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Gud
& sex

Juni

Lørdag den 5. kl. 13:	Grundlovsfest i Kirke Saaby præstegårdshave
Mandag den 14. kl. 9.30:	Babysalmesang i Hvalsø Sognegård starter forhåbentligt op
Fredag den 4. kl. 9.30:	Rytmik i Hvalsø Sognegård starter forhåbentligt op
Torsdag den 17. kl. 20:	Aften-meditation i Hvalsø kirke
Søndag den 20. kl. 11.30:	Skærsommergudstjeneste i Kirke Saaby præstegårdshave
Søndag den 27. kl. 10:	Loppemarked & cupcake-værksted, Hvalsø Sognegård

juli

Søndag den 11. kl. 11.00:	Møllegudstjeneste på Tadre Vandmølle
Søndag den 18. kl. 14:	Børnenes rekordbog, Hvalsø Sognegård

august

Mandag den 9. kl. 16.30:	Engle-aften, Hvalsø Sognegård
Søndag den 15. kl. 13:	Konfirmandindskrivning i Kirke Saaby kirke
Mandag den 16. kl. 14.30:	Børneklub starter i Hvalsø Sognegård
Tirsdag den 17. kl. 17.00:	Familiegudstjeneste i Hvalsø kirke
Onsdag den 18. kl. 06.30:	Udflugt til Sønderborg og Dybbøl
Fredag den 20. kl. 9.30:	Børnedag i Kirke Saaby kirke og præstegårdshave
Søndag den 22. kl. 10.30:	Konfirmandindskrivning i Hvalsø kirke og Sognegård
Mandag den 23. kl. 16:	Hvalsø Kirkes Ungdomsklub starter
Tirsdag den 24. kl. 19:	Filmklubben Bergman i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Søndag den 29. kl. 10.30:	Høstgudstjeneste på marken ved Kisserup kirke
Tirsdag den 31. kl. 19.00:	Hvalsø sognekor starter forhåbentligt igen

September

Kalender

Onsdag den 1.:	Mini-konfirmander starter i Hvalsø Sognegård
Fredag den 3. kl. 14:	Foredrag om kvinders situation i Israel og Palæstina i Hvalsø
Sognegård
Fredag den 3. kl. 19.30:	Koncert med Mazel i Hvalsø kirke
Søndag den 5. kl. 10.30:	Høstgudstjenester i Kirke Saaby & Hvalsø
Tirsdag den 7. kl. 14.00:	Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby

Gud
& sex
Kirkebladets tema i sommerudgaven
er sex. Kristne har altid haft problemer
med at se seksualiteten, som det
seksualiteten er: Guds gave. Apostlen
Paulus mente, at cølibatet var et større
gode end ægteskabet. Kirkefaderen
Augustin kædede sex og skam sammen.
Tusindvis af kristne kastrerede sig for at
komme deres lyster til livs. Men biblen
vrimler med mennesker, der udfolder
sig seksuelt og ikke fordømmes for
deres seksualitet. Rocksangeren Bruce
Springsteen synger: It ain’t no sin to
be glad you’re alive. Digteren Rilke
skriver: Gud taler til os i vores længsler.
Lad os se det i øjnene. Den, der ikke
elsker menneskets glæder, kan heller
ikke elske mennesket. Men udover
at seksualiteten er en af menneskets
glæder, er sex også et begær, en hunger
efter medmennesket. I seksualiteten
rækker man også spirituelt efter
hinanden. I dette kirkeblad bringes
forskellige bibelske vinkler på
seksualiteten. God læselyst og god
sommer.
AS og PJS
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Grundlovsfest
i Kirke Saaby præstegårdshave lørdag den 5.
juni kl. 13
Vi gennemfører grundlovsfesten i år med de begrænsninger, der kan være på grund af
corona-pandemien. Bliv informeret på www.saabykisserup.dk. Måske gennemfører vi

to grundlovsfester efter hinanden, hvis der er begrænsning
på, hvor mange der må møde
op.
Efter 30 år med grundlovsfester i præstegården vil vi gerne fortsætte. Der skal festes
for demokratiet.
• K ræmmermarked - alle kan
få gratis plads. Reserver

plads på pjs@km.dk.
Medbring selv bord.
• Grundlovstale ved forfatter,
debattør og provokatør
Iben Tranholm
• Jazzmusik ved
Therese Nielsen
• Boder med kage, øl,
pølser, kaffe og is.
• Gymnastikopvisning

SommerTema: Gud&Sex

Med Gud
i sengen
Vi er
ordineret
af Gud
til sex
Gud skabte mennesket i sit billede (1
Mos 1.26). Første Mosebog tænker med
sin skabelsesberetning så smukt om det
menneskelige legeme, at det udnævnes
til en slags kopi af Guds krop. Det betyder, at selv menneskets kønsorganer, safter og sekreter er reflekser af det guddommelige. Efter denne skabelse erklærede
Gud menneskenes kroppe for gode og
satte gang i sexlivet. Han sagde: ”Derfor
4

forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver et kød”
(1 Mos 2.24). Der bliver ikke sagt et ord
om, at de skal gøre det for reproduktionens skyld. Derimod bliver der givet grønt
lys for, at mennesker kan have sex med
hinanden på alle de mangfoldige måder, de overhovedet kan finde på. Man
kan sige, at mennesket bliver ordineret til
sex af det guddommelige. Men ikke kun

det. Det hellige og seksuelle bliver i Første
Mosebog vævet sammen. Der kommer
Gud i sex og sex i Gud. Det er der formodentlig en grund til. Både i spiritualiteten
og seksualiteten handler det om at skabe forbindelse og kontakt, der rækker ud
over en selv.

Den røde tråd i de nytestamentlige skrifters syn på seksualiteten
må være, at man skal være god
i sengen. De fleste tror, at det at
være god i sengen udelukkende
handler om at være teknisk god.
Det er selvfølgelig en fordel. Men
at være god i sengen handler
først og fremmest om at respektere, at den, man har sex med, er
ens medmenneske og skal behandles med respekt og værdighed. Det dobbelte kærlighedsbud
om at elske Gud og sit medmenneske skal i den kristne tro ved en
seksuel akt ikke tages af sammen
med tøjet. Med andre ord. Gud
skal med i sengen!
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Aftenmeditation
i Hvalsø kirke SkærsommerTorsdag den 17. juni
gudstjeneste
kl. 20.00
En sommeraften med tid til
ro, tro & nærvær i kirkens
rum.

Kirke Saaby præstegårdshave søndag den 20. juni
kl. 11.30

Gudstjeneste med sommerlyse salmer og sange. Efter
gudstjenesten bydes der på
frugt, hyldebærsaft og kølig
rosevin. Velkommen!

Juni • juli • August • September

Møllegudstjeneste på Tadre Vandmølle
Søndag den 11. juli
kl. 11.00 - efterfølgende øl,
friskbagt brød og pølser

Tadre Mølle er idyllisk, poetisk og forførende. De smukke omgivelser egner sig til en
smuk udendørsgudstjeneste.
Efter gudstjenesten vil præsten

servere sine friskbagte brød
med mel fra møllen og bagt i
møllens ovn. Der vil også blive budt på fadøl og grillpølser.
Velkommen til Tadre Mølle!

SommerTema: Gud&Sex

Vores krop
var god nok til
Jesus
I Det Nye Testamente tales der stort set
ikke om sex. Og alligevel kan man i de
nytestamentlige skrifter finde hyldester
til kroppen og dermed også kroppens
længsler. Først og fremmest er der inkarnationen. Ordet er udledt af de latinske
ord in=i og carno=kød. Gud blev menneske i Jesus Kristus. Der er ikke tale om,
at han blev menneske i et neutralt ”man”.
Gud blev menneske i en mand med alle
6

en mands længsler og drifter. Inkarnationen står som en skrigende modsætning
til de hellenistiske tanker om kroppens usselhed. I den jødisk-kristne kultur var den
menneskelige krop værdig nok, til at det
guddommelige kunne bruge den. På en
måde kan man sige, at inkarnationen,
blandt mange ting, er Det nye Testamentes blåstempling af den menneskelige fysik og seksualitet.
7
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Vigtig meddelelse
til konfirmanderne 2021/22 i Kirke Saaby og Kisserup sogne!
Konfirmandindskrivning i Kirke Saaby og Kisserup
Søndag den 15. august kl.
13 i Kirke Saaby kirke
Som et forsøg vil der være nye
konfirmationsdatoer for konfirmanderne i 2022. Efter ønske fra mange forældre lægger
vi konfirmationerne lørdag

den 7. maj kl. 10.30 og fredag
den 13. maj kl. 10.30. Kirkens
helligdag er søndag. Men vi
skal også som kirke være åbne
for, at det er mere praktisk for
familierne at feste på en dag,
hvor de har fri dagen efter, og
hvor vi er længere henne på

foråret med mere sol og varme. Nogle har måske reserveret de tidligere datoer, som
vi har haft siden 1983 - forhåbentlig kan reservationen laves om. Konfirmanderne er i
år ikke opdelt efter klasse. De
begyndte heller ikke skolen i

en a- eller b- klasse eller ud fra
andre bogstaver. Derfor vil
morgenholdet blive konfirmeret lørdag den 7. maj og eftermiddagsholdet fredag den 13.
maj.
Konfirmandindskrivningen foregår, ved at man mø-

der op i Kirke Saaby kirke den
15. august. Konfirmandindex
kan hentes på hjemmesiden
www.saabykisserup.dk og bedes medbragt udfyldt. Vil også
blive udleveret til eleverne i 7.
klasse ved skoleårets begyndelse. Efter en kort gudstjene-

ste orientering om undervisning og konfirmationerne. På
nuværende tidspunkt kan det
ikke oplyses, på hvilke dage
konfirmationsforberedelsen
kommer til at finde sted.

SommerTema: Gud&Sex

Var Jesus gift?
Der har været et hav af argumenter for,
at Jesus var single. Det er blevet hævdet,
at han var for fattig til at gifte sig. Andre
har fremført, at Jesus og hans disciple ikke
var inspireret af de gammeltestamentlige
profeter, der giftede sig, men af de græske kynikere, der optrådte på samme tidspunkt i historien. De levede i stor fattigdom
og giftede sig ikke. Andre igen har hævdet, at Jesu mission var så omfattende, at
den fuldstændig udelukkede både ægteskab og familie. Men det kan med lige
så god ret hævdes, at Jesus var gift. Det
har nok været en selvfølge, at en jødisk
mand, og i særdeleshed en rabbi som Jesus, var gift. Ægteskab og forplantning var
i den jødiske tradition ikke en mulighed.
8

Det var en religiøs forpligtelse. Kvinderne
er ofte navnløse i biblens patriarkalske
samfund, og det er måske derfor, at Kristi
eventuelle kone ikke bliver omtalt. Hvis Simon Peters svigermor ikke havde fået høj
feber, som Jesus hjalp hende af med, ville
ingen have vidst, at Jesu mest fremtrædende disciple havde en hustru. I nyere
tid har det især vakt opsigt, at forfattere
som Dan Brown er kommet frem med kontroversielle teorier om, at Maria Magdalene var gift med Jesus. Der findes intet belæg i Det Nye Testamente for et ægteskabeligt forhold mellem dem. Alligevel kan
det ikke udelukkes, at de har været erotisk
tætte på hinanden. Det fremgår måske af
en episode fra Johannesevangeliet 20.11-

18. Jesus er opstået fra de døde og er i
den have, som omgiver graven. Her møder han Maria Magdalene. Han nævner
hendes navn, og i samme øjeblik han gør
det, rækker hun tilsyneladende ud efter
ham. Måske vil hun omfavne eller kysse
ham. I den nuværende bibeloversættelse
siger Jesus til hende: ”Hold mig ikke tilbage”. Men i de gamle bibeloversættelser
lyder ordene: ”Rør mig ikke” (Joh 20.17).
Det græske ord for at røre, haptou, er det
ord, der bl.a. bruges for den seksuelle berøring”
Jesus var syndfri. Men det betyder ikke at
han var sexfri.
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Udflugt til Dybbøl
Onsdag den 18. august
kl. 06.30-19
Kirke Saaby og Kisserup sogne tilbyder i anledning af forrige års 100 år for Genforeningen: Sogneudflugt til Historiecenter Dybbøl Banke
Besøg Sønderborg (vi satser på et besøg hos det tyske
mindretal) og dernæst Historiecenter Dybbøl Banke. Her

kan man træde direkte ind i
historien om krigen i 1864
mellem danskerne og preusserne. I den autentiske skanserekonstruktion kan man gå
rundt i et dansk skanseanlæg. Man kan blandt andet
se det store blokhus bygget
af tonstunge bombebjælker
og gå ned i krudtkammeret,
der som den eneste bygning i
skansen var lavet af beton. Li-

vet bag fronten kan opleves i
soldaterbyen, hvor der er mulighed for at prøve en telegraf
og lægge sig i halmen i mandskabsbarakken.
Inde på Historiecenteret
vises filmen Dommedag for
Danmark om krigen 1864 og
de to film om krigens to store
slag ved Sønderborg: Stormdagen om det store slag på
Dybbøl Banke den 18. april

og angrebet på Als om det
afgørende slag den 29. juni
1864.
Vi kombinerer besøget
med en gåtur langs den danske skanselinje uden for Historiecentret.
Praktiske informationer: Afgang fra pladsen foran Kirke
Saaby kirke. Menighedsrådet
sørger for kaffe og småkager
til turen. Frokosten kan med-

bringes eller købes i Dybbøl
Historiecenter.
Pris 200 kr. som betales i bussen. Tilmelding snarest på
pjs@km.dk eller 46492117
snarest.
Gennemføres kun ved min
45 tilmeldte.

SommerTema: Gud&Sex

Onani
Onani er opkaldt efter en bibelsk person
ved navn Onan. Han praktiserede dog
ikke onani. Men afbrudt samleje. Alligevel fik han æren af at lægge navn til onani. Engang sagde man, at onani kunne
medføre blindhed, epilepsi, sindssyge,
melankoli og i værste tilfælde selvmord.
Det var ikke ualmindeligt, at drenge, der
onanerede for meget, blev omskåret. I
dag er der ingen, der kunne finde på, at
tale nedsættende om at onanere. Woody Allen siger, at onani er god sex med
en, man elsker højt. Teologisk set er kirken nået frem til, at Gud nok havde skabt
mennesket med kortere arme, hvis det var
syndigt at onanere. Det er meget almindeligt, at folk påstår, at man skal elske sig
selv, før man kan elske andre. Det er et
problem, at der bliver sagt sådan, fordi
10

man som menneske som regel kun når til
at elske sig selv. Så har man ligesom ikke
overskud til mere. Vi er trådt ind i selvtilfredsstillelsens tidsalder. Det gælder om
at tilfredsstille sig selv og ikke andre. Derfor gider vi ikke involvere os i den lokale
grundejerforening. Vi melder os ikke ind i
de politiske partier. Vores moral er blevet
en moral, hvor vi spørger os selv, om vi har
lyst til at være gode ved andre, eller om vi
har mere lyst til at være gode ved os selv.
Og da vi hele tiden opfordres til, at vi skal
elske os selv og elske med os selv, vælger
vi naturligvis at være gode ved os selv.
Folk skal have lov til at tilfredsstille sig selv
lige så meget, de vil. Men elskov mellem
to er en god øvelse i, at vi lever i et fællesskab. Det vigtigste er ikke, hvad vi gør for
os selv. Men hvad vi gør for andre.

Ond sex
Det gamle Testamente er
ikke blind for, at sex kan
være destruktiv. Der findes et utal af beretninger
om bl.a. voldtægt, massevoldtægt, incest, seksuelle overgreb osv. Vel
ser de gamle israelitter
seksualiteten som skabt
af Gud. Men samtidig var
de også klar over, at seksualiteten rummer mørke
og kaotiske kræfter.
11
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Konfirmandindskrivning

Filmklubben Bergman præsenterer:

The Florida Project
Tirsdag den 24. august
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

Søndag den 22. august
kl. 10.30 i Hvalsø kirke

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
anmelderrost film og 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
Hyllinge-Lyndby sogne.

Normalt begynder vi med
en gudstjeneste i Hvalsø
kirke for bagefter at gå
ned i Sognegården, hvor
konfirmander og forældre
vil blive indskrevet og få-

generel information.
Imidlertid ved vi på nuværende tidspunkt ikke, hvor
mange vi må være forsamlet i
august, så vi vil opfordre jer til
at følge med på kirkens hjemmeside og dér finde yderligere information. www.hvalsoekirke.dk

SommerTema: Gud&Sex

Sex og skam
har intet
med hinanden
at gøre
Der, hvor erotikken hyldes stærkest i Det
Gamle Testamente, er i Højsangen eller
Sangenes Sang, som skriftet også hedder.
Det er en yderst erotisk bog, som handler
om to menneskers erotiske begær. Sex udråbes af Højsangen til den største af alle
menneskets glæder. Man kan undre sig
over, at et så erotisk skrift er kommet med
i biblen. Men årsagen til, at Højsangen
blev en del af biblen, er nok, at den blev
fortolket allegorisk. De otte erotiske kapitler blev udlagt, som om de slet ikke handlede om sex. Det var derimod en sang om
Guds kærlighed til sit folk. Højsangen har
to hovedpersoner. Den ene er Shulamit.
En ung og seksuel initiativrig pige. Den
12

anden person er en mand, som Shulamit begærer så voldsomt, at hun ikke er
bange for at forfølge ham. Denne Shulamit opfordrer gang på gang til kærlighed.
Det hebraiske ord, der hele seks gange
bruges for den kærlighed, som hun opfordrer til, er ordet for den erotiske kærlighed. De to elskende svælger sig i det sensuelle. Shulamit er ikke kun i en blomstrende have. Hun er haven, som hun inviterer
sin elskede til at trænge ind i og spise af.
Hun er ikke kun i en vingård. Hun er selve
vingården, som hendes elsker kan beruse sig i. Sex og skam har i Højsangen intet
med hinanden at gøre.

”Kom, min elskede,
lad os gå ud på landet,
lad os overnatte
mellem hennabuskene;
lad os gå tidligt ud i
vingårdene for at se,
om vinstokken har sat skud,
om blomsterne har åbnet sig,
om granatæblerne blomstrer.
Der vil jeg give dig min elskov
(Højs 7.12-13)

13
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Morgensang
med kaffe og brød
Efter sommerferien inviterer vi til morgensang i Hvalsø
Kirke om torsdagen én gang
om måneden kl. 08.30 - 10.00.
Vi starter i kirken, hvor vi synger nogle salmer, og Anne holder en lille andagt. Bagefter
samles vi i Sognegården til en
kop kaffe og brød og synger

Juni • juli • August • September

Læsekredsen
i Kirke Saaby

sange fra Højskolesangbogen.
Der bliver også mulighed for
at høre om seneste nyt fra menighedsrådets arbejde.
Nærmere information om arrangementet finder du på
kirkens hjemmeside og på
Facebook. Vi vil naturligvis
overholde de til enhver tid

gældende retningslinjer i forhold til Covid-19.
På menighedsrådets vegne
Torkil W. Jørgensen

Efter den lange nedlukning er
planen, at læsekredsen starter
igen tirsdag den 7. september kl. 14-16 i Den Gamle
Skole.
Vi er en gruppe m/k som mødes en gang om måneden,
(den første tirsdag i hver måned), hvor vi får nogle gode

samtaler om den bog, vi har
læst. Alle kan komme med
forslag til, hvad gruppen skal
læse.
Har du lyst at deltage, vil
du være hjertelig velkommen.
Kontaktperson: Helle Lundø,
tlf. 20 81 30 44, mail: hellelundoe99@gmail.com.

SommerTema: Gud&Sex

Bøssesex
En af de fortællinger, der har været mest
anvendt til at fordømme homoseksualiteten, er fortællingen om Sodoma og Gomorra (1 Mos 19.1-18) Den handler om
nogle mænd, der kommer til byen Sodoma. De inviteres ind i et hjem for at overnatte der. Men om aftenen kommer byens mænd og vil have sex med dem. De
undslipper de lystne mænd, og næste
dag ødelægger Gud byen. Fortællingen
er blevet fortolket som Guds straf over homoseksualiteten. Men synden i Sodoma
er, når man bl.a. læser Esajas og Ezekiel,
ikke bøssesex, men byens ugæstfrihed
og sociale uretfærdighed. (Es. 3,9 og Ez
16,49). Tredje Mosebog 18.22 og 20.13 tager godt nok afstand fra homoseksualiteten. ”Hvis en mand har samleje med
en mand, som man har samleje med en
14

kvinde, har de begge to begået en vederstyggelighed. De skal lide døden. De har
selv skylden for deres død”. Man skal ikke
tage hvert eneste ord i biblen bogstaveligt. Skriftstedet bliver nødt til, som Martin
Luther skriver i fortalen til sin tyske oversættelse af Det Nye Testamente (1522) at ”drive på Kristus”. Dvs. at det bl.a. skal leve op
til det dobbelte kærlighedsbud. Det må
som kristen være bedre at tage fejl over
for Gud ved at acceptere den homoseksuelle kærlighed end at tage fejl ved ikke
at acceptere den. Bl.a. ud fra den bibelske grundtanke, at mennesket i skabelsen
blev ordineret til sex, og at erotikken i al
dens mangfoldighed er en af Guds gaver
til menneskeheden.

15
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Hvalsø sognekor starter
forhåbentlig igen

Høst‑
gudstjeneste

Tirsdag den 31. august kl.
19.00 i Hvalsø Sognegård

Søndag den 5. september kl. 10.30 i Kirke Saaby
kirke

Her er p.t. masser af dejlige
damer, men herregruppen på
6 medlemmer trænger til forstærkning - både basser og tenorer. Korerfaring vil være en
fordel, men ikke en betingelse.
Henvendelse til organist
Linda Baarsgaard, helst telefonisk på 35 26 24 30. Re-

pertoiret er (primært) danske
salmer og sange, folkesange
fra alverden og lettere klassiske værker (og en gang imellem lidt sjov og ballade!). Koret medvirker ved gudstjenester og sangaftener 3-4 gange
årligt. Korstemmerne bliver
indspillet som lydfiler, så man
har mulighed for at øve sig
derhjemme.
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Høstfest i
Hvalsø kirke
& frokost i
Sognegård

Smuk gudstjeneste, masser
af musik og overdådig smukt
pyntet kirke. Indsamling til
forfulgte kristne gennem Det
danske Bibelselskab.
Foto: Manami Sakamoto. Sarah Arnd Linder holder foredrag

Foredrag:

Høstgudstjeneste
Søndag den 29. august
kl. 10.30 på marken ved
Kisserup kirke

Der indbydes til den traditionelle høstgudstjeneste på
halmballer på marken ved
Kisserup kirke. De smukke
høstgudstjenester har været
meget populære, og i år by-

des der også på ekstra musik,
høstøl og snitter. Ved gudstjenesten samles der ind til forfulgte kristne gennem Det
danske Bibelselskab.

Kvinders situation
i Israel og Palæstina
Fredag den 3. september
kl. 14-16 i Hvalsø Sognegård ved Sarah Arnd
Linder, der er vokset op i
Danmark, men til daglig
er bosiddende i Israel
Sarah Arnd Linder, der har en
dansk mor og en israelsk far,
har de sidste 14 år boet i Israel.
Hun rejste til Israel for at
studere mellemøsthistorie og
statskundskab, som hun har
taget eksamen i. Efter at have
arbejdet en del år som juridisk analytiker i Israel, sagde
hun sit job op for at arbejde
med kvinders situation i Israel og Palæstina. Den israelsk-palæstinensiske konflikt,
er blevet kaldt Mellemøstens
ur-konflikt, og Sarah er i dag
optaget af, hvordan konflik-
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ten påvirker kvinders liv og
handlemuligheder i regionen:
Både de jødiske og de palæstinensiske kvinder. Hun har
dannet en organisation, der
hedder ”Political is Personal”,
hvorigennem hun interviewer
kvinderne om deres oplevelse
af konflikten i regionen: Hvordan påvirkes deres liv, handlemuligheder og fremtid af den
langvarige konflikt?
Kom og hør et foredrag af
en engageret ung kvinde, der
til daglig lever og bor i området og derfor kender situationen på egen krop.
Arrangementet er gratis, men af hensyn til kaffe/kage bedes du tilmelde dig til Carsten Lester,
som er vært for dagen.
carsten.lester@fasttvnet.dk

Søndag den 5. september
kl. 10.30
Vi vil gøre denne søndag til
en festdag med gudstjeneste,
dejlig mad og drikke i sognegården og festlige indslag undervejs.
Sæt kryds allerede nu. Tilmelding: anne.spangsberg@paradis.dk

Børneog ungdoms
aktiviteterne
påbegyndes igen i Kirke Saaby og Kisserup sogne ved det
nye skoleårs begyndelse. Læs
om arrangementerne på kirkens facebookside og på vores
hjemmeside www.saabykisserup.dk

Det’ for børn

Mazel – Klezmer – og mere til…
Hvalsø kirke fredag den
3. september kl. 19.30
Får vi lov til at åbne som normalt for koncerter, skal det gøres med fest og farver!
Mazel inviterer indenfor i
klezmermusikkens rummelige
univers, som inkluderer symfoniske værker, jazzstandards,
filmmusik, sange om livet i det
gamle Østeuropa, jødisk vaudeville og kabaret, egne kompositioner og naturligvis masser af den traditionelle festmusik. Mazel har i ind- og udland
fortolket og formidlet den særlige jødiske folkemusik kaldet
klezmer, som spænder over
200 års musikhistorie fra 3
forskellige kontinenter.
Mazel består af: Met-

Ungdomsklub er for unge
mellem 12 og 16 år

Vi mødes hver 14. dag (mandage i lige uger) kl.
16-19:30 i Hvalsø sognegård, hvor vi hygger med
spil, snak, kreative projekter, boldspil, leg, gåture, film osv. Derudover hjælpes vi med at lave
aftensmad, og her vælger ungdomsklub-deltagerne selv, hvad vi skal spise.
I ungdomsklubben er der tid og ro til at blive hørt

te Smidl – violin, Kristoffer
Nybye – klarinet, Frode Andersen – akkordeon, Michael

Tilmelding kan ske løbende til Simone på
61691640 eller simone.nbs@yahoo.com
Jeg håber, du har lyst til at komme og se, om
ungdomsklub er noget for dig, og tag endelig en
ven med.
Første gang vi mødes til ungdomsklub i skoleåret
21/22 er mandag d. 23. august.

Børnedag

Lørdag den 18. september
kl. 11 i Hvalsø Sognegård
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Hvis der er noget, du godt kunne tænke dig, at
vi laver i ungdomsklubben, så vil jeg gøre, hvad
jeg kan for at indfri dine ønsker. Det kunne være
du gerne ville i biografen, spille et bestemt spil,
male et maleri eller andet.

Møller – guitar og bas, Ronen
Thalmay – vokal

Torben Westergaard
& Kirsebærsne
Voksenvenlig
børnemusik
med tekst af prisvindende
børnebogsforfatter Tina Sakura Bestle og musik af Torben Westergaard.
Kirsebærsne er musik
der drømmer sig tilbage til
70’erne og Astrid Lindgrens
samarbejde med komponisterne Georg Riedel og Jan
Johansson.
Målgruppen er børn mel-

Hvalsø kirkes
ungdomsklub

og set, og så er der andre unge mennesker at
hygge sig med.

for dagplejebørn,
børnehavebørn og
hjemmegående børn

lem 3-8 år og de forældre, der
længes efter børnemusik, der

ikke har behov for at kommunikere med VERSALER.

Fredag den 20. august kl. 9.30 til 12.00
i Kirke Saaby kirke og præstegårdshave
Vi mødes i kirken til sang og musik.
• I præstegårdshaven får vi besøg af klovnen Tapé.
• Der vil være futtog og andre legeaktiviteter
• Servering af frugt, saft og Midtsjællands største
kagekone
• I år også masser af børnemusik!

Det’ for børn

Det’ for børn

MINI-KONFIRMANDER OG BØRNEKLUB
HVALSØ KIRKE

HYG, LEG OG LÆR I KIRKEN
Minikonfirmand-undervisning
Minikonfirmandundervisning er et gratis tilbud
til 3. klasses elever, som har
lyst til at komme i kirken og på
en kreativ, hyggelig og
lærerig måde at arbejde
med emner og historier, som

PRAKTISK INFO:

Eksempler på, hvad vi laver til

Minikonfirmand-undervisning

minikonfirmand, er

er et tilbud til 3. klasses elever.

bibelfortælling, bøn, sang og
bevægelse, konkurrencer,

Børneklub er et tilbud til alle

male, tegne, silkclay, bage,
samtale, teater, klippe-klistre
og meget mere.

skolebørn i sognet, hvor
primær-målgruppen er børn
mellem 9 og 12 år.

knytter sig til kirken og

Vi får også altid lidt lækkert at

kristendommen. Børnene vil
blive hentet på Hvalsø skole.

spise så som frugt, kage,
boller eller lignende og

Hvis dit barn går på en anden
skole, kan vi desværre ikke

saftevand.

og vil være hver onsdag i

Det er ikke en forudsætning,

september, oktober og

at man har kendskab til

november efter skole og frem

kristendommen i forvejen, og

til kl. 15:30. Opstart 1.

tilbyde at hente.
Minikonfirmand varetages af
kirke- og kulturmedarbejder
Simone og organist Linda.

man behøver ikke være
medlem af folkekirken.

Til minikonfirmand-

Hovedmålet er, at

undervisning er der tid til

minikonfirmanderne får en

hygge og nærvær, samtidig

større indsigt i,hvad

med at vi fordyber os i
forskellige projekter og
fortællinger.

kristendommen er, mærker at
kirken er et rart sted at være,

Minikonfirmand – Næste hold
er for de kommende 3. klasser

september 2021.

Børneklub afholdes mandage
i ulige uger fra kl. 14:30-16:00
med opstart 16. august 2021 i

og et sted, de får lyst til at

sognegården, Hvalsø kirke.

komme.

Det vil være muligt at blive
hentet ved Hvalsø skole kl.

Børneklub

14:15.

lave
12 år. I børneklubben vil vi tegne, spille spil, lege, bage, snakke,
lidt
få
at
med
vi
starter
gang
Hver
mere.
meget
og
pynt til hjemmet
is
naturligv
vil
Der
len.
børnebib
fra
op
læses
der
mens
spise,
lækkert at
at skabe
være kristne temaer på programmet, men primær- målet er
ønsker,
et sted, hvor det er rart for børnene at komme, og hvis de har

Tilmelding til minikonfirmand-

ppen 9Børneklub er for alle skolebørn, dog primært børn i aldersgru

taget
til hvad de gerne vil lave, vil der så vidt det er muligt, blive
14:30-16
kl.
fra
mandag
hensyn til dette. Børneklub er hver anden

Jeg glæder mig meget til at møde jer – Simone Strøbæk
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undervisning eller børneklub
skal ske på mail:
simone.nbs@yahoo.com eller
sms: 61691640.

LOPPEMARKED
VED HVALSØ KIRKE
SØNDAG DEN 27. JUNI FRA KL. 10-15
Vi holder loppemarked i sognegården og på udendørs-områderne
udenfor sognegården søndag d. 27/6-21.
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 18 loppestande indendørs - Her får man tildelt et bord og 1-2
stole til sin stand.
Det er også muligt at sætte en stand op udendørs. Hvis dette ønskes, skal man
dog selv medbringe bord, stole, tæppe og lignende.
Du booker en stand ved at sende en sms til 61691640 eller e-mail til
simone.nbs@yahoo.com, hvor du blot skriver, at du gerne vil have en stand,
og om den skal være indendørs eller udendørs.
Tilmelding til stand senest den 20. juni.
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 alle børn og barnlige sjæle kan gratis
pynte deres helt egen cupcake.
21
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Sommerfamilieaktivitet

Det’ for børn

Sommeraktiviteter ved Hvalsø kirke
Tilmelding til Simone (kirke- og kulturmedarbejder ved Hvalsø kirke) på
Simone.nbs@yahoo.com eller på SMS 61691640.
Skriv antal børn og voksne samt hvilke(t) arrangement(er), I ønsker at
tilmelde jer. Ved mindre end 6 tilmeldte børn aflyses arrangementet.
Børn i alle aldre er velkomne, så længe de har en voksen med.

27. juni 2021 kl. 10-15
Loppemarked og cupcake-værksted

9. august 2021 kl. 16:30-19:00
Engle-aften

Læs mere side 21

Kl. 16:30-18 bygger vi vores egne engle, som
man får med hjem til at pynte og skabe ro i ens
eget hjem.

18. juli 2021 kl. 14-16
Børnenes rekordbog
Denne dag skal der slås rekorder. Vi skal
f.eks. se hvem der kan have flest skumfiduser
i munden, hvem der kan stable det højeste
tårn, hvem der kan sjippe flest gange, hvem
der er den hurtigste løber osv.

Sjov og hygge
for børn og forældre

Det bliver en eftermiddag fyldt med konkurrencer og alle rekorderne skrives naturligvis
ind i ”Hvalsø kirkes nye rekordbog”. Inden dagen slutter udnævnes de forskellige vindere,
og der overrækkes præmier og diplomer.

Kl. 18.00 Spiser vi sammen
Kl. 18:30 hører vi spændende englefortællin
ger, mens aftenen falder på, og vi drikker engle-drik og spiser engle-kager, inden vi sammen rydder op og tager hver til sit.Pris: 40 kr.
pr. voksen, 25 kr. pr. barn. (Betales kontant
eller med mobilepay på dagen).
Tilmelding senest den 2. august

Det er gratis. Tilmelding senest den 10. juli.

I løbet af sommeren vil vi glæde os over, at det igen er muligt at
være sammen. Derfor vil vi afholde familie-aktiviteter ved sognegården ved Hvalsø kirke.
Vi håber meget, at du og dine børn har lyst til at deltage. Læs
mere om de enkelte aktiviteter, tilmelding med mere her eller på
vores Facebook-side (Hvalsø og Særløse kirker) .
22
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Familiegudstjeneste
med spisning i Hvalsø kirke
Tirsdag den 17. august og
onsdag den 24. november fra kl. 17-17.30 holder vi

”Tro i børnehøjde”
som er en afkortet, familievenlig gudstjeneste, hvor børnene aktivt deltager.
Efterfølgende spisning i sognegården. Det er gratis at deltage i gudstjenesten.
Pris for maden:
15 kr pr. barn, 20 pr. voksen eller 50 kr. pr. familie
Menuen* vil den 17/8 være lasagne og blandet salat samt is til dessert
Menuen vil den 24/11 være hotdogs og kage til dessert.
Tilmelding til spisning skal ske til kirke- og kulturmedarbejder Simone
senest 3 dage før på 61 69 16 40 eller simone.nbs@yahoo.com

Babysalmesang
Hver mandag kl. 9.30
i Hvalsø Sognegård

Vi starter den 14. juni,
hvis det kan lade sig gøre.
Vi glæder os til at invitere dig og din baby (2
til 12 mdr.) til et forløb à 10 gange i Hvalsø
kirke med sang, dans, lege der understøtter
nærvær og glæde, sæbebobler, musik
og salmesang samt forum for nybagte
forældre og børn. Vi drikker lidt kaffe/the
og får en bid brød sammen for de, der vil
snakke og hygge lidt efter de ca. 45 min
babysalmesang.
Tilmelding på mobil/sms til
Loulou Elise Holm tlf.nr.: 60635431
Glæder mig meget til at møde jer
og jeres dejlige børn.

Rytmik for
1-3 årige
Hver fredag fra
kl. 9.30 - ca. 12.00
i Hvalsø Sognegård

Vi starter den 4. juni, hvis det
kan lade sig gøre, ellers starter
vi den 20/8.
Efter vi har sunget, spiser vi, og så
er der fri leg.
Det er gratis at deltage.
Tilmelding til Line@skovhaug.dk
eller mobil tlf.nr.: 21246393.
*Vi tager naturligvis hensyn til vegetarer, allergikere mm.
Der skal blot gøres opmærksom på dette ved tilmelding
24
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Gudstjenesteliste

Juni · Juli · August · September

Hvalsø

Særløse

Kr. Saaby

Kisserup

Hvalsø

Særløse

Kr. Saaby

Kisserup

Søndag den 30. maj
Trinitatis søndag

10.30 SEJ

---

10.30 PJS

---

Søndag den 15. august
11. s. e. trin.

10.30 SEJ

---

10.30 PJS
Konfirmation
13.00 PJS
Konfirmationsindskrivning

---

Søndag den 6. juni
1. søndag efter trinitatis

10.30 AS
12.00 AS
Dåbsgudst.*

---

---

9.00 AS

Søndag den 13. juni
2. s. e. trin.

10.30 SEJ

---

9.00 SEJ

---

Tirsdag den 17. august

17.00 SNBS
Familieguds.

---

---

---

Torsdag den 17. juni

20.00 AS
Aften
meditation

---

---

---

Lørdag den 21. august

AS
Konfirmation

---

---

---

Søndag den 20. juni
3. s. e. trin.

---

10.30 AS

11.30 PJS
Skærsommergudstjeneste

10.30 PJS
Bemærk
tidspunktet

Søndag den 22. august
12. s. e. trin.

10.30
SEJ & AS
Konfirmandindskrivning

---

10.30 PJS

9.00 PJS

Søndag den 27. juni
4. s. e. trin.

10.30 SEJ

---

10.30 PJS

---

Lørdag den 28. august

AS
Konfirmation

---

---

---

Søndag den 4. juli
5. s. e. trin.

9.00 PJS

---

---

10.30 PJS

Søndag den 29. august
13. s. e. trin.

10.30 SEJ

---

9.00 PJS

11.00 PJS
Møllegudstjeneste Tadre
Mølle

11.00 PJS
Møllegudstjeneste Tadre
Mølle

10.30 PJS
Høstgudstjeneste på marken ved kirken

Søndag den 11. juli
6. s. e. trin.

10.30 SEJ

---

Lørdag den 4. september

AS
Konfirmation

---

---

---

Søndag den 18. juli
7. s. e. trin.

---

9.00 PJS

10.30 PJS

---

Søndag den 5. september
14. s. e. trin.

10.30 AS
Høstgudstj. og
frokost i Hvalsø
Sognegård

---

10.30 PJS
Høstguds
tjeneste

---

Søndag den 25. juli
8. s. e. trin.

10.30 AS

---

---

9.00 AS

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

10.30
Ida Kongsbak

---

9.00 PJS

10.30 PJS

Søndag den 1. august
9. s. e. trin.

10.30 AS
12.00 AS
Dåbsgudstj.*

---

10.30 PJS

---

Søndag den 8. august
10. s. e. trin.

9.00 AS
12.00 AS
Dåbsgudstj.*

10.30 AS

9.00 PJS

10.30 PJS

Lørdag den 14. august

---

---

10.30 PJS
Konfirmation

---
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* Dåbsgudstjenesterne bliver kun gennemført, hvis nogen er tilmeldt.

Gudstjenester på
Ældrecenter kl. 10.30
Onsdag den 9. juni:		
Onsdag den 14. juli:		
Onsdag den 11. august:		

SEJ
PJS
AS

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

Søren E. Jensen

Anne B. Spangsberg

Bare han dog vil
give mig masser af
kys! Din kærlighed
er bedre end vin. Du
dufter af den dejligste parfume, selv
dit navn dufter sødt
Højsangen
kapitel 1

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
Vakant
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

