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Mange af vore
gamle er glemte
og ensomme selv
om det er dem, der
har været med til at
bevare både kirke og
fædreland. Tiden er
inde til at rehabilitere
de gamles visdom og
erfaringer. Erfaringer
er ikke en billet til et
tog, der er kørt eller
en kam til en skaldet
isse. Erfaringer kan
fortsat bruges!

FRA
KIRKEN
MARTS • JUNI

Marts

Torsdag den 4. kl. 20.00:	Aften-meditation i Hvalsø kirke
Fredag den 5. kl. 14:	Foredrag ved tidl. Bakken-pjerrot Kurt Flemming i Hvalsø
Sognegård
Tirsdag den 9. k. 19.00:	Filmklubben Bergman i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 10. kl. 9.30:	Morgenmøde om våbennedkastninger i Kirke Saaby kirke
Tirsdag den 23. kl. 19.00:	Paulusaften i Kirke Saaby med professor Engberg-Pedersen
Onsdag den 24. kl. 19.30:	Kirkespisning om pandemier i Kirke Saaby Kirke
Søndag den 28. kl. 10.30:	Børnegudstjeneste og efterfølgende show i Kirke Saaby

April

Torsdag den 1. kl. 10:	Gåtur i Slorupskoven med madpakke og nadver
Fredag den 2. kl. 20:	Melankolsk fredagsgudstjeneste i Kirke Saaby kirke
Tirsdag den 6. kl. 17:	Familie-påskegudstjeneste i Hvalsø kirke
Fredag dem 9. kl. 14:	Foredrag ved Charlotte Weitze om hendes mangeårige
forfatterskab
Lørdag den 17. kl. 14.00:	Børneovernatning i Hvalsø Sognegård
Torsdag den 22. kl. 20:	Aften-meditation i Hvalsø kirke

Maj

Mandag, den 24. kl. 10.30:	Friluftsgudstjeneste på kirkegårds-marken i Hvalsø
Søndag den 16. kl. 10:	Skattejagt for hele familien ved Hvalsø sognegård

Juni

Kalender

Lørdag den 5. kl. 13:	Grundlovsfest i Kirke Saaby

#2

Vi har et tvetydigt forhold til ordet gammel. I masser af
sammenhænge kan vi godt lide ordet gammel. Gamle møbler
og smykker er i høj kurs. Gamle dage har en vis form for blød
nostalgi. Gammel vin, der har fået lov til at modne, kan være
vin, der åbner sjæl og krop. Gammel ost er den foretrukne ost
hos mange, fordi den smager af ko, stald, mødding, lagring.
Ordet gammel bliver først negativt, når det kædes sammen med
mennesker. Alle vil have et langt liv. Men ingen vil være gamle.
Men hvorfor er gammel ikke et lige så smukt ord som ung?

Alderdommen
I denne udgave af kirkebladet har vi alderdommen som
tema. Vi synes, de gamle fortjener at blive hyldet. Under
corona-krisen er det dem, der
har været hårdest udsat. Mange af de gamle på plejehjemmene og i ældreboligerne har
levet i isolation. Og desværre
har den største del af corona-dødsfaldene været blandt
den ældste del af befolkningen. Verden over har der under navnet Black Lives Matter
været demonstrationer for de
sortes rettigheder. Vi mangler, at de unge og midaldrende
i dag også vil engagere sig i de
gamles rettigheder under navnet Old Lives Matter.

I øjeblikket bliver vi nødt til
at nedskrive vores forventninger til den sidste del af livet.
Det er svært at blive affældig,
svært at acceptere at andre
skal til at bestemme over ens
liv, svært ikke at blive hørt i
den offentlige debat. Men måske kan vi gøre forholdene for
de gamle bedre, hvis vi begynder at se de gamle som kilde til
visdom og indsigt og ro.
Hashtag er navnet på tegnet ’#’, som vi kender som
’firkant’ på telefonen. Man
bruger det også på Twitter og
Instagram. Når tegnet anvendes bliver et ord eller en sætning aktiv. Vi har i kirkebladet
nogle vinkler på alderdommen

med et hashtag foran. Vi har
også billeder af smukke, gamle ansigter, hvor rynkerne løber i huden som floder på vej
mod havet. Med hashtag’et
håber vi, at vores ord om alderdommen bliver aktive forstået på den måde, at flere vil
gøre en indsats for at rehabilitere de gamles rolle og forhold
i vores samfund.
AS og PJS

NB Forsidebilledet er den 86 år
gamle græsk-ortodokse munk
Gerissimos Vourazanidis fra
40 dages klosteret på Fristelsens
Bjerg ved Jeriko
3

Mens verden holder vejret

(en lille lægmandsprædiken af Allan Diehl)
Mens verden holder vejret, puster jorden ud. Det interessante ved vejrtrækningsøvelser er,
at ved længere tids praksis begynder affaldsstofferne at forlade systemet. Taler vi her om
kroppen, er dette ikke altid et
kønt syn. Taler vi om jorden, i
forståelse af Gaia – eller Guds
jord, er det en tiltrængt nødvendighed. Menneskets overdrevne opfattelse af egen betydning afspejles tydeligt i den
almene samfundsforståelse af,
at ”hjulene” hurtigst muligt
skal i gang igen. Vi drejer på
skruen, selvom den er skruet
i bund. Og da den er produceret i Kina, af ringe råmaterialer for maksimum profit,
brækker den. Desværre har
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vi, som menneskehed, næppe
nået bristepunktet for vort oppustede ego. Der er dog håb
forude, selv om vi nok heller
ikke denne gang lærer at lytte
til, hvor vi befinder os på samfundets ”skruevej”. Måske vi
hellere skulle stoppe skrueriet
og betragte livet fra en noget
anden vinkel: ventepositionens vinkel – og mens vi venter, kunne vi jo passende lære
atter at trække vejret. Trække
vejret med livet – stille og roligt – ikke kontrolleret – bare
slippe kontrollen. Vejret trækker sig selv – af sig selv. Vejrtrækningen er cyklisk. Alt i
verden har sine cykler. Livet er
cyklisk. Livet, som det er givet
af Gud. Forlader vi ”vejen” i

vort evindelige kunstige behov
for aktivitet, forfejler vi målet
med livet – træder ved siden af
”vejen”.
”Når I beder, gør da ikke
som hedningerne…, men gå
ind i jeres lønkammer”. Hjertets lønkammer. Stilhedens
lønkammer med de stille 60
slag i minuttet. Derfor skal vi
ikke tilbage til den gamle trædemølle, vi har skabt os i vor
industrialiserede verden, men
oftere søge tilflugt i vort hjertes lønkammer og lytte til,
hvad Gud igennem Helligåndens pulsslag har at sige os.
Da har vi måske en chance for
at rette ind på ”vejen” – Kristi
vej – livets vej. AMEN
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Aftenmeditation
Torsdag den 4. marts kl.
20.00 i Hvalsø kirke
Vi fylder kirken med lys, stille
musik og eftertænksomhed.
Kom, få pulsen ned, og nyd
roen i det smukke kirkerum.

Mine bedsteforældre
Marie og Aksel Møller
Petersen. Jeg takker
dem for at have lært
mig, hvor smukt og
værdigt alderdommen
kan leves.
Poul Joachim Stender

#3
Det er muligt at lave
en generalprøve på
alderdommen. Det
handler om at øve
sig på sin alderdom,
inden man bliver
gammel. Det gør
man ved nu og da
at stoppe op.
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Kurt Flemming

#4

En tysker, en
dansker og jøde
diskuterede, hvornår
livet begynder.
Tyskeren sagde,
at livet begynder,
når sædcelle og
ægceller smelter
sammen. Danskeren
svarede, at det
var noget etisk råd
eller kommunen
bestemte. Jøden
sagde: Livet
begynder, når
hunden er død, og
børnene er flyttet
hjemmefra.
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Foredrag ved Kurt Flemming
om livet og døden
Fredag den 5. marts kl. 14
- 16 i Hvalsø Sognegård
Kurt Flemming, tidligere Bakken-Pjerrot og nu tryllekunstner og foredragsholder m.m.
har en alsidig bagage med sig
i rygsækken: Over 20.000 forestillinger som Pjerrot i Aalborg
og på Bakken, teaterforestillinger, har medvirket i radio og
TV-programmer, forfatter og
altså foredragsholder. Det er i
rollen som foredragsholder, vi
skal opleve ham denne eftermiddag.
Kurt Flemming er grundlæggende et menneske med en
positiv indstilling til livet, som
han ser som en gave, og han
har høstet mange succeser på
sin vej. Livet er dog ikke kun
gode oplevelser, men han har

hver gang været i stand til at
rejse sig igen.
Døden bankede pludselig
på, da hans kone blev syg af
kræft i hjernen og endte med
at dø fra ham.
Kurt vil fortælle om hvordan han og hans kone klarede
sig igennem tiden frem til døden indtraf, og hvordan han
formåede at komme videre
bagefter.
Forløbet blev en slags øjenåbner og førte til en fuldstændig omlægning af hans liv.
Helt nye værdier kom til, og
mange ligegyldige ting røg ud.
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
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Filmklubben Bergman præsenterer:

The Florida Project
Tirsdag den 9. marts kl. 19
i Den gamle Skole, Kirke
Saaby
Halley er en ung, enlig mor,
der har en datter, Moonee,
på seks år. De bor på et farvestrålende motel i området lige
udenfor Disney World. Det
er sommer, og Moonee leger
med sine venner, mens Halley
forsøger at tjene penge, så de
kan betale maden og regningen til motellet.
’The Florida Project’ er en

af årets mest anmelderroste
film og er et enestående indblik i livet i skyggen af det normale og en hyldest til børns
vidunderlige evne til at finde
magien i alt.
Vi kalder os en klub. Men
alle er velkomne. Filmklubben Bergman er et samarbejde mellem Kirke Saaby-Kisserup sogne og Kirke HyllingeLyndby sogne.
(Filmklubbens
arrangement skulle have været afholdt
26. januar)

Skal forældre
opdrage deres
børn til, at det er en
pligt at besøge de
gamle i slægten og
tale deres sag? Der
er tid til det, fordi
tid er et spørgsmål
om prioritering.
Hvis man kan glo
på sin telefon 900
gange på en dag
og flittigt træne i
fitnesscentret, kan
man også flere
gange om ugen
besøge de gamle.
Old Lives Matter
også! Besøgene er
samtidig en bedre
investering i ens
egen alderdom end
kapitalopsparing.
Man skal nemlig
ikke regne med, at
afkommet vil besøge
én, når man bliver
svækket af alderen,
hvis ikke børnene
har oplevet, hvordan
man besøgte sine
egne gamle.
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#6
En ung kvinde taler med Gud og siger:
”Jeg har gjort alt det rigtige. Jeg har været
veganer. Jeg har sorteret affald. Jeg har
demonstreret mod racisme. Jeg har væltet
statuer af ækle slavehandlere. Jeg er gået
ind for at flygtninge, der ønsker at komme
til Danmark, skal have lov til det. Alt det
har jeg holdt. Hvad mangler jeg så for
at være et godt menneske?” Og måske
vil Guds svar være: ”Gå hen til de gamle
på plejehjemmet og hjælp dem i deres
svære alderdom”. Vil den unge kvinde gå
bedrøvet bort?
8
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Morgenmøde uden morgenmad

Gyldenløves Høj
Onsdag den 10. marts kl.
9.30-11.00 i Kirke Saaby
kirke

Midtpunktet for de sjællandske våbennedkastninger under 2. verdenskrig.
Foredragsholder Jan Christensen vil også i sit foredrag
inddrage Ryegaard, hvor der
var modtagelse af to faldskærmsagenter fra S.O.E. i
marts 1945. Desuden ydede
Greve Scheel hjælp til nedskudte allierede flyvere.
(Arrangementet skulle have
været afholdt i januar)
9
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Det er så vigtigt,
vi erkender, at vi
på et tidspunkt i
livet er gamle. Så
konfronterer vi os
med, at der ikke
er lang tid tilbage
af vores liv. Hvis
vi, over de 50 år,
sammenligner
vores liv med et
glas af den bedste
Amarone der
findes, Amarone
Vaona Pegrandi
Riserva 2003, er der
måske kun nogle
slurke tilbage. Det
er nu, vi skal finde
ud af, hvad der er
væsentlig, i livet,
og hvad der er
uvæsentligt. Livet
kan ikke sættes
ind på en konto og
hæves, når vi får tid
til at leve det. Gud er
væsentlig her og nu.
Det er aldrig for sent
at komme frem til
den erkendelse.
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Paulus, jødedommen
og kristendommen
Tirsdag den 23. marts kl.
19.00 i Kirke Saaby kirke
Professor emeritus, doktor-theol. Troels EngbergPedersen
Paulus er traditionelt blevet
forstået som ’kristendommens
anden grundlægger’: Efter Jesus selv var det Paulus, der
formulerede nogle af de tanker, som blev grundlæggende
i kristendommen, da den løsrev sig fra jødedommen. Sådan ser forskningen imidlertid slet ikke på det længere.
Omkring 1980 blev det traditionelle Paulusbillede afløst af
’den nye Paulus’, som omkring

2000 igen blev afløst af ’den
radikale Paulus’. Her forstår
man Paulus inden for jødedommen: Paulus var jøde, og
han forblev jøde. Han ville slet
ikke ane, hvad ’kristendommen’ var for noget. Foredraget
vil beskrive denne udvikling i
forskningen og tage stilling til,
hvilken betydning den har for,
hvordan vi selv skal forstå kristendom nu.
(Foredraget er en del af en
serie på tre foredrag om Paulus – næst efter Jesus den person der har haft mest indflydelse på kristendommens udformning og udbredelse.)
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Kirkespisning
uden mad

Pandemier i
et historisk lys
Et foredrag af Journalist
Tommy Heisz. Onsdag den
24. marts kl. 19.30-21.00 i
Kirke Saaby kirke
I 1918 rasede den spanske syge
og slog 15.000 danskere ihjel.
102 år senere kom COVID-19
– en pandemi, som har spredt
sig på en lignende måde. Gennem øjenvidneberetninger har
Tommy Heisz i bogen Den
Spanske Syge dokumenteret,
hvordan danskerne reagerede
i 1918. I dette foredrag sammenligner han de to pandemier og belyser, hvad vi kan lære
af historien.
(Foredraget skulle have været afholdt 20. januar)
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Burde Gud igen
metaforisk gøres til en
gammel, hvidhåret
mand eller kvinde for
at rehabilitere gamle,
hvidhårede mennesker?
11
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Nadver
gudstjeneste
i en kirke eller i en
skov?
Torsdag den 1. april. To
skærtorsdagsarrangementer i henholdsvis Kisserup
kirke og Slorupskoven

#9

Vi lever i en hysterisk ungdomsfikseret
tid, hvor en gammel ikke længere
er en gammel. Men en ung, der er
blevet ældre. Vi kunne lære meget
af Salmernes Bog i Det Gamle
Testamente, hvor der står: ”Lær os
at holde tal på vore dage, så får vi
visdom i hjertet”. Når vi er så fikseret
på ungdommen, må det skyldes, at vi
ikke kan acceptere, at vi ændrer os.

Kl. 9.00:	Kort nadvergudstjeneste i Kisserup
kirke
Kl. 10.00:	Gåtur med gudstjeneste i Slorupskoven.
Mødested Skullerupholm.
Organist og kirkesanger deltager. Menighedsrådet giver påskemadpakke til de deltagende. Medbring tæppe at sidde
på.
Tilmelding på pjs@km.dk
eller 46492117 senest 20.
marts
Antal afhænger af hvad restriktionerne tillader. (I tilfælde af regn rykker vi til Kirke
Saaby kirke)
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Foredrag
ved Charlotte Weitze
om hendes mangeårige forfatterskab
Fredag den 9. april kl. 14
- 16 i Hvalsø Sognegård.
Charlotte Weitze, en eventyrlig forfatter
Charlotte Weitze (f. 1974) er
skønlitterær forfatter og dramatiker. Hun har gennem årene modtaget adskillige litterære priser, bl.a. Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat.
Mange af hendes bøger udspiller sig i grænselandet mellem et hverdagsagtigt og et
meget eventyrligt univers.
Hendes to seneste bøger
handler om forholdet mellem
menneske og natur og har især
fokus på fremtidens økologiske og klimamæssige udfordringer.
Hendes seneste roman
hedder ”Rosarium” og er en

slægtsroman med et bud på,
hvordan mennesker i fremtiden kan indgå i et organisk
forhold til naturen.
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
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En flok unge blev
spurgt, om der er liv
ude i universet. Alle
var overbevist om,
at der var liv et eller
andet sted. Dernæst
blev de spurgt, om
der var liv efter de
70 år. Det mente de
ikke. Men det er der.
Også efter de 70
og 80 og 90 år kan
vi mennesker være
sprællevende og
fulde af drømme
og ideer.

#11
Man taler så meget
om normeringer
i vuggestuer
og børnehaver,
men hvad med
ældreområdet?

Kirkebladets
læsere ønskes
glædelig påske.
Kristus er opstanden!
13
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Simeon og Anna i
Det nye Testamente
er gamle mennesker,
der kan se det nye
og underfulde i
Jesus. Deres kroppe
er gamle og slidte.
Men det er deres
ånd ikke. De er
i stand til at se
verdens frelser i det
lille Jesusbarn, der
bæres til templet af
Maria og Josef. Det
der kendetegner
Simeon og Anna
er, at de ligesom et
barn har et åbent
sind. De foregriber
Jesu ord om, at den,
der ikke modtager
Guds rige ligesom
et lille barn, kommer
slet ikke ind i det. Og
så har de det helt
sikkert også godt
med deres alder. De
har accepteret, at
man forandrer sig
med alderen. Men
de har også blik for,
at i Jesus kan livet
forandre sig. Alt skal
ikke fortsætte, som
det har været. Med
Jesus er der kommet
noget totalt nyt til
verdenen.
14

Aften
meditation
Torsdag den 22. april kl.
20.00 i Hvalsø kirke
Tænd et lys, skriv en bøn og
fornem kirkerummets atmosfære ved denne aften-meditation, hvor vi vil nyde foråret
og tage udgangspunkt i søgen
efter mening med livet, i menneskets længsel efter Gud.

Friluftsgudstjeneste
på marken i Hvalsø
2. pinsedag, den 24. maj
kl. 10.30
Vi afholder pinsegudstjeneste på marken bagved Hvalsø
kirke, hvor alle er velkomne.
Spejderne deltager. Der er
indgang fra stien bag kirkegården.
Vi fejrer pinsen på fineste vis med en festgudstjeneste med sang og musik og god

stemning, og da pinsen kan
betragtes som den kristne kirkes fødselsdag, vil der også
være masser af balloner.
Vi skal bl.a. se, hvordan en
masse balloner stiger til himmels og spreder sig, ligesom
Helligåndens komme til disciplene pinsedag netop gjorde at den kristne tro bredte
sig.
Og efter gudstjenesten vil

#13

alle børn og barnlige sjæle
kunne få hvert en ballondyr
med hjem.
Dårligt gående kan blive kørt
fra præstegården ud til marken – her vil mødestedet
være præstegården kl. 10.00.
Giv gerne besked på forhånd
- Tlf.nr.: 46408055, e-mail:
anne.spangsberg@paradis.dk.

Unge og gamle har ét
tilfælles. De fleste ved
ikke, hvorfor vi holder
pinse. Men pinsen
fejres som en fest for
Helligåndens komme.
Læs pinseberetningen
i Apostlenes Gerninger
kapitel 2 vers 1 til 11.
Og hermed glædelig
pinse! Festen, der er
kristendommens tredje
største fest, falder i år
23. og 24. maj og fejres
på fuld tryk i kirkerne.
15
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Alderdom forbindes
i Bibelen ikke med
legemligt forfald,
men med voksende
livsvisdom. De gamle
forventes ikke mere
at være så meget i
deres lidenskabers
vold. De er bærere
af overleveringerne
og kan øse af
erfaringen. De
skal derfor som
slægtens forankring
omgærdes med
ærefrygt og respekt.

Vi vil have grundlovsfest!
I år bliver der festet for
grundloven i Kirke Saaby
præstegårdshave. Lørdag
den 5. juni kl. 13.00
Vi gennemfører grundlovsfesten i år med de begrænsninger, der kan være på grund af
corona-pandemien. Der skal
festes for demokratiet. Også
selv om festen skulle blive reduceret på grund af restriktioner.

Kræmmermarked - alle kan
få gratis plads. Reserver plads
på pjs@km.dk. Medbring selv
bord.
• Grundlovstale ved forfatter
og debattør Iben Tranholm
• Jazzmusik ved Therese Nielsen
• Boder med kage, øl, pølser,
kaffe og is.
• Gymnastikopvisning

Havegudstjenester
i Kirke Saabys smukke
præstegårdshave
Hvis corona-restriktionerne
fortsætter, vil vi i april, maj
og juni afholde så mange som
muligt af gudstjenesterne, der
ellers skulle have fundet sted
i Kirke Saaby kirke, i præste16

gårdshaven. Det giver os mulighed for at samles flere, og
samtidig kan vi servere vin,
kaffe og læskende drikke til
vores kirkegængere. Gudstjenesterne afholdes kun i haven, hvis vejret er lunt og godt.
Tjek www.saabykisserup.dk for
seneste opdateringer.
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Samtlige gudstjenester fra
Kirke Saaby kirke livestreames
og kan ses på www.saabykisserup.dk eller kirkernes face-

book-side. Et link kommer op
hjemmesiden nogle minutter
før gudstjenesten. Tryk på linket og deltag.

Opfordring til vore
opmærksomme
læsere
Vi opfordrer alle kirkebladets
læsere til holde sig orienteret
på kirkernes hjemmesider
og Facebook-sider, om de
annoncerede gudstjenester og
arrangementer bliver ført ud i livet.
På grund af pandemien har der
desværre været mange aflysninger.
Vi regner med, at vi går mod
bedre tider, men besøg venligst
vores hjemmesider (se kirkebladets
bagside) for seneste opdateringer.

De fleste mennesker
lever første halvdel
af deres liv på
en måde, som
vanskeliggør den
anden halvdel. Hvis
man i første halvdel
af livet kun har lagt
vægt på ydre ting,
nemlig at tjene
penge, arbejde og
bygge hus, vil man
få det svært i anden
halvdel af livet, når
alt det, der hidtil har
fyldt i ens tilværelse,
falder bort. Jesus
kommer til os
med et budskab
om at inddrage
det åndelige, det
spirituelle, det evige.
Der er andet i livet
end at tjene penge,
arbejde, bygge huse
og holde sig ung.
Fordyber vi os i ham
bliver vi rige i ånden.
Men ikke kun det. Vi
får også en meget
bedre alderdom,
fordi vi har øvet os
på den tid, hvor
vi ikke kan tjene
penge, arbejde,
bygge huse og være
unge.
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Det’ for børn

Skattejagt for
hele familien
Kom hele familien til skattejagt ved Hvalsø
sognegård. I skal komme til sognegården
søndag d. 16. maj mellem kl. 10 og 11.,
hvor I får et skattekort udleveret. Der vil
være poster fordelt ved kirken og andre
steder i byen i nær gå-afstand fra kirken.
Når alle poster er fundet, kan man komme
tilbage til sognegården, hvor alle børn vil få
udleveret en skat.
Tilmelding skal ske til Simone på 61691640
eller simone.nbs@yahoo.com senest 13.
maj.

Tinne Leth
tilbage
Vores kirke-og kulturmedarbejder for børne- og ungdomsarbejdet,
Tinne Leth, er snart tilbage efter orlov. Da
kulturmedarbejderens arbejde først indledes
efter kirkebladets deadline, har det ikke
været muligt at få børnearrangementerne
med i denne udgave. Læs om forårets
børnearrangementer på www.saabykisserup.
dk eller kirkernes facebookside.
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Børnearrangement
i Kirke Saaby kirke

Palmesøndag den 28. marts kl. 10.30
Festlig gudstjeneste. Bagefter show med
klovnen Tapé.
Æggejagt i præstegårdshaven
(Hold øje med kirkernes hjemmeside om
der bliver restriktioner på arrangementet)

Det’ for børn
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Det’ for børn
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Det’ for børn
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Gudstjenesteliste

Februar · Marts · April · Maj · Juni

Hvalsø

Særløse

Kr. Saaby

Kisserup

Søndag den 28. februar
2. s. i fasten

10.30
SEJ

---

9.00
PJS

10.30
PJS

Torsdag den 4. marts

20.00
AS
Aften-meditation

---

---

---

Søndag den 7. marts
3. s. i fasten

10.30
AS

---

10.30
PJS

---

Søndag den 14. marts
Midfaste

10.30
AS

9.00
AS

9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag den 21. marts
Mariæ bebudelses dag

10.30
AS
12.00 AS
Dåbsguds.*

---

10.30
PJS

---

Søndag den 28. marts
Palmesøndag

10.30
SEJ

---

10.30
PJS
Børnegudstj.

---

Torsdag den 1. april
Skærtorsdag

10.30
AS

9.00
AS

10.00
Nadver i skoven
Se omtale

9.00
Nadvergudstj.

Fredag den 2. april
Langfredag

10.30
AS

---

20.00
PJS
Aftengudstj.

---

Søndag den 4. april
Påskedag

10.30
SEJ

9.00
SEJ

9.00
PJS

10.30
PJS

Mandag den 5. april
Anden påskedag

10.30
SEJ

---

10.30
PJS

---

Tirsdag den 6. april

17.00
SNBS
Familiepåskegudstj.

---

---

---

Søndag den 11. april
1. søndag efter påske

10.30
AS

---

---

9.00
AS
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Gudstjenester på
Ældrecenter kl. 10.30
Onsdag den 10. marts:		
Onsdag den 14. april:		
Onsdag den 12. maj:		

* 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

PJS
AS
SEJ

Hvalsø

Særløse

Kr. Saaby

Kisserup

Søndag den 18. april
2. s. e. påske

10.30
AS
12.00 AS
Dåbsguds.*

9.00
AS

10.30
PJS

---

Torsdag den 22. april

20.00
AS
Aftenmeditation

---

---

---

Søndag den 25. april
3. s. e. påske

10.30
SEJ

---

10.30
PJS
Konfirmation

---

Fredag den 30. april
Bededag

10.30
SEJ

---

9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag den 2. maj
4. s. e. påske

9.00
AS

10.30
AS

10.30
PJS
Konfirmation

---

Søndag den 9. maj
5. s. e. påske

Konfirmation
AS

---

---

10.30
SEJ

Torsdag den 13. maj
Kristi himmelfarts dag

Konfirmation
AS

---

10.30
PJS
Havegudstj.

---

Lørdag den 15. maj

Konfirmation
AS

---

---

---

Søndag den 16. maj
6. s. e. påske

10.30
SEJ

---

9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag den 23. maj
Pinsedag

10.30
AS

9.00
AS

10.30
PJS

---

Mandag den 24. maj
Anden pinsedag

10.30
AS
Frilufts
gudstjeneste
på marken

---

9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag den 30. maj
Trinitatis søndag

10.30
SEJ

---

10.30
PJS

---
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Gerissimos Vourazanidis

Poul Joachim Stender

Søren E. Jensen

Anne B. Spangsberg

Kirke Hvalsø og Særløse

Kirke Saaby og Kisserup

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

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

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

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

Organist Linda Baarsgaard
Hallebyorevej 64, Hallebyore, 4450 Jyderup.
Tlf: 3526 2430 · E-mail: linda@hvalsoe-kirke.dk.
Fridag om mandagen
Kirkegårdsleder i Hvalsø og Særløse
Søren Christensen
Præstegårdsvej 2C, 4330 Hvalsø.
Tlf. 4640 9501 · E-mail: sc@hvalsoe-kirke.dk
Hvalsø kirkegårdskontor
Kontortid hverdage ml. 10.00-12.00
Kirkesanger i Hvalsø og Særløse
Helene Gerup, Omø Havnevej 43, 4245 Omø.
Tlf. 2053 2512 · E-mail: helene.gerup@gmail.com
Kirke- og kulturmedarbejder for børn og unge:
Simone Nøhr Bille Strøbæk, Syvstien 1, 4681 Herfølge
Tlf. 6169 1640. Mail: Simone.nbs@yahoo.com
Underviser i babysalmesang
Loulou Elise Holm, Bukkerupvej 151, 4340 Tølløse.
Tlf. 6063 5431. E-mail: louloueliseholm@ymail.com
Formand for Hvalsø-Særløse fælles
menighedsråd:
Peter Witthøft-Rasmussen,
Kløvermarken 6, 4330 Hvalsø.
Tlf. 21 72 09 63 · E-mail: pwr@dsb.dk

Organist Anders Danman
Fredericiagade 94, 2., 1310 København K
Tlf. 2168 5189 · E-mail: anders@danman.dk
www.danman.dk
Graver i Kirke Saaby og Kisserup
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. www.theresenielsen.dk
Formand for menighedsrådet
i Kirke Saaby og Kisserup:
Henry Petersen, Fanøvej 2, 4060 Kirke Saaby,
Tlf. 4649 2451 · E-mail: henry.petersen@privat.dk
Kirke- og kulturmedarbejder for børne- og
ungdomsarbejdet
Tinne Leth, Ulstrup Sønderstrand 4, 4400 Kalundborg,
Tlf. 8111 4006 · E-mail: kateket.tinneleth@hotmail.com
Saaby Vokalensemble
Henvendelse til organist Anders Danman

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

