FRA KIRKEN

December 2019 • marts 2020

Skrab julen frem!

Julen har fået alt for mange
unødvendige lag.
Gaver, mad, juletræer er vid
underlige. I julen handler det
også om at hygge sig og nyde
de gamle traditioner.
Men ind imellem bliver vi nødt
til at skrabe nogle af lagene

væk. Vi har nemlig glemt, at vi
fejrer jul hvert år i glæde over,
at Gud blev menneske i Jesus
Kristus.
Skrab kirkebladets forside og
få den store gevinst, at finde ju
lens egentlige indhold.

Glædelig jul &
velsignet nytår 2020

Af Nikolaj Christensen fra
www.kristendom.dk
Alle har en mening om julen. Her kan du læse citater af Margaret Thatcher, Victor Borge, Charles
Dickens med flere.
Der findes mange perspektiver på julen. På den
ene side er der de mere jordnære om julens stress
og jag og dens økonomiske omkostninger. På den
anden side er julen også en tid, hvor mange svinger sig op til at sige højstemte ting om fællesskab og
håb. Her har vi samlet en god blanding af kendte og
mindre kendte citater sagt af folk fra nær og fjern:

Torsdag den 2. kl. 17:	Godnathistorie i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Tirsdag den 7. kl. 14:	Læsekreds i Kirke Saaby præstegård
Onsdag den 8. kl. 9.30:	Morgenmøde om sorg i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 15. kl. 20:	Aftenmeditation om bekymringsløshed i Hvalsø kirke
Tirsdag den 21. kl. 18.30:	Fællessogneaften med Naser Khader i Hvalsø sognegård
Onsdag den 22. kl. 18.30:	Kirkespisning om at leve et meningsfyldt liv
i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole

- Jeg holdt op med at tro på Julemanden,
da jeg var seks år. Min mor tog mig med
hen for at se ham i et stormagasin, og
han bad mig om min autograf.
Shirley Temple, amerikansk tidligere
barnestjerne, skuespillerinde og diplomat

Søndag den 2. kl. 19.:	Lysgudstjeneste i Særløse kirke
Søndag den 2. kl. 19.30:	Kyndelmissekoncert i Kisserup kirke
Tirsdag den 4. kl. 14:	Læsekreds i Kirke Saaby præstegård
Torsdag den 6. kl. 17:	Godnathistorie i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Fredag den 7. kl. 14:	Foredrag om Den Hellige Birgitta af Vadstena i Hvalsø
Sognegård
Onsdag den 12. kl. 9.30:	Morgenmøde om eksistenssamtaler i Den gamle Skole,
Kirke Saaby
Tirsdag den 25. kl. 19:	Filmklubben Bergman i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 26. kl. 18.30:	Kirkespisning om verdens dyreste biler i Kirke Saaby kirke
og Den gamle Skole
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Søndag den 1. kl. 10.30:	Luciaoptog med spejderne i Hvalsø kirke
Tirsdag den 3. kl. 14:	Læsekreds i Kirke Saaby præstegård
Onsdag den 4. kl. 10:	Juleafslutning for børnehaverne med Tine Skau fra TRIOfabula
i Hvalsø kirke
Onsdag den 4. kl. 19.30:	Julekoncert med vokalgruppen Intakt i Hvalsø kirke
Torsdag den 5. kl. 17.00:	Godnathistorie i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Fredag den 6. kl. 14:	Eftermiddagsmøde i Hvalsø Sognegård: Vi synger julen ind
Tirsdag den 10. kl. 9.30:	Dagplejejul i Kirke Saaby kirke/Den gamle Skole & Hvalsø
kirke/Sognegården
Onsdag den 11. kl. 9.30:	Børnehavejul i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Søndag den 15. kl. 15.00:	Julekoncert i Kirke Saaby kirke
Tirsdag den 17. kl. 19.30:	De 9 læsninger i Kisserup kirke
Tirsdag den 17. kl. 19.30:	Julekoncert med Tolstrupkoret i Særløse kirke
Torsdag den 19. kl. 8.00:	Skolejul i Kirke Saaby kirke
Fredag den 20.:	Skolejul i Hvalsø kirke
Søndag den 22. kl. 19:	De 9 læsninger i Hvalsø kirke
Tirsdag den 24.:	Juleaftensgudstjenester i alle fire kirker
Tirsdag den 31.:	Champagnegudstjeneste i Kirke Saaby kirke, Hvalsø & Særløse kirker

Januar

for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse

Februar

Kalender

Tirsdag den 3. kl. 14:	Læsekreds i Kirke Saaby præstegård
Onsdag den 4. kl. 19.30:	Klimaaften i Kirke Saaby præstegård
Torsdag den 5. kl. 17:	Godnathistorie i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Fredag den 6. kl. 14:	Foredrag ved Mikkel Friis-Holm – chokoladeverdensmester i
Hvalsø Sognegård
Onsdag den 11. kl. 18.30:	Kirkespisning om kristendommens betydning i Kirke Saaby
kirke og Den gamle Skole
Torsdag den 12. kl. 19.30:	Opera i Sognegården i Hvalsø
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- En hjemmelavet gave siger meget mere
end en færdigkøbt fidus. Den fortæller, at
man har brugt tid og kræfter. Den fortæller, det er noget personligt. Den fortæller,
at man får for lidt i lommepenge.
Steen (fra tegneserien Steen & Stoffer
(1985-95) af Bill Watterson)

- Juledag er en dag med betydning og traditioner, en særlig dag tilbragt i familie
og venners varme kreds.
Margaret Thatcher,
britisk premierminister 1979-90
- Julemanden er inde på noget rigtigt: besøg folk én gang om året.
Victor Borge, dansk pianist og entertainer
- Medmindre vi gør julen til en anledning
til at dele vores velsignelser, vil selv al
sneen i Alaska ikke gøre den hvid.
Bing Crosby, amerikansk sanger og skuespiller,
som gjorde ”White Christmas” til den
bedst-sælgende single nogensinde
- Menneskeheden er en stor, en umådelig
stor familie. Det bevises af det, som vi føler i vores hjerter i julen.
Pave Johannes XXIII, født Angelo Giuseppe
Roncalli, pave 1958-63

- Jul er ikke en tid på året men en sindstilstand. At fremme fred og velvilje, at være
rig på barmhjertighed, er at have julens
rette ånd. Hvis vi tænker på disse ting,
vil der blive født en frelser i os, og over os
vil der skinne en stjerne, der sender sit
skær af håb til verden.
Calvin Coolidge, amerikansk præsident 1923-29
(fra hans juletale i 1927)
- Jeg glæder mig i denne tid,
nu falder julesneen hvid,
og så må julen komme!
Min far hver dag i byen går,
og når han kommer hjem, jeg står
og ser hans store lomme.
Johan Krohn, dansk skolebestyrer og
børnebogsforfatter (fra begyndelsen
på Peters Jul, 1866)
- Glædelig, glædelig jul, som kan vinde os
tilbage til vores barndomsdages illusioner, minde den gamle mand om hans
ungdoms fornøjelser, og transportere
den søfarende og den rejsende, tusindvis
af mil væk, tilbage til hans egen pejs og
hans rolige hjem.
Charles Dickens, engelsk forfatter
- Julen varer længe, koster mange penge.
Peter Faber, dansk digter og telegrafdirektør
(sidste linje af Højt fra træets grønne top, 1848)

For samtale og øvrig
information træffes jeg på
mobil 6073 2494 og på mail
MIRR@km.dk

Demenspræst i Lejre provsti
Når et menneske bliver ramt
af demens, er det en livsomvæltning.
Ikke bare for den demensramte, men især også for de
pårørende.
Demens er en uhelbredelig
sygdom, og på mange måder
en lang afsked i livet. En afsked med minder og historier
man har delt sammen. Det er
en meget sorgfuld proces og
rammer såvel den demensramte i starten af sygdomsfasen som de pårørende, der
magtesløse må se på.
Derfor kalder man også
sygdommen for de pårørendes

sygdom. Det at se ens kære langsomt, men sikkert - forsvinde ind i sig selv, som sygdommen tager til, kan være en
utrolig smertefuld og ensom
oplevelse.
Både som demensramt og
som pårørende kan man få
brug for kirken og for én at
snakke med, som har tavshedspligt. Derfor har Roskildes Stift valgt, at der skal være
en præst på demensområdet i
Lejre provsti. Den vigtige opgave har jeg fået lov at løfte
sideløbende med mit arbejde
som sognepræst i Rye og Kirke Sonnerup kirker.

Som demenspræst er afgørende for mig at bringe kirken
til dem, der ikke kan komme
i kirke længere. Undersøgelser har vist, at sang og musik
kan vække noget til live – en
genkendelse - som endnu ikke
er gået tabt trods fremskreden
demens. Ved at lytte, synge
og sanse sig til salmesang og
gudstjeneste kan der vækkes
gemte minder frem og gives
en god og tryg oplevelse på de
særlige præmisser, situationen
kræver. For eksistentielle behov skal også mødes, når sproget ikke er mere.
Der er Sansegudstjeneste
for Demensramte hver måned i henholdsvis Kløverhuset
i Hvalsø, i demensenhederne i
Ammershøjparken og på Bøgebakken, samt i dagcenteret.
For dem, der ønsker at
komme i kirke til jul, men som
har vanskeligt ved juleaftens
trængsel og larm, afholdes der
en særlig Julegudstjeneste for
demensramte og deres familier.
Julegudstjenesten finder i
år sted i Kirke Hyllinge kirke
(tidspunkt annonceres i avisen), og alle er hjertelig velkommen.
Mikela Risum
Sogne- og demenspræstw

Opfordring til kirkebladets læsere
Køb julepynt, der fortæller en historie om, hvordan Gud julenat blev menneske i Jesus. Kristne
julesymboler er engle. Det var englene, der fortalte hyrderne, at Jesus var kommet til verden.
Køb julestjerner, der fortæller om stjernen, der
stod over stalden i Betlehem. Køb figurer af
De hellige tre Konger, der kom med gaver til
Jesusbarnet. Hvis det er muligt at opdrive, så

lav sammen med børnene eller børnebørnene
en julekrybbe. En lille vugge med Jesusbarnet.
Nogle køer, får, geder, æsler, måske en kamel.
Og så en Josef og Maria. I Hvalsø kirke er der
en julekrybbe. Gå op i kirken og få inspiration.
Eller google julekrybbe og se på billederne.

Biavl

på Hvalsø kirkegård
Hvis du vil vide mere om biavl og planter:

www.biavl.dk / www.bivenlig.dk / www.roskildebi.dk
I efteråret 2018 blev jeg kontaktet af kirkegårdslederen
og spurgt, om jeg ville stå for
biavl på kirkegården. Efter
lidt snak frem og tilbage, om
hvordan vi skulle gribe det an,
aftalte vi, at jeg skulle stille
et par bifamilier op i foråret
2019. Bierne flyttede ind på et
sted, hvor de forhåbentlig ikke
ville være til gene for kirkegårdens brugere og personale.
Kirkegårde er fine steder for
biavl, fordi der er blomstrende
planter en stor del af året, så
bierne kan finde varieret føde
i form af pollen og nektar. Det
gælder også for de vilde bier,
som kan finde fine levesteder
her. Mange kirkegårdes plejeplaner tager højde for levesteder til vilde bier.
Biavl i forskelligt omfang
har været kendt langt tilbage
i tiden, tænk bare på vikingernes mjødbrygning. Bier er
også nævnt i det gamle testamente, for eksempel Esajas
7:18, 1. Samuel 14:26. og så
indgik honning fra vilde bier i
Johannes Døberens måltider.
Biåret 2019 har været et lidt
specielt år, fordi vinteren var
kort og ikke særlig kold. Det
betød, at der kom tidligt gang
i bierne, hvad der kom bag på
mig og mange andre biavlere.
Bifamilierne voksede sig hurtigt store og stærke, hvilket er
fint set med mine briller, men

det betød også, at bierne savnede plads hurtigere end forventet. Og hvad gør en bi så,
når den er utilfreds med boligforholdene, jo den flytter. Der
sker i praksis det, at bierne laver en ny dronning, og når den
gamle dronning i bistadet fornemmer, at der er en ny dronning på vej, så stikker hun af
med en flok arbejderbier i en
sværm for at finde et nyt sted
at slå sig ned. Gamle dronninger er modsat den nye dronning ikke i stand til at stikke
og kan derfor ikke forsvare sig
i kampen om bistadet. Det kan
være ret fascinerende at se 1020.000 bier sværme i luften på
en gang, indtil de har fundet
et nyt sted at slå sig ned.
Den nye dronning i bistadet

bliver efterfølgende parret af
tilfældige hanbier i området,
og der tilføres nye gener til
bifamilien. Det betyder at biavleren og omgivelserne nogle gange kan få sig en overraskelse, når den nye dronnings
æg begynder at klække. I år
har bierne på kirkegården været ret pirrelige efter de sværmede. Det er der rådet bod på
i august måned med tilsætning af nye dronninger med et
mere roligt gemyt.
Jeg har været biavler i mange år. En god ven lokkede mig
i starten af 00’erne til at kigge med, når han passede sine
bier. Jeg deltog derefter på et
kursus for nye biavlere i Gammel Roskilde Amts Biavler
Forening (GRAB), hvor årets
gang i bigården blev gennemgået, og teorien blev afprøvet i
foreningens skolebigård. Efter
endt kursus købte jeg så mine
første bier af en af en lokal biavler i Hvalsø, og så var det
bare om at finde mit eget niveau. Jeg har lige nu 4 familier i og omkring Hvalsø, som
hver producerer 40 – 50 kg
honning om året. Hver gang
jeg høster 1 kg, har bifamilien
indsamlet 8 kg, hvor de 7 kg
er brugt til at holde familien
i live. Honningen afsættes til
venner og bekendte.
Søren Toft Nielsen
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Luciaoptog
med spejderne

Juleafslutning
for børnehaverne
i Hvalsø kirke læs mere på side 21

Første søndag i advent, den 1. december
kl. 10.30 i Hvalsø kirke

Juleafslutning
”Vi synger
sammen
julen ind”
Eftermiddagsmøde i Hvalsø sognegård, fredag den
6. december kl. 14-16

Julekoncert
med vokalgruppen Intakt
Hvalsø kirke onsdag den 4.
december kl. 19.30
Intakt har sunget sammen siden 1998 og efterhånden været i mere end 100 kirker på
Sjælland. Gruppens medlemmer har musisk baggrund i
både DR Pigekoret samt den
danske jazzscene. Repertoiret
er varieret, og publikum bliver budt på både danske og
engelske tekster i flere forskellige musikalske stilarter. Til
6

julekoncerten vil programmet
bestå af alle de dejligste danske julesange- og salmer samt
highlights fra den amerikanske julemusik, så vi alle kan
komme i den helt rette julestemning. Intakt består af de
4 sangere Eva Hede, Maria
Hede, Lotte Pazdecki og Gitte Lohmann. Pianisten Jesper
Ankjær og cellisten Therese
Ankjær akkompagnerer Intakt.

I år står den på fransk jul med
festlige traditionelle franske
juleviser, også med danske
tekster. Musikken er folkelig
og iørefaldende, teksterne ofte
farverige, fantasifulde og frit
fabulerende over Bibelens julefortællinger. Men vi starter
og slutter eftermiddagen med
en
syng-sammen-afdeling
med de danske julesange og –
salmer, vi kender og elsker. Og
forhåbentlig bliver der også
plads til en god julehistorie.
Dagens optrædende bliver Djina Mai Mai, Linda Baarsgaard, Michael von Bülow og
Allan Diehl.
Af hensyn til traktementet
bedes man tilmelde sig arrangementets vært Carsten Lester på mail: carsten.lester@
fasttvnet.dk

for vuggestuer og
dagplejere
Tirsdag den 10. december kl. 9.30 i Hvalsø kirke
Luciaoptog med konfirmanderne. Frugt i sognegården
bagefter.

Dagplejejul
i Den gamle Skole, Kirke
Saaby, tirsdag den 10.
december kl. 9.30
Sang og musik i kirken. Juletræ og julegodt i Den gamle
Skole.

Julekoncert
Kirke Saaby kirke
søndag den 15. december
kl. 15.00
Det bliver festligt igen – efter et par års pause – at kunne afholde årets julekoncert i
Saaby kirke i det smukke nyrenoverede kirkerum.
Børnekoret Saabynoderne
glæder sig til at indlede koncerten med det traditionelle
LUCIA-optog og lade en lille
buket af smukke og fine julesange klinge under hvælvingerne. Det sker under ledelse
af korleder Marie Villadsen
og kirkens organist Anders
Danman.
Herefter overtager Dis
Qant ledet af organist og
korleder Camilla Donovan
eftermiddagens højtidelighed og fører koncerten til
ende. DisQant er et damekor stiftet i 1951 under navnet Roskilde Damekor. Koret har i dag ca. 25 sangere.

Det er et amatørkor, men
der arbejdes målrettet med
klang og udtryk. Camilla har dirigeret siden 1999.
Koret synger som regel traditionel klassisk kormusik,
men tager gerne mod udfordringer. F.eks. har de optrådt med korimprovisation
i samarbejde med installationskunstneren Maj Hasager, ved en elektronisk meditationskoncert med Claus
Thorsager Olesen og senest
en hyldestkoncert til Kim
Larsen i samarbejde med
bandet State of Mind.
Ved julekoncerten i Kirke
Saaby vil der bl. a. være musik af Bach og Mendelssohn
på programmet, men også
nyere julehits og kendte danske julesange.
Hjertelig velkommen til
en dejlig stund med vellyd
midt i juletravlheden!
Gratis adgang.

Børne
havejul
i Den gamle Skole,
Kirke Saaby, onsdag
den 11. december
kl. 9.30
Sang og musik i
kirken. Juletræ og
julegodt i Den
gamle Skole
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Skolejul

Juleaften

Torsdag den 19. december
fra kl. 8.00 i Kirke Saaby
kirke

Tirsdag den 24. december,
Kirke Saaby kirke kl. 12.30
og 14.00, Kisserup kirke
kl. 15.00

Juleafslutning

Meget mere festligt, bevægende og stemningsfuldt bliver det ikke, når sognets kirker ringer ind til gudstjenester
juleaftens dag.
Med Erik Rasmussen,
trompet og flügelhorn og Therese Harris Buus Nielsen, sopran.

for Hvalsø skole

Torsdag den 19. december
i Hvalsø kirke

De 9 læsninger
Kisserup kirke tirsdag den
17. december kl. 19.30
I adventstiden står traditionerne i kø, og en af dem er de 9 læsninger – en stemningsfuld begivenhed med bibelske læsninger
afvekslende med musikindslag.
Gennem de ni bibeltekster fortælles om syndefaldet, Guds
udvælgelse og frelse, sådan som
den udspilles i den bibelske hi-

storie. Traditionen med de ni
læsninger stammer fra England, hvor den blev holdt første gang i 1918 i King´s College
i Cambridge. Therese Harris
Buus Nielsen, Djina Mai-Mai
og Saaby Vokalensemble SAVE
synger, Roberto Falcone spiller barokviolin og Anders Danman akkompagnerer på orgel
og klaver. Liturg er sognepræst
Poul Joachim Stender.

Julekoncert med Tolstrupkoret

Tirsdag den 17. december
kl. 19.30 i Særløse kirke
Tolstrupkoret synger et va8

rieret program, som på forskellig vis beskriver juletiden.
Der er naturligvis ingen jul
uden gamle, kendte engel-

Jul før jul
Søndag den 22. december
kl. 16 i Kisserup og 17.00 i
Kirke Saaby
Hvis man ikke har tid til at gå
i kirke juleaften, så se ind til
julegudstjeneste den 22. december. Vi holder julegudstjenester fuldstændig som var
det juleaften. Masser af julesalmer, tændte juletræer og et
glas juleøl i våbenhuset med
pebernødder til.
ske Christmas carols. Af nyere musik har korets dirigent,
Mikael Jacobsen, bl.a. valgt to
arrangementer af Mikael Bojesen med melodiske juletekster. Den ene beskriver fint tiden i december, som for nogen
kan være lang. John Høybye´s
værker er også populære i
Tolstrupkoret, og i år er det
”Glæd dig himmel, glæd dig
jord” som kan høres. Grundtvig og Ingemann bliver også
sunget, og så har stemningen
indfundet sig.

Brutal
julecountry
med CS Nielsen Band,
Hvalsø Kirke 2. juledag kl.
19.00
CS Nielsen er igen på besøg
med sit orkester, denne gang
på den dystre anden juledag,
hvilket betyder at julehyggen bliver garneret med vold,
mord og ondskab tilsat blodige, bibelske tekster, som Søren E. Jensen læser op.
Der er med andre ord tale om
en liturgisk julecountrygudstjeneste. Det er en ny genre,
og derfor er det endnu ikke
sikkert, hvor det fører hen.
Det eneste, der foreløbig står
fast, er at aftenen ender lykkeligt med en storslået hyldest til
barnet i krybben.

Sidste dag i året
i Kirke Saaby kirke
Kirke Saaby kirke tirsdag den 31. december kl. 15.00
Inden nytårsfestlighederne går i gang, inviterer vi til en lidt anderledes gudstjeneste, hvor vi gennem musik, ord og stilhed vil
betragte året, der gik og året, der er på vej. Efter gudstjenesten
nyder vi sammen et glas champagne og kransekage. Med trompetisten Erik Rasmussen og kirkesanger Therese Harris Buus
Nielsen.
9
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Ny mulighed for at se kunstværket -

Esbjerg Evangeliet i Hvalsø Sognegård
Erik Hagens´ store billedfrise kan ses i Hvalsø
Sognegård fra den 7. - 23.
januar.
Områdets skoleelever samt andre interesserede får muligheden for at nyde billedfrisen,
som i samarbejde med kunstneren er et projekt fra Folkekirkens Skoletjeneste ”Skibet”
samt andre skoletjenester.
Der er lavet undervisnings-

materialet til billedfrisen, som
i denne sammenhæng er en 22
meter lang kopi af det oprindelige vægmaleri.
Esbjerg Evangeliet er fra
2005 og er et spejlbillede af
Danmark i dag og en skildring
af et liv fra ende til anden. Flettet ind i maleriets motiver finder man cirka 150 bibelcitater.
Betydningen opstår i et
samspil mellem billede og
tekst. Esbjerg Evangeliet er

altså vores historie sat i relief
af Bibelens fortællinger. Maleriet skaber med sine humoristiske og provokerende billeder en fortælling, som man
kan gå på vandring i og fortælle med på.
Søndag den 12. januar
og den 19. januar vil der efter gudstjenesten være mulighed for at se på værket i
sognegården, i relation til
kirkekaffen.

Morgenmøde:

”Du løfter mig om sorg, kærlighed og
taknemmelighed”
Morgenmøde i Den gamle
Skole, Kirke Saaby, onsdag
den 8. januar kl. 9.30-11.00
Foredragsholderen Inge Møllehave kommer ind på nogle af sorgens mange ansigter.
Blandt andet tendensen til at
ældres sorg overses Hun fortæller om, hvad der har hjulpet hende, da hun mistede sin
mand Erling Møllehave. Ligeledes om hans digte til hende,
om tro og bøn og om taknemmelighed for den store kærlig10

hed, der blev hende forundt.
Inge Møllehave er aktuel med bogen Du løfter mig.
Hun mistede i sommeren
2017 sin mand, Erling Møllehave, efter et sygdomsforløb.
Hendes verden ændrede sig
på et splitsekund. Hun fortæller hudløst ærligt om at miste
fodfæstet og sidde handlingslammet tilbage, alene i hverdagen, men også om langsomt
at finde balancegangen og
roen igen.
11
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Sådan blev
vi kristne
En rejse i Jesus og
Paulus fodspor
Hvalsø-Særløse og Kirke
Saaby-Kisserup inviterer til fællesarrangement i
Hvalsø sognegård. Tirsdag
den 21. januar kl. 18.30
Politikeren Naser Khader er
aktuel med bog om, hvordan
vi blev kristne.
Naser Khader kom som 11årig til Danmark fra Syrien,
og nærmest fra første dag blev
han fascineret af danskernes
forhold til Kristendommen.
Han har tidligere beskrevet
sit møde mellem sin arabiske
baggrund og danskernes pro-

testantisme, og få har som han
formået at udfordre og skabe
forbindelser mellem de to positioner. Og taget slagene for
det. Siden han i 2015 tog en
masteruddannelse i teologi,
har Naser Khaders interesse
for Biblens historier kun vokset sig større, og undervejs
fik han via apostlen Paulus
et helt nyt perspektiv på Kristendommen. I Sådan blev vi
kristne – en rejse i Jesus’ og
Paulus’ fodspor fortæller Naser Khader historien om jøden
Saulus, der i årene efter Jesus’
død forfølger de nye kristne.
Men efter at have set Jesus i
et drømmesyn bliver han omvendt, tager navnet Paulus og
vier sit liv til at udbrede det
kristne budskab. I bogen tager
Naser Khader læseren med til
Israel og Palæstina, hvor han
rejser i de fodspor, Jesus og

December • Januar • Februar • marts

Kyndelmissekoncert
med Roskilde Studiekor
Kisserup kirke søndag den
2. februar kl. 19.30

Paulus trådte for cirka 2.000
år siden. Undervejs trækker
teologen og folketingspolitikeren røde tråde fra Det gamle
Testamente over kristendommens indførelse i Danmark til
Reformationen. Og undervejs
forsøger han at besvare det
store spørgsmål, om kristendommen overhovedet ville se
ud som den gør, hvis ikke det
havde været for Paulus.

Halvdelen af vinteren er gået,
kulden er på sit højeste, men
dagene bliver længere, og lyset
titter så småt frem igen.
Aftenens koncert hylder
frost, lys og natur og byder
på smukke danske sange som
for eksempel ”Det er hvidt
herude” og ”I sne står urt og
busk i skjul” med tekst af B.
S. Ingemann og musik af Th.
Laub. Flere af de kendte tekster får nye klæder i melodier
af Niels la Cour, Nina Fischer
og Poul Hamburger; musik af
Michael Bojesen m.fl. er også
på programmet til en fin og

stemningsfuld vinterkoncert.
Roskilde Studiekor blev
dannet i 1980 som et ad hoc
kor oprindeligt med unge
gymnasieelever fra Roskilde
Katedralskole under ledelse af
Ole Hannibal, som dirigerede koret de første 25 år. Koret
har gennem de snart 40 år, det
har eksisteret, givet utallige
koncerter både a capella og i
samarbejde med professionelle musikere såvel i Danmark
som på ti større udlandsrejser. Repertoiret er overvejende klassisk – både verdsligt og
kirkeligt – fra flere århundreder, samt nyere kormusik og
nordisk folketone.
Koncerten dirigeres af Fili-

pe Cavalheiro, korets dirigent
siden september 2019. Han er
uddannet i komposition fra
MK i Lissabon og i direktion
fra både MK i Lissabon og
College-Conservatory of Music i Cincinnati, USA. Filipe
har stået i spidsen for utallige
professionelle kor og orkestre i
ind- og udland. I Danmark er
han fast dirigent for Kammerkoret Musica og kammerorkestret Musica og har siden 2014
også været korsyngemester for
opera Hedeland.
Der vil brænde fakler hele
vejen op til kirken og serveres
en forfriskning i våbenhuset
efter koncerten.
Gratis adgang.

Kirkespisning:

Kunsten at leve
et meningsfuldt liv
I Den gamle Skole, Kirke
Saaby, onsdag den 22.
januar kl. 18.30-21.00
Foredrag af læge, forfatter og
klinisk sexolog Jesper BayHansen
Flere og flere danskere efterlyser større glæde og mere
mening i livet. Men hvordan får man det? Få indblik i,
hvorfor meningsfuldhed er en
meget vigtig del af alle menneskers trivsel. Med afsæt i den
nyeste viden om livsglæde,
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mening, autenticitet, robusthed og trivsel kan du blive klogere på kunsten at leve et meningsfuldt liv.
Efter foredraget vil du
komme hjem med masser af
inspiration til, hvordan du kan
leve et liv med mindre stress
og større indre ro, robusthed,
livsglæde, gejst og ikke mindst
mening
Læge, forfatter, sexolog Jesper Bay-Hansen giver anvisninger til et meningsfyldt liv.

Lysgudstjeneste
Søndag den 2. februar kl.
19.00 i Særløse kirke
Den 2. februar er det kyndelmisse, midvinter. Nu går vi for
alvor mod lysere og varmere
tider. Kyndelmisse er fra gammel tid en lysfest.
En stemningsfuld aftengudstjeneste, hvor vi efter gammel skik fejrer kyndelmisse med masser af tændte lys,
smukke salmer og tid til stilhed.
13
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Kristen spiritualitet
Foredrag om Den Hellige Birgitta af Vadstena
Fredag den 7. februar kl.
14 – 16 i Hvalsø Sognegård
ved historiker Brian
Patrick McGuire.
Birgitta af Vadstena levede
fra 1303 til 1373. Hun var en
både spændende og sammensat kvinde fra middelalderens
Europa. Hun oplevede gennem hele livet talrige syner,
som formede hendes syn på
Gud og kirken. Hun grundlagde klosteret i Vadstena,
som blev et åndeligt centrum i
Nordeuropa og hun blev efter
sin død helgenkåret af Paven
i 1391. Den danske dronning
Magrethe 1. var fascineret af
hende og sørgede for oprettel-

Professor emeritus Patrick Brian
McGuire, middelalderhistoriker
sen af to klostre i hendes navn
(Maribo og Mariager). Hun
blev betragtet som en særlig hellig og from kvinde, der
også kunne være en provokation overfor den etablerede
kirke.
Hvordan kan vi i dag prøve
at forstå denne hellige kvinde, og hvordan kan vi gennem
hende se en forbindelse til nutidens spirituelle søgen? Det
er nogle af de spørgsmål, som
Brian McGuire vil komme ind
på i foredraget.
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
Den hellige Birgitta
af Vadstena. Skulptur
af den svenske billedhugger
Axel Wallenberg. Fotograferet
i Maribo Klosters have
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Morgenmøde:

Samtalerum
Aftenmeditation
om bekym
ringsløshed
Onsdag den 15.
januar kl. 20.00
i Hvalsø kirke
Læg dine bekymringer fra
dig, og hengiv dig til stilhed, meditation, ro og masser af lys i denne mørke,
men sidste vintermåned.
Aftenens tema er bekymringsløshed - i oldkirken kaldet for ”den hellige
ligegyldighed”.

i Den gamle Skole,
onsdag den 12. februar
kl. 9.30-11.00
Mød den nye præst i Rorup og Glim sogne, Karen
Ringsmose, der netop har
udgivet bogen:
SAMTALERUM
Eksistenssamtaler for
voksne i folkekirken
I teori og praksis kommer
bogen med bud på, hvordan folkekirken kan imødekomme interessen for
eksistentielle spørgsmål.

Kristian Lilholt
Hvalsø kirke onsdag den 1.
april kl. 19.30
Kristian Lilholts varme og
vedkommende
’menneskemusik’ er noget af det mest
iørefaldende og meningsfulde
musik, Danmark kan byde på
i øjeblikket. Glæd jer til Lilholts, Ida Friis Virenfeldts og
Lasse Jørgensens yderst hørværdige udgaver af både sangene og instrumentalmusikken. Kristian Lilholt har, gennem en lang karriere, holdt
et højt kompositorisk niveau
gennem mange udgivelser i

eget navn og tværkunstneriske projekter som LAND og
STILLE FLYDER LIVET og har også leveret musikken
til en del af broderen Lars Lilholts største hits. Tiden flyver afsted i godt selskab under mottoet: kommunikation
i øjenhøjde - musik med højt
til loftet.
Entre: 150 kr. Billetter bestilles via www.billetto.dk
(link vil være at finde på Hvalsø kirkes hjemmeside fra 1
dec.) eller betales kontant ved
indgangen.

15
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Das weisse BandDet hvide bånd
Rye kirke, tirsdag den 31. marts kl. 19.00

Joachim Kay Stender – på billedet målløs af betagelse over den gule Ferraris skønhed.

De uskyldige

Kirkespisning
med bilentusiasten og præstesønnen Joachim Kay Stender
Onsdag den 26. februar kl.
18.30 i Den gamle Skole,
Kirke Saaby
Han har været grebet af biler
siden han var få måneder gamel. Hans første ord var bil.

Kirkespis
ninger
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Filmklubben Bergman har den
store fornøjelse at præsentere:

Hans kærester bød han op til
dans i Kirke Saaby præstegård
med lydoptagelser af accelererende biler. Han har arbejdet for Ford Danmark og nu
for Gran Turismo cars, hvor
han markedsfører verdens dy-

reste og hurtigste biler. Mød
en passioneret mand, der kan
høre en symfoni i en Ferrari
og se Guds nåde i formen på
en Maserati.

Kirkespisningerne koster 65 kr. per person. Prisen er inklusiv
en hovedret, kaffe med småkager og et glas vin/sodavand/
øl. Tilmelding på e-mail eller telefon til Kristina Garth-Grüner
tlf. 22 16 1234 eller kriga@km.dk eller pjs@km.dk. Aftenen
består af en kort andagt i kirken, middag og foredrag i Den
gamle Skole. Kirkespisningen indledes i kirken kl. 18.30 og
er afsluttet kl. 21.00

Den gamle Skole, Kirke Saaby. Bogøvej 3,
tirsdag den 25. februar kl. 19.00
I filmen ”De uskyldige” bliver den unge franske læge Mathilde sendt til Polen i 1945.
Kvinden arbejder for Røde Kors og skal assistere med behandlingen af overlevende fra de
tyske koncentrationslejre. En dag bliver hun
sendt til et kloster, hvor en nonne beder om
hendes hjælp.
Her opdager Mathilde, at flere af søstrene
har været udsat for overgreb fra de sovjetiske
soldater og er blevet gravide. For nonnerne, der
ikke kan forene deres tro med graviditeten, bliver den kvindelige læge deres eneste håb.
”De uskyldige” er et fransk drama instrueret af kvinden bag filmen Coco før Chanel,
instruktøren Anne Fontaine. På rollelisten er
Agata Kulesza, som tidligere har medvirket i
det Oscar-vindende drama Ida, der også handler om en polsk nonne berørt af Anden Verdenskrig.

I tiden lige før Første verdenskrig holdes et lille,
tysk samfund sammen af en ond blanding af
undertrykkelse, vold og dobbeltmoral. Den lokale præst styrer menigheden med hård hånd,
og anderledes opførsel tolereres ikke. Særligt børnene holdes nede. Leg og morskab er
strengt forbudt. For at børnene ikke skal glemme, hvordan de skal opføre sig, får de alle bundet et hvidt bånd om armen. På overfladen synes alt at være pænt og ordentligt i landsbyen,
men da uhyggelige hændelser som ildspåsættelse, selvmord og voldelige overfald pludseligt
ryster samfundet, må ordensmagten tilkaldes.
Og der skal ikke mange undersøgelser til, før
den skinhellige facade slår revner, og ondskaben vælter ud. Det hvide bånd er en skildring
af, hvordan ondskaben slår rod og trives i et
samfund, hvor mishandling og ensretning er
dagens orden.
Filmen, der er fra 2009, er instrueret af den
tyske instruktør Michael Haneke. Den modtog
2010 The Golden Globe prisen, samme år som
den blev nomineret til en Oscar for den bedste
fremmedsprogede film.
Vi kalder det en klub,
men alle er hjertelig velkomne
Poul Joachim Stender og
Birgit Svendsen
17
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Kristen
dommens
betydning for
samfundet
Kirkespisning onsdag den
11. marts kl. 18.30 i Den
gamle Skole, Kirke Saaby

Fokus på
klimaet med
rødvin og ost
Kirke Saaby præstegård
onsdag den 4. marts kl. 19.30
Kirke Saaby og Kisserup sogne sætter fokus på klimaet
med en række af klimaaftener
i konfirmandstuen på Bogøvej 1.
Mød Lone Seir Carstensen,
vejrvært på TV2, der primært
beskæftiger sig med meteorologi, vejret de kommende 1-10
døgn, men er lige som de fleste
andre også opmærksom på, at
jordens klima er under forandring.
Lone Seir Carstensen vil
forsøge at belyse:
- Hvad ved vi om klimaets
udvikling indtil nu?
- Hvad sker i fremtiden ifølge
klimaberegningerne?
- Konsekvenser i verden og
herhjemme
- Hvad kan/og bør vi gøre
18

Foredrag ved
Mikkel Friis-Holm –
chokoladeverdensmester
Fredag den 6. marts kl. 14
– 16 i Hvalsø Sognegård
Mikkel Friis Holm, der bor
og arbejder i Lejre Kommune, har trods hård international konkurrence vundet verdensmesterskabet i chokolade
6 år i træk. Kom og hør den
fantastiske historie og få noget
at vide, om hvad der driver en
mand til så ekstraordinære resultater.
Selv siger han, at et nøgleord i hans produktion af chokolade er bæredygtighed. Det
indebærer bl.a. at han altid

handler direkte med de ofte
fattige kakaobønder, der producerer kakao, så han kender
produktionsvilkårene og kan
sikre bønderne en rimelig løn.
Bæredygtige produkter giver
desuden er god samvittighed
hos forbrugerne, som han siger.
Måske falder der lidt smagsprøver af undervejs!
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

Charlotte Dyremose var politiker. I dag er hun præst. Men
en meget samfundsengageret
præst. Mød hendes analyse
om kristendommens betydning for samfundet.

”Gluntarna”
Hvalsø Sognegård torsdag
den 12. marts kl. 19.30
Oplev operasangerne Sven
Christian Brage Hansen og
Per Anders Hedlund i denne svenske klassiker. ”Gluntarne” er en visesamling
om studenterlivet i Uppsala
i 1840’erne: naturromantiske stemninger og forelskelser, økonomiske problemer og
tømmermænd. Mest kendt er
nok den smukke: ”Herre, min
Gud, vad den månen lyser”.

Udstilling
Kommende udstilling i Den
gamle Skole, Kirke Saaby:
Ikonudstilling med Danmarks
førende ikonmaler Charlotte
Weppenaar Pedersen: Uge 14
til 17. Gæster også morgenmødet den 25. marts

Læsekreds i Kirke Saaby
Hvis du endnu ikke har fået
tilmeldt dig vores læsekreds,
er der endnu et par ledige
pladser.
Vi mødes hver den første
tirsdag i måneden kl. 14-16 i
præstegården/konfirmandstuen på Bogøvej 1, 4060 Kirke
Saaby.

Vi læser primært skønlitteratur - ikke krimier.
Skulle det have din interesse, kan du kontakte undertegnede på mail hellelundoe99@
gmail.com eller telefon 20 81
30 44.
Helle Lundø Jensen

Morgenmøder
Morgenmøderne har en
pris på 30 kr. for mor
genmad og foredrag
og ”en lille en til ga
nen.” Ingen tilmelding.
Morgenmøderne be
gynder kl. 9.30 og af
sluttes kl. 11.00

19

Det’ for børn

Det’ for børn

Babysalmesang i Hvalsø

i Kirke Saaby kirke!

Til alle forældre med helt små børn
(ca. 1 – 12 måneder) vil vi meget
gerne invitere til babysalmesang i kirken️
Det første forløb, som er gratis, starter onsdag den
8. januar 2020 kl. 9.30 til ca. 10.15 i sognegården
med efterfølgende kaffe og brød.
Fremover fortsætter vi onsdage kl. 9.30.
Vi synger smukke enkle salmer, siger små rim, bruger
små tørklæder i sanselege, ser på engle, oplever sæbebobler, leger og danser lette små danse (i mors favn)
og vugger til sidst til en lille sang.
Babysalmesang er med salmerne og musikken med til at udvikle og stimulere dit barn. og moders stemme er sød musik!
Sangen og legene styrker også båndet mellem dig og dit barn, og dit barn nyder
kærligheden, nærværet og opmærksomheden.
Tilmelding er ikke bindende men send alligevel gerne en lille mail til Loulou.
(Så er der styr på de praktiske forberedelser.) E-mail:louloueliseholm@ymail.com
Vel mødt til en hyggelig stund med kaffe og lidt brød til dem,
der ønsker det bagefter sangen.

GODNATHISTORIE
Godnathistorie – det’ da så hyggeligt!

BABYSALMESANG

Tag familien unde
r
armen til dejligt
samvær i børnekirk
en
og ”næsten gratis”
mad.

Glem kødgryder og ulvetime og flyt familien over i kirken til
dejligt samvær og ”næsten gratis” mad.
Kl. 17 hver den første torsdag i måneden er der dukketeater,
sang og Fader Vor på fortælletæppet foran alteret i Kirke
Saaby kirke.
Bagefter er der fællesspisning i Den gamle Skole, hvor
forsamlingshuset leverer børnevenlig mad. 15-årige og opefter
spiser for 20 kr. pr. næse. Børnene spiser gratis.
Godnathistorie er for de mindste børn fra 2-8 (men alle børn
og søskende er velkomne) sammen med deres familier.
Tilmelding til Henny på: hec4060@mail.dk senest kl. 12 tirsdagen før.

Alle babyer på 2-9 mdr. inviteres sammen med deres forældre
eller bedsteforældre til at gå til babysalmesang i Kirke Saaby
kirke.
10 tirsdage kl. 10-10.45 åbner kirke- og kulturmedarbejder
Tinne Leth døren til en opvarmet kirke, hvor en glad stund
venter med salmer, sange, bevægelse og bobler.
Alle kan være med, og hver synger med sit næb. Det er
hyggeligt, ligetil og din babys sanser kommer i spil.
Der er ingen tilmelding, og det er gratis.
Mad og bleskift kan sagtens ske i kirken.
START: Tirsdag den 28. januar. SLUT: Tirsdag den 31. marts
Følg evt. facebook-gruppen: Babysalmesang i Kirke Saaby kirke
på kirkens Facebook-side: Kirke Saaby Kisserup sogne.

Juleafslutning
for børnehavebørn med
Tine Skau fra TRIOfabula
Onsdag den 4. december kl.
10.00 i Hvalsø kirke
Tine Skau med forestillingen ”Juleevangeliet”.
”Det skete” - sådan starter juleevangeliet med Maria, Josef, hyrderne,
hærskare af engle, de 3 vise mænd,
Betlehemsstjernen og det lille Jesusbarn.

Vi mødes følgende torsdage:
5. december • 2. januar • 7. februar • 5. marts
20
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Gudstjenesteliste

Gudstjenester på Ældrecenter kl. 10.30

December · Januar · Februar · Marts 2019/20
Hvalsø

Særløse

Kr. Saaby

Kisserup

Søndag den 1. december
1. s. i advent

10.30
AS
Luciaoptog med
spejderne

9.00
AS

10.30
Birgit Melgaard

---

Søndag den 8. december
2. s. i advent

---

10.30
AS

---

9.00
AS

Søndag den 15. december
3. s. i advent

10.30
SEJ

---

10.30
PJS

---

Søndag den 22. december
4. s. i advent

19.00
AS
De ni læsninger

---

17.00
PJS
Jul før jul

Tirsdag den 24. december
Juleaften

12.00 - SEJ
13.30 - AS
16.00 - AS

14.45 - AS

Onsdag den 25. december
Juldedag

10.30
AS

Torsdag den 26. december
Anden juledag

Kirkebil:
Amager Øbro Taxi
tlf. 4649 2700

Onsdag den 11. december: PJS
Tirsdag den 24. december: SEJ
Onsdag den 8. januar 2020: AS
Onsdag den 12. februar 2020: PJS
Hvalsø

Særløse

Kr. Saaby

Kisserup

Søndag den 19. januar
2. s. e. helligtrekonger

10.30 AS**
12.00 AS
Dåbsguds.*

---

9.00 AS

---

Onsdag den 22. januar

---

---

18.30
Kirkespisning
PJS

---

Søndag den 26. januar
3. s. e. helligtrekonger

10.30
SEJ

10.30
PJS

9.00 m/nadver
PJS

15.00
PJS
Jul før jul

Søndag den 2. februar
Sidste søndag efter helligtrekonger

19.00
AS
Kyndelmisse

10.30
PJS

---

12.30
14.00
PJS

15.00
PJS

Søndag den 9. februar
Septuagesima

10.30
AS

--

9.00
AS

10.30
PJS

9.00
PJS

Søndag den 16. februar
Seksagesima

10.30
SEJ

10.30
PJS

---

-----

10.30
PJS

---

Søndag den 23. februar
Fastelavn

9.00
PJS

---

16.00 - SEJ
Liturgisk
julecountrygudstjeneste

10.30
PJS

---

18.30
Kirkespisning
PJS

---

Søndag den 29. december
Julesøndag

10.30
AS
12.00
AS
Dåbsguds.*

9.00
AS

9.00
PJS

10.30
PJS

10.30
AS
12.00
AS
Dåbsguds.*

10.30
PJS

---

Tirsdag den 31. december
Nytårsaften

15.00
SEJ
Champagne
gudstjeneste

13.30
SEJ
Champagne
gudstjeneste

15.00
PJS
Champagne
gudstjeneste

---

Søndag den 5. januar 2020
Helligtrekongers søndag

9.00
PJS

---

---

10.30
PJS

Søndag den 12. januar
1. søndag efter helligtrekonger

10.30
AS **

9.00
AS

10.30
PJS

---

Onsdag den 15. januar

20.00
AS
Aftenmeditation

---

---

---
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Onsdag den 26. februar

Bemærk:

Søndag den 1. marts
1. søndag i fasten

---

---

- Kisserup kirke er lukket i uge 2 og 3 på grund af
reparation af orglet.
- Det forventes, at Hvalsø kirke er lukket i perioden
den 20/1-13/3 2020 grundet indvendig kalkning. Gudstjenester
og kirkelige handlinger flyttes til Særløse kirke. Der vil køre
kirkebil fra Hvalsø kirke til Særløse kirke i perioden.

* Dåbsgudstjenesterne bliver kun gennemført, hvis nogen er tilmeldt.
** Efter gudstjenesten er der mulighed for at se Esbjerg Evangeliet, som er udstillet i Hvalsø Sognegård.
PJS: Poul Joachim Stender / SEJ: Søren E. Jensen / AS: Anne Spangsberg
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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
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. 46 40 78 03 · E-mail: pwr@dsb.dk

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
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
Rikke Bylov Kristensen,
Graverkontoret, Bogøvej 8A, 4060 Kirke Saaby
Tlf. 2751 2055 · E-mail: saabykirkegaard@gmail.com
Kontortid 9.00-12.00
Kirkesanger for Kirke Saaby-Kisserup
Therese Harris Buus Nielsen,
Tlf. 9395 2391 · E-mail: theresehbnielsen@gmail.com
Formand for menighedsrådet
i Kirke Saaby og Kisserup:
Henry Petersen, Fanøvej 2, 4060 Kirke Saaby,
Tlf. 4649 2451 · E-mail: henry.petersen@privat.dk
Kirke- og kulturmedarbejder for børne- og
ungdomsarbejdet
Tinne Leth, Ulstrup Sønderstrand 4, 4400 Kalundborg,
Tlf. 8111 4006 · E-mail: kateket.tinneleth@hotmail.com
Saaby Vokalensemble
Henvendelse til organist Anders Danman

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

