendom
ved sognepræst Jens Andreas Christensen fredag den
7. oktober kl. 14 – 16 i Hvalsø Sognegård
Jens Andreas Christensen er
sognepræst ved Hellig Kors
Kirke på Nørrebro. Han har
tidligere været udsendt til
Irak og Afghanistan som feltpræst og er en hyppigt brugt
foredragsholder ved kirkelige arrangementer, men også
ved Forsvarsakademiet og ved
Hærens Officersskole. Han
har tidligere holdt foredrag i

Hvalsø Sognegård med juleevangeliet som udgangspunkt.
Hvad har krig og kristendom
med hinanden at gøre? Kristendommen er i sit indhold
ikkevoldelig og ”fred” er et
nøgleord. Alligevel er kristendommens historie gået hånd i
hånd med krigens. Tænk bare
på korstogene i middelalderen
og voldelige omvendelsesforsøg af indfødte under kolonialismen. Foredraget kaster lys
over, hvordan man kan forklaret dette.
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 eller tlf.: 40469953.

Det græske flag bærer navnet Galanólefki, der betyder blå-hvid. Det blå flag med de hvide
striber og korset i venstre hjørne er en appetitvækker på alt det, der venter én i Grækenland.
Da grækerne i 1820’erne tog flaget til sig under frihedskrigen mod tyrkerne, ville grækerne have
et flag, der skulle gengive, hvor smukt Grækenland er. Det skulle med sine blå og hvide farver
spejle det ægæiske hav med de skummende bølgetoppe, og den evigt blå græske himmel
med de drivende skyer. Ligegyldigt hvor man er i Grækenland, er man aldrig mere end 90 km fra
havet. Det er heller ikke tilfældigt, at der lige præcis er ni horisontale striber i det græske flag. Ni
er i kristendommen et helligt tal. Men ni er også antallet af stavelser i frihedskampens slogan.
Frihed eller død. Eleftheria i thanatos. Græsk mentalitet er kendetegnet af grækernes store
kærlighed til frihed.
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Teologi-skolen
i Hvalsø og Kirke Saaby
Onsdag den 12. oktober
kl. 19. 30 i Sognegården,
Hvalsø
Hvalsø-Særløse og Kirke
Saaby-Kisserup vil gerne sætte mere fokus på teologi. Det
er derfor, vi her som kirke. Af
den grund tilbyder vi skiftevis
i Kirke Saaby og Hvalsø gode
teologiske foredrag om vigtige teologiske emner. Første
foredrag bliver af forfatter og
cand. theol. Johannes Værge,
der er kendt som en af Danmarks dygtige teologer. Og
emnet, han taler om, er absolut et emne, som alle på et eller andet tidspunkt har tænkt
over! ”Hvad sker der, når vi
dør?”
Budskabet om de dødes opstandelse til evigt liv er et centralt tema i Det Nye Testamente, og i trosbekendelsen
tales der om ’kødets opstandelse’ og ’dommen’. Men fuld
enighed har der aldrig været
om fortolkningerne. I den tidligste, græsksprogede kristendom lå vægten på den afklaring, forvandling og fuldendelse, der ventedes i døden.
Dommen blev set som en helbredende foranstaltning. Da
man i vesten gik over til latin
i teologien, blev det billedlige
sprog fortrængt af en juridisk
tænkemåde. Det gav gudsforholdet præg af et retsforhold
med vægt på skyld og straf,
og dommen fik en truende karakter. Det førte til middel12

Johannes Værge
alderens dystre forestillinger
om skærsild og helvede. Denne udvikling reagerede bl.a.
Martin Luther imod.
I evangelierne taler Jesus
om livet i evigheden i billeder af bryllup, stor fest - billeder med vægt på fællesskab.
Det lægger tanken om gensyn nær. Men er der kun gensyn med ”vore kære”? Hvad
med vore ukære? Foredraget
tager Paulus’ og oldkirkens
tanke om forvandling i opstandelsen op og derved en vision om helbredelse af vores
fællesskab. En vision, vi allerede nu kan lade os påvirke af.

Præsterne følger også Homers
fodspor. Det univers Paulus
levede i, var domineret af
tilbedelsen af samme guder
som optræder i Homers værker
Iliaden og Odysseen. Billedet
er fra sydgræske by Kardamili,
som Achilles fik tilbudt som
gave af Agamemnon som
kompensation for at Agamennon
havde snuppet hans kvinde.
Men Achilles sagde nej. En smuk
by kan ikke overgå en smuk
kvinde. Gad vide, om Paulus
ikke nu og da har givet sig tid til
at drikke god græsk vin efter en
hård arbejdsdag og nydt den
storslåede græske natur?
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Præstejagt efter apostlen
Paulus og digteren Homer
Morgenmøde onsdag den
12. oktober kl. 9.30-11.00
Paulus ældste brev er 1.
Thessalonikerbrev. Det er
formodentligt skrevet allerede
omkring år 50. Det er perle af et
brev. Hvis man gerne vil i gang
med at læse Paulus, skal man
begynde med dette brev, der
blandt andet handler om de
dødes opstandelse. Thessaloniki
er Grækenlands næststørste
by. Det er en fantastisk by, fuld
af unge, og kulinarisk meget
spændende.

Poul Joachim Stender vil med
ord og billeder fortælle om en
forrygende tur fra Nordgræ-

kenland til Sydgrækenland
med sine kolleger. Hvad sker
der, når en flok præster tager
til Grækenland og forsøger at
blive klogere på Paulus og digteren Homer?

Sangaften
I Den gamle Skole, Kirke
Saaby, torsdag den 13. oktober kl. 19.30
Højskolesangbogen er et fortrinligt katalog over sange, der
binder os sammen og skaber
fællesskab.
Organist Anders Danman
og Saaby Vokalensemble vil
denne aften give smagsprøver på de mange sange om alt
mellem kærlighed, kamp, frihed, årstiderne og folkelivet i
stort og småt – sammen med
alle, der har lyst til at synge et

udpluk af de sange fra Højskolesangbogen, I holder mest af.
Tag dig selv, din partner og
nabo med til efterårets sangaften torsdag den 13. oktober
klokken 19.30 – 21.30.
Enhver er velkommen til
arrangementet. Der er gratis
adgang, og der kræves ingen
tilmelding. Der vil som altid være kaffe/te og lidt kage i
pausen.
Arrangeres i samarbejde med Saaby-Kisserup Menighedsråd. Kom og vælg en
sang!

Kirkespisninger &
morgenmøder i Kirke Saaby

Kirkespisning: Aftenen består af en kort andagt i kirken,
middag og foredrag i Den gamle Skole. Kirkespisningen
indledes i kirken kl. 18.30 og er afsluttet kl. 21.00
Kirkespisningerne koster 65 kr. per person, inklusiv en
hovedret, kaffe med småkager og et glas vin, sodavand el.
øl. Tilmelding til Kristina Garth-Grüner på tlf. 22 16 12 34 eller
kriga@km.dk eller pjs@km.dk.
Morgenmøde: Møderne har en pris på 30 kr. for morgenmad
og foredrag og ”en lille en til ganen”. Ingen tilmelding.
Morgenmøderne begynder 9.30 og afsluttes kl. 11.00
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Loppemarked
ved Hvalsø kirke lørdag den
24. september fra kl. 10-15
Vi holder loppemarked i Sognegården og på udendørs-områderne udenfor Sognegården lørdag den 24/9. Alle kan
gratis booke en stand efter
først-til-mølle-princippet.
Hvis du har tøj, legetøj,
køkkenting, krea-ting, nips,
små møbler eller andet, som
bare fylder op hjemme hos dig,
så kom og tjen en skilling samtidig med, at andre kan få glæde af dine aflagte sager.
Der er plads til 16 loppestande indendørs – Her får
man tildelt et bord og 1-2 stole
til sin stand.
Det er også muligt at få en
stand op udendørs. Hvis dette

ønskes, skal man dog selv medbringe bord, stole, tæpper og
lignende. En udendørsstand er
ca. 3*3 meter.
Du booker en stand ved at
skrive til Simone på sms til
61691640 eller e-mail til simone.nbs@yahoo.com. Ved tilmelding skal du oplyse navn,
telefonnummer og angive, om
du ønsker stand indendørs eller udendørs.
Vi håber, at mange af jer vil
lægge vejen forbi sognegården
denne dag, så vi kan få afholdt
et godt loppemarked. Det er
gratis at komme ind til loppemarkedet.
Der vil være gratis kaffe, the
og småkager og så vil der være
gratis krea-hjørne, hvor børn
og barnlige sjæle kan slå sig løs.

Morgensang med kaffe og brød
Kom og vær med til morgensang igen om torsdagen én
gang om måneden kl. 08.30 10.00.
Vi starter i kirken, hvor vi
synger nogle salmer og holder
en lille andagt. Vi fortsætter
i Sognegården til en kop kaffe og brød og synger sange fra
Højskolesangbogen. Sæt X i
kalenderen følgende torsdage:
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Den 15. september
Den 6. oktober
Den 10. november
Den 8. december
Arrangementet er gratis,
men af hensyn til kaffe/brød
bedes du tilmelde dig til Torkil W. Jørgensen på e-mail:
tork i lwer ner@g ma i l.com.
Nærmere information på kirkens hjemmeside og på Facebook.

Overalt i Grækenland voksede
de udødelige oliventræer. I
november bankes frugterne af
træerne og presses til den fede,
grønne, aromatiske olie. Flere
store spanske videnskabelige
undersøgelser har påvist, at
olivenolie er godt for vores krop.
Navnlig hvis indtaget kombineres
med valnødder, mandler og
hasselnødder. Men det er olien
også for vores sjæl. Den smager
godt, dufter livgivende, og den
er af fuld af fortællinger om
både den græske antik og
kristendommen.
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Strikkegudstjeneste
Tirsdag den 1. november kl.
19.00 i Hvalsø kirke

På sin rejse overnattede Paulus
i Kenkræa, der er den ene af
Korinths to havnebyer. Her boede
en af de indflydelsesrige kvinder
i biblen. Hendes navn var Føbe.
Hun havde stor betydning som
menighedsforstander, og det var
hende, der bragte Romerbrevet
fra Kenkræa til Rom. Fortællingen
om Føbe er en fortælling om
kvindernes store indflydelse i den
tidlige kristendom. Det var fra
Kenkræa, at Paulus, efter at have
været til frisør, sejlede til Efesos.

Vi inviterer til en stund i kirkens rum med håndarbejde i
hænderne, god musik, tekster,
bøn & sang.
Bagefter er der kage og kaffe/te i kirken med mulighed
for at snakke håndarbejde og
måske dele gode tips og ideer
med hinanden.
”Perfektheds-kultur” er temaet for gudstjenesten. Vi forventer ofte, at vores liv skal
være perfekt. Og måske kan
vores håndarbejde få os til at
sænke skuldrene, når vi lever
med en fejl i strikketøjet.

Det kan også være, at vi tør
prøve noget nyt garn eller en
ny opskrift.
Alle er velkomne – både
med og uden håndarbejde.

Evensong i Saaby kirke
Tirsdag den 1. november
kl. 17.
Evensong, eller Aftensang på
dansk, er en kort, kontemplativ musikgudstjeneste, der består af læsninger, salmer, korsang og solosang. Tidspunktet
er ”after work”. Her kan du i
rolige rammer bede en bøn,
lytte til korsang, synge med på

en aftensang og stadig nå hjem
til TV-avisen.
Med medvirken af Saaby
Vokalensemble (SAVE), solister, Yuzuru Hiranaka, orgel
og Anders Danman, korledelse og klaver.
Der er gratis adgang og en
forfriskning i våbenhuset efter
arrangementet.
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Samtalesalon om familieliv
Tirsdag den 1. november kl.
19-21. Sted: Lejre Højskole,
Bjergskovvej 2, Kirke Saaby
Kirke Saaby-Kisserup menighedsråd samarbejder med
Lejre Højskole om samtalesaloner, hvor vi fordyber os i aktuelle emner med plads til at
samtale om det, der ligger os på
sinde. Tirsdag den 1. november er temaet ”Familieliv”. Vi
har inviteret Gitte Drewes til
at komme med et oplæg som
inspiration til samtalen. Gitte Drewes er familieterapeut
og Rudolf Steiner-pædagog –

kendt fra Lindholm Skovbørnehave, som hun var leder for
i over 20 år.
Vi har bedt Gitte om at
komme med et kort oplæg om,
hvordan hun ser udfordringerne i at få familielivet til at
fungere med alt det, der hører
til: Småbørnsfamilier, sammenbragte familier, forholdet
mellem generationer og regnbuefamilier.
Kom glad og vær med. Det
er gratis at deltage, og der vil
være en kop kaffe/te og lidt kage også.

Læsekredsen
i Kirke Saaby
En god bog provokerer, rusker
op i vante forestillinger, sætter
tanker i gang og vækker måske
genkendelsens glæde.
Vi er ca. 12 deltagere, og
gennem den fælles snak deler
vi vores læseglæde og inspirerer hinanden. Vi har ikke en
masse forhåndsviden om litteratur, og vi analyserer ikke
i alle detaljer, men vi diskuterer de tanker, som bogen giver
anledning til.
Indtil videre mødes læsekredsen i Den gamle Skole i
Kirke Saaby om formiddagen
den første onsdag i måneden.
Har du lyst til at være med,
kan du henvende dig til Judith
Nielsen: jutoni@outloook.dk.
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Vi ved ikke hvordan Paulus har
set ud. Nogle kilder kalder ham
tætbygget og skaldet. Sådan er
han fremstillet på ikoner. Men
vi ved, at han ligesom os ikke
har kendt Jesus personligt. Og
vi ved, at han ligesom os har
temperament og følelser. Han
kunne gløde af raseri, som han
gør i sit brev til Galatien, og han
kunne være blød som i brevet til
hans yndlingsmenighed I Filippi.
Størstedelen af Folkekirkens
kirkegængere synes, at Paulus
er vanskelig at forstå. Sådan var
det også på bibelsk tid. Det Nye
Testamente sukker et sted over,
at der er steder i hans breve, der
er svært forståelige. Men det
handler om at give Paulus en
chance og mærke ilden i hans
ord og person.
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Præsterne besøger på deres
studierejse mange ruiner –
blandt andet ruinerne i Korinth,
ruinerne i Filippi og Thessaloniki
– tre af de steder i Grækenland,
hvor Paulus grundlagde
menigheder. Men Grækenland
har også moderne ruiner. Det
er et land, der er plaget af
jordskælv. Og ind imellem tager
det lang tid at få genopbygget
et hus, efter jordskælvet har
ramt. Men ruinerne er ikke en
skændsel i gadebilledet. De
fortæller historien om et land,
der har jordskælv, og i perioder
har måtte kæmpe hårdt med
økonomien. Og de moderne
ruiner vækker til eftertanke om
tidens gang, vores forfald. Intet
står for evigt

Thorkild Kjærgaard.

Foredrag:

Hans Egede og missions
virksomheden i Grønland
Ved Thorkild Kjærgaard
fredag den 4. november kl.
14-16 i Hvalsø Sognegård
Thorkild Kjærgaard er historiker dr.phil. fra Københavns
Universitet. Han har været
museumsinspektør på Frederiksborgmuseet i Hillerød og
derefter museumsdirektør på
Sønderborg Slot. Fra 2002 til
2015 var han lektor og institutleder ved Ilisimatusarfik/
Grønlands Universitet i Nuuk
med ansvar for undervisning
og forskning i Grønlands og
Nordatlantens historie. Han
har skrevet flere bøger blandt
andet om Grønland.
I 2021 var det 300 år siden,
at missionæren Hans Egede med familie gik i land på
Håbets Ø ud for Nuuk. Han
brugte de næste 15 år af sit liv
med at udbrede den lutherske
kristendom til den grønlandske befolkning. I foredraget
kommer Thorkild Kjærgaard

ind på, hvilken betydning
denne
missionsvirksomhed
fik for den grønlandske befolkning og den grønlandske
kultur. Han kommer bl.a. ind
på, hvordan Egedes insisteren
på, at den grønlandske kirkes
sprog skulle være grønlandsk,
blev årsagen til, at det grønlandske sprog blev bevaret helt
op til i dag i modsætning til,
hvad der skete i mange andre
verdensdele, hvor europæerne
bosatte sig og missionerede.
Thorkild Kjærgaard er en
spændende og inspirerende
formidler med en solid viden
om grønlandske forhold, som
han har erhvervet under sit
mangeårige ophold i Nuuk.
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 eller tlf.:
40469953.
17
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Allehelgens
søndag
i Kirke Saaby kirke søndag
den 6. november kl. 10.30
Vi mindes alle vores døde.
Men i særlig grad de mennesker vi har mistet siden sidste
Allehelgen.
Der vil blive tændt et lys for
hver eneste af dem, og deres
navne vil blive læst op.
Vi slutter gudstjenesten
med at synge en salme på kirkegården.
Herefter inviterer vi på kirkegården til suppe og nybagt
brød.

En lykkelig
rutchetur
Morgenmøde med tidligere
kultur- og kirkeminister Joy
Mogensen onsdag den 23.
november kl. 9.30-11.00
Joy Mortensen fortæller om de
bedste og værste øjeblikke, og
hvordan man kan være lykkelig på forskellige måder.
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Kirkespisning
med frisør, stylist
og make-up-artist
Dennis Knudsen
Onsdag den 30. november
kl. 18.30 i Kirke Saaby kirke
og Den gamle Skole
Dennis Knudsen er en af
Danmarks store kunstnere. Hans liv har været turbulent og spændende. Han har
sminket nogle af verdens største skuespillere, prinsesser og
dronninger, kendte politikere og forfattere. Han er en af
de dygtigste frisører i Europa
og modtog for nyligt en pris
for sine kosmetiske produkter.
Dennis Knudsen vil fortælle
om sit liv på godt og ondt og
den lykke, han har fået gennem sine børn.

Advents
gudstjeneste
med spejderne
Søndag den 27. november
kl. 10.30 i Hvalsø kirke

Solnedgang over Kavala i
Makedonien. Byen som Paulus
kom til, efter at han i Asien havde
hørt en stemme råbe: ”Kom til
Makedonien og hjælp os”. Først
i 1913 blev Kavala græsk efter
at have været besat af Tyrkiet
i næsten 400 år. Grækenlands
anden konge efter den græske
frihedskrig 1821-1820 var en
ung prins fra Danmark, søn
af Christian IX. Han navn var
Vilhelm. Han blev, 17 år gammel,
grækernes konge under
navnet Georgios. Grækerne
holdt meget af ham, men i
marts 1913 blev han myrdet i
Thessaloniki. Præsterne besøger
mindesmærket, der er sat for
ham.
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Statue i Thessaloniki af Alexander
den Store. Han drog i 300-tallet
fra Makedonien mod øst og
erobrede hele datidens verden,
og med sin erobringer fik han
spredt hellenismen. Men Paulus
drog 300 år tidligere mod vest
og spredte kristendommen.
Alexanders rige gik i opløsning.
Paulus rige omfatter i dag
store dele af jorden. Og hans
udbredelse af kristendommen
skete ikke med den vold, som
Alexander den Store anvendte,
eller med den brutalitet, som
profeten Muhammed ville bruge
i 600-tallet for at sprede islam.
Paulus, der holder sig til ordets
sværd, og hvis navn betyder den
lille, viser sin storhed ved at gøre
sig selv lille. For ham kom det ikke
an på at være jøde eller græker,
træl eller fri, mand eller kvinde.
Alle er i hans øjne én i Kristus
Jesus. Det burde have været
Paulus og ikke Alexander, der
havde fået tilnavnet ”Den Store”.

Vokalensemblet er i gang
Saaby Vokalensemble
(SAVE) øver hver torsdag
kl. 19-21 i Den gamle Skole,
Bogøvej 3, 4060 Kirke
Saaby
Vi synger flerstemmige værker
– klassiske og nyere – i forskellige genrer.
Vi medvirker nogle gange
ved kirkelige højtider, ligesom
vi afholder sangaftener og arrangementer som Aftensang
og De 9 læsninger i samarbejde med professionelle sangere
og musikere.
Vi vil meget gerne være flere i koret, så vi kan udvide både repertoiret og flerstemmigheden. Der er pt. ingen mandlige sangere, men skulle nogle
herrer have lyst til at komme
og være med, er de absolut velkomne – helst et par stykker,
så det ikke bliver for ensomt.
Alle, der er glade for at syn-

ge, er velkomne. Det er en fordel at kende til noder, men det
er ingen betingelse.
Stemmerne bliver indspillet
og udleveret til alle.
Deltagelse i koret er gratis.
Næste arrangementer: Sang
aften i Den gamle Skole torsdag den 13. oktober kl. 19.30,
hvor vi synger fra Højskolesangbogen, og hvor alle er velkomne at synge med. Tirsdag
den 1. november kl. 17 er der
Evensong i Saaby Kirke, hvor
vi synger et par klassiske værker. Desuden er planlagt De 9
læsninger i Kisserup kirke i løbet af december.
Vi glæder os til at se nye
sangglade mennesker, så mød
endelig op! Eller henvend dig
til organist og korleder Anders
Danman på mobil 21 68 51
89 – helst sms – eller mail anders@danman.dk.
19

Saabynoderne
Kirke Saabys børnekor

Børnekoret i Kr. Saaby er for alle piger og drenge i 2. – 6.
klasse. Til kor lærer du at synge sammen med andre, at forstå noder og bruge dine ører! Vi har det sjovt og hyggeligt sammen. I løbet af året optræder koret til forskellige
arrangementer som Lucia og børnegudstjeneste Palmesøndag.
Der er korprøve hver torsdag kl. 14.45 – 16.00 i Den
gamle Skole, Bogøvej 3. Første korprøve er torsdag den
15. september. Vi starter med lidt frugt, snacks og saftevand for at få blodsukker og energi på plads efter en
lang skoledag. Til korprøven synger vi bl. a. kanon, leger sanglege, og vi synger selvfølgeligt også flerstemmige sange.
Er du ny i koret, kan du være med tre gange, inden du
melder dig ind, så du lige kan mærke, om børnekor
er noget for dig.
De tre voksne i koret er Anders, som akkompagnerer på klaveret, Karin, som er korhjælper og Marie, der leder koret. Vi glæder os til at se nye som
”gamle” korbørn.

Dejlig godnathistorie
i kirken

og hyggelig spisning i Den gamle Skole første torsdag i måneden kl. 17 for børn og
voksne i Kirke Saaby kirke
Vi starter op igen torsdag den 1. september
2022, og jeg – Loulou Elise Holm - glæder mig
til at se jer igen – nye og gamle.
Jeg sætter musikken og fantasien i gang til
spændende godnathistorier, sanglege og fortællinger, 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 Facebook-gruppen:
”Godnathistorie for børn , Kirke Såby”
(senest 2 dage før næste Godnathistorie!! )
Vi ses !!
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Minikonfirmand-undervisning i 3. klasse

Tirsdage kl 14.00 i kirkens lokaler (Den gamle Skole) åbner kirken igen
for dejlig undervisning og samvær med kommende minikonfirmander
Jeg vil glæde mig meget til at se
alle de elever fra 3. klasse der
ønsker at komme til en masse
dejlige aktiviter og samvær:
Tegning, modellering, historiefortælling, lidt sang og lidt
leg og mest af alt mange sjove
stunder sammen, hvor vi også
hygger os med lidt rart at spise/
drikke efter skole.
Minikonfirmand-undervis-

ning foregår tirsdage fra 14.00
til 15.50, hvor børnene kan
hentes senest kl 15.50 eller evt
selv gå tilbage i SFO. Vi starter
den 23. august 2022.
Tilmelding med navn på barnet hos Loulou på Facebookgruppen: loulous minikonfirmander senest tirsdag den 16.
august.
Vi laver en hyggelig afslut-

ning efter forløbet, hvor forældre
inviteres med til at se, hvad vi har
lavet, tirsdag den 1. november.
Forældre kommer kl 16.00 i Den
gamle Skole, og vi andre mødes
kl. 14.00 som sædvanligt.

Babysalmesang
i Kirke Saaby kirke

Kære alle forældre og 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 til ca. 11.00. Forløbet varer 10 tirsdage, og vi starter
tirsdag den 23. august. Husk at medbringe babydyne!
Vi synger smukke enkle salmer med fagter, laver små rim,
bruger fine farvede tørklæder i sanselege, ser på engle, oplever sæbebobler, danser sammen til sang og musik (i mors/
fars favn) og vugger til sidst til en lille sang.
Babysalmesang er meget styrkende for børnenes indlæring, sanser, sproget og motorikken. Derudover har både
børn og voksne stor glæde ved samvær med latter og hygge!.
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 gøres ved at sende SMS til Loulou Elise Holm på
tlf 60 63 54 31. Skriv tilmelding til babysalmesang kirke saaby og navnet på barnet. Yderligere info hos Loulou
på Facebook-gruppen : loulous babysalmesang.
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.
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Familieformiddag

I forbindelse med vores kirkehøjskole afholder vi familieformiddag
lørdag den 10. september
Fra klokken 9.30-10.45 vil der være forskellige
aktiviteter for børn og deres familie ved Hvalsø
Sognegård. Her vil bl.a. være kreativt-værksted, mulighed for at pynte kager eller at sætte
sig og læse i børnebiblen.
Efter de forskellige sideløbende aktiviteter
er der koncert og optræden med Tina Sakura
Bestle & Torben Westergaard kl. 11. Her vil I
blive budt på sange, oplæsning, føres ud på en
drømmerejse og meget mere. Om deres show
skriver de selv: ”I hjertet findes en have som
blomstrer, hvis vi vander den med musik og hi-

22

storier, og hvis vi trækker vejret med maven, spirer en ro i haven, det er billet til en drømmerejse
med hjertelys og forundring.”
Målgruppen er børn i alderen 3-8 år med
forældre (eller andre voksne), men både mindre
og større børn er også meget velkomne.
Efter koncerten er der fællesspisning.
Aktiviteter og koncerten er gratis, mens fællesspisningen kan fås til den nette sum af 100
kr. pr. familie. Tilmelding til spisning skal ske til
Anne på anne.spangsberg@paradis.dk

Babysalmesang i Hvalsø kirke
Kære alle forældre og børn (ca. 2 til 12 mdr.)
Vi har den glæde igen at kunne invitere til babysalmesang i Sognegården. Forløbet, som er
gratis, foregår i kirken hver mandag kl. 9.30 kl. ca.
10.30.
Forløbet varer 10 mandage, og vi starter mandag den 22. august. Husk at medbringe babydyne!
Vi synger smukke enkle salmer med fagter, laver
små rim, bruger fine farvede tørklæder i sanselege,
ser på engle, oplever sæbebobler, danser sammen
til sang og musik (i mors/fars favn) og vugger til
sidst til en lille sang.
Babysalmesang er meget styrkende for børnenes indlæring, sanser, sproget og motorikken. Derudover har både børn og voksne stor glæde ved
samvær med latter og hygge!

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 gøres ved at sende SMS til Loulou Elise Holm på tlf. 60 63 54 31.
Skriv tilmelding til babysalmesang hvalsø
kirke og navnet på barnet. Yderligere info sker hos
Loulou på Facebook-gruppen: loulous babysalmesang.
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.

BUSK-gudstjeneste med spejderne
Søndag den 30. oktober kl. 10.30

BUSK står for Børn, Unge, Sogn og Kirke, og denne søndag sætter vi særligt fokus på børn og unge
i kirken. Årets BUSK-gudstjeneste handler om trolden i os alle.
Den handler om, at sige ja
og nej til livets gaver og opgaver, og den handler om, at Gud
tilbyder sin søn som hovedhjørnesten i vores liv.
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Kom og lav pynt t il

SØNDAG D. 30/10 KL. 14-16
V i å b n e r S o g n e g å r de n f o r a l le, s o m ha r ly s t
t i l at ko m me o g l ave H a l lo we e n -py nt . V i
s ø r g e r f o r, at de r e r g ræ s k a r, m a n k a n
s k æ r e f lo t t e lyg t e r a f , o g a lve r de n s t i n g f ra
vo r e s k r e a - hylde r.
A l py nt e n må m a n n at u rl i g v i s t a ge m e d
h j e m o g g ø re k l a r h j e m m e t i l H a l low e e n .
D e r v i l o g s å v æ r e k a g e, s a f t o g k a f f e.

T ilme ld ing ska l ske t il S imone
på sm s t il 6 16916 40 e ller
simone .nbs@ ya hoo .com
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Hvad er minikonfirmand?
Minikonfirmand-undervisning er et gratis tilbud til elever i 3. klasse,
som har lyst til at komme i kirken og på en kreativ, hyggelig
måde arbejde med emner og historier, som knytter sig til kirken og
kristendommen. Det er Hvalsø kirkes kirke- og kulturmedarbejder
Simone og organist Linda, der står for undervisningen.
Hvad laver man
til minikonfirmand?
Til minikonfirmand synger vi
sange, tegner og maler, hører
historier, laver plancher, laver
forskelligt klippe-klister, udforsker kirken og kirkegården og
meget mere. Hver gang vil der
også være saftevand og frugt og
nogle gange kage, is, boller eller
andet lækkert til at holde hjernen
i gang.
Minikonfirmanderne vil også
deltage aktivt i forskellige gudstjenester i løbet af efteråret, hvor
den ene er minikonfirmand-forløbets afslutning, hvor vi også
spiser aftensmad sammen, og
alle minikonfirmander får en
gave og et diplom for at have
gennemført undervisningen. Vi
håber meget, at mini-konfirmandernes familier har lyst til at deltage i disse gudstjenester.

Hvor og hvornår
foregår det?
Undervisningen finder sted torsdag eftermiddag i Hvalsø Sognegård, som ligger ved Hvalsø
kirke. Første gang er den 1/9 og
sidste gang er den 24/11 (minus
uge 42).
Minikonfirmanderne bliver
hentet på Hvalsø skole kl. 13:45.
Hvis man ikke går på Hvalsø
skole, skal man selv komme hen
til sognegården kl. 14.
Undervisningen slutter kl.
15:30. Børnene bliver ikke fulgt
tilbage til skolen.

Hvordan tilmelder man sig?
Tilmelding skal ske til Simone på
SMS til 61 69 16 40 eller mail til
simone.nbs@yahoo.com.
Ved tilmelding skal barnets
fulde navn og klasse samt forældres navn og telefonnummer oplyses. Hvis der skal tages særlige
hensyn grundet barnets situation, forhold i hjemmet, sygdom,
allergier eller andet, må I også
meget gerne meddele dette ved
tilmelding.
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Kom til
Tro i
børnehøjde
2. november:
En familiegudstjeneste med halloween-tema onsdag den 2/11 kl. 17 i
Hvalsø kirke. Efter gudstjenesten er
der krea og fællesspisning i Sognegården til 75 kr. pr. familie, eller 20
kr. pr. barn og 30 kr. pr. voksen.
Tilmelding skal ske til Simone på 61
69 16 40 eller simone.nbs@yahoo.
com

24. november:
Familiegudstjeneste, hvor vi tager
forskud på julen og siger tak til årets
minikonfirmander.
Kom til tro i børnehøjde i Hvalsø
kirke torsdag d. 24/11 kl. 17.
Vi vil ved en familievenlig gudstjeneste tage forskud på julen, synge
nogle af de velkendte julesange, selv
deltage aktivt, og så vil årets minikonfirmander optræde med nogle af de
sange, de har lært.
Det bliver sjovt, hyggeligt og lærerigt, og alle er velkomne.
Det er gratis at deltage i gudstjenesten, men fællesspisning koster 75 kr.
pr. familie eller 20 kr. pr barn og 30
kr. pr. voksen. Tilmelding skal ske til
Simone på 61691640 eller simone.nbs@yahoo.com

JULEKLIP I HVALSØ
SOGNEGÅRD
Søndag d. 27/11 kl. 14:00-16:00

Hvad er bedre end af starte jule-måneden med at have nogle hyggelige
timer med dem, man holder af, og tilmed lave noget fint pynt, der kan
skabe ekstra julestemning i hjemmet hele december?

Kom hele familien, tag dine bedsteforældre med eller hiv din nabo og
bedste ven med til Hvalsø sognegård og lav flot og kreativt julepynt..
Vi vil sørge for at have materialer og ideer til, hvad man kan lave. Juleklip
er for børn i alle aldre og deres forældre, bedsteforældre, eller hvem, der
har lyst til at tage med.
Der vil blive serveret mandariner, æbleskiver, saft, te og kaffe.
Arrangementet er GRATIS. Tilmelding skal ske til Simone på
simone.nbs@yahoo.com eller 61 69 16 40

GUDSTJENESTELISTE: SEPTEMBER-NOVEMBER
Hvalsø

Særløse

Kr. Saaby

Kisserup

Søndag den 4. september
12. s. e. trin.

10.30
SEJ
Kirkehøjskole
Gudstjeneste m.
fællesspisning

---

10.30
Høstgudstjeneste

---

Onsdag den 7. september

---

15.00
KVR
Flygtningeguds.

---

---

Søndag den 11. september
13. s. e. trin.

10.30
AS
Kirkehøjskole
Festgudstjeneste
m. høst

---

9.00
AS

---

Søndag den 18. september
14. s. e. trin.

---

10.30
Musikguds.
SEJ

10.30
PJS

9.00
PJS

Onsdag den 21. september

---

15.00
KVR
Flygtningeguds.

---

---

Lørdag den 24. september

Henviser til Kirke Saaby kirke

Henviser til Kirke Saaby kirke

11.00
Fælles provstigudstjeneste PJS

Henviser til Kirke Saaby kirke

Søndag den 25. september
15. s. e. trin.

10.30
N.N.

Henviser til
Hvalsø kirke

Henviser til
Hvalsø kirke

Henviser til
Hvalsø kirke

Søndag den 2. oktober
16. s. e. trin.

Henviser til Kirke Saaby kirke

Henviser til Kirke Saaby kirke

10.30
N.N.

Henviser til Kirke Saaby kirke

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 KL. 10.30
Torsdag den 15. september - AS
Torsdag den 13. oktober - PJS
Torsdag den 10. november - SEJ

GUDSTJENESTELISTE: SEPTEMBER-NOVEMBER
Hvalsø

Særløse

Kr. Saaby

Kisserup

Onsdag den 5. oktober

---

15.00
KVR
Flygtningeguds.

18.30
PJS
Kirkespisning

---

Søndag den 9. oktober
17. s. e. trin.

10.30
AS
12.00
AS Dåbsgudst*

9.00
AS

9..00
PJS

10.30
PJS

Søndag den 16. oktober
18. s. e. trin.

9.00
PJS

---

10.30
PJS

---

Søndag den 23. oktober
19. s. e. trin.

---

10.30
SEJ

---

9.00
SEJ

Søndag den 30. oktober
20. s. e. trin.

10.30
AS
BUSK-guds.
Familiguds. m.
spejderne

---

9.00
AS

---

Paulus i Athen. På Areopagos, tæt ved Parthenon, en bygning så smuk, at man kalder
den et digt i sten, holdt Paulus sin berømte tale fra Apostlenes Gerninger kapitel 17. Der
står blandt andet. I Kristus ”lever vi, ånder vi og er vi”- Talen blev modtaget med hån og
hovedrysten. Og Paulus måtte forlade Athen og tage til Korinth.

GUDSTJENESTELISTE: SEPTEMBER-NOVEMBER
Hvalsø

Særløse

Kr. Saaby

Kisserup

Tirsdag den 1. november

19.00
AS
Strikkeguds.

---

---

---

Onsdag den 2. november

---

15.00
KVR
Flygtningeguds.

---

---

Onsdag den 2. november

17.00
SNBS
Familieguds. m.
halloween-tema

---

---

---

Søndag den 6. november
Allehelgensdag

16.00
AS
De døde mindes

14.00
AS
De døde mindes

10.30
PJS
De døde mindes

14.00
PJS
De døde mindes

Søndag den 13. november
22. s. e. trin.

10.30
SEJ

---

9.00
SEJ

---

Onsdag den 16. november

---

15.00
KVR
Flygtningeguds.

---

---

Søndag den 20. november
Sidste søndag i kirkeåret

---

9.00
PJS

---

10.30
PJS

Torsdag den 24. november

17.00
SNBS
Familieguds. m.
mini-konfirmander

---

---

---

Søndag den 27. november
1. søndag i advent

10.30
AS
Adventsguds.
med spejderne

---

10.30
PJS

---

Onsdag den 30. november

---

15.00
KVR
Flygtningeguds.

18.30
PJS
Kirkespisning

---

* 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
KVR: Karen Vinther Ringsmose, Flygtningepræst

Apollotemplet i Korinth. Paulus var I Korinth 2 ½ år og vendte senere tilbage i nogle måneder.
Til sin menighed i Korinth skrev han Korinthbrevene. Korinth var på Paulus tid en pulserende
storby a la Los Angeles og Barcelona i dag. Samtidig havde byen ry for at være ”en syndens
by”. En kønssygdom var i antikken opkaldt efter Korinth.

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

Poul Joachim Stender

Søren E. Jensen

Anne B. Spangsberg

KIRKE HVALSØ OG SÆRLØSE

KIRKE SAABY OG KISSERUP
Sognepræst Poul Joachim Stender
Kirke Saaby Præstegård, Bogøvej 1, 4060 Kirke Saaby
Tlf. 4649 2117. Træffes ikke mandag.
E-mail: pjs@km.dk 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

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

Graver
Michael Gundmann
Graverkontoret, Bogøvej 8A, 4060 Kirke Saaby
Tlf. 2751 2055 · E-mail: saabykirkegaard@gmail.com
Kontortid 9.00-12.00

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

Kirkesanger
Therese Harris Buus Nielsen, tlf. 9395 2391
E-mail: theresehbnielsen@gmail.com
www.theresenielsen.dk

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

Formand for menighedsrådet
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

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

