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Onsdag den 1. kl. 9.30:  Læsekreds i Den gamle Skole
Fredag den 3. kl. 9.30:  Børnedag i Kirke Saaby præstegårdshave
Søndag den 5. kl. 12:  Grundlovsfest med kræmmermarked i Kirke Saaby
Mandag den 6. kl. 10.30:  Friluftsgudstjeneste på marken bag ved Hvalsø kirke
Tirsdag den 21. kl. 17.00:  Familiegudstjeneste i Hvalsø kirke og spisning i Sognegården
Torsdag den 23. kl. 19.00:  Billedkunstaften for børn og unge i Hvalsø Sognegård

4., 5. & 6:  Hvalsø kirkes sommerskole for børn
Søndag den 10. kl. 11:  Møllegudstjeneste på Tadre Mølle -Saaby-Kisserup

Søndag den 21. kl. 10.30:  Konfirmandindskrivning i Hvalsø kirke
Søndag den 21. kl. 10.30:  Konfirmandindskrivning i Kirke Saaby kirke
Tirsdag den 23. kl. 19.00:  Hvalsø Sognekor starter ny sæson i Sognegården
Tirsdag den 23. kl. 14:  Opstart af minikonfirmander i Kirke Saaby
Onsdag den 24. kl. 19.30:  Ekstraordinært møde i Den gamle Skole i Kirke Saaby. 

Rusland kan ikke forstås med forstanden... hvad har Putin 
gang i?

Torsdag den 25. kl. 17.00:  Familiegudstjeneste i Hvalsø kirke og spisning i Sognegården
Torsdag den 25. kl. 19.30:  Koropstart i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Fredag den 26. kl. 19.30:  Gospelkoret KEFAS holder koncert i Hvalsø kirke
Søndag den 28. kl. 10.30:  Høstgudstjeneste på marken foran Kisserup kirke

Torsdag den 1. kl. 17.00:  Godnathistorie for børn i Kirke Saaby
Fredag den 2. kl. 14.00:  Foredrag ved Brian McGuire i Hvalsø Sognegård
Søndag den 4. kl. 10.30:  Høstgudstjenesten på plænen bag Kirke Saaby kirke
Onsdag den 7. kl. 9.30:  Morgenmøde og fernisering af ikonudstilling  

i Den gamle Skole

Kirkehøjskole i Hvalsø begynder – se mere inde i bladet
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Danskere er gode til fjern-elskning og 
skriver gerne under på støttebreve for 
torturofre og sender penge til Ukraine, men 
når man skal holde af sin svigermor, sin 
ægtefælle og sin nabo bliver det anderledes 
komplekst med overholdelsen af buddet 
om næstekærlighed. Nærelskning er langt 
vanskeligere en fjernelskning.

Poul Joachim 
Stender  

Sognepræst
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Læsekredsen  
i Kirke Saaby
Vi er ca. 15 deltagere i læse-
kredsen, og for tiden mødes vi 
den første onsdag formiddag i 
måneden i Den gamle Skole.
Gennem den fælles snak deler 
vi vores indbyrdes læseglæde, 
inspirerer hinanden og får et 
mere nuanceret billede af den 
bog, som vi har læst. Vi har 
ikke en masse forhåndsviden 
om litteratur, og vi analyserer 
ikke i alle detaljer, men vi de-
ler de tanker, som bogen giver 
anledning til.

Har du lyst at være med, 
kan du henvende dig til Judith 
Nielsen, e-mail: jutoni@out-
look.dk.

Det sker blandt andet  
i efteråret
Sognepræsterne i Hvalsø- 
Særløse og Kirke Saaby-
Kis se rup sysler med at få 
etableret en teologiskole 
i efteråret, hvor centra-
le kristne begreber vil bli-
ve taget op. Det er svært 
at finde huller i dansker-
nes uvidenhed om kristen-
dommen. Derfor vil der 
blive taget emner op som 
Helligånden, det kristne 
menneskesyn, arvesynden, 
frelsen etc. Ligeledes er der 

planer om at starte  en teo-
logisk folkeradio, hvor vi 
gennem podcast og med 
indbudte eksperter stiller 
skarpt på de store teologi-
ske emner. Husk også at 
sætte stort X i kalenderen 
lørdag den 24. september 
kl. 11, hvor Kirke Saaby 
kirke er centrum for en 
provstigudstjeneste med 
fokus på Paulus og Græ-
kenland. 

Næstekærligheden kan 
ikke sættes i system. Den er 
en befaling til det enkelte 
menneske om at øve 
kærlighedens gerninger over 
for den, du møder på din vej. 
Næsten skal du ikke ud at 
finde, næsten er lige foran dig.

Ukendt 
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Jeg håber, at jeg dagligt gør noget for min næste 
gennem mit arbejde, fordi jeg synes, det vigtige 
ved at være politiker er ikke kun at tænke på sig 
selv, men på fællesskabet.

På et personligt plan kommer næstekærlighed 
hos mig først og fremmest til udtryk ved, at 
jeg er sammen med børn og giver dem den 
opmærksomhed, de fortjener og ønsker.

Jeg vil aldrig kunne trække en linje mellem et 
menneske, der er min næste, og et menneske, 
der ikke er min næste. Selvom det er udtrykt 
meget luftigt, vil jeg sige, at din næste er den, der 
har behov.

Vi oplever, at verden bliver mindre og mindre, og 
derfor må man også erkende, at vores ansvar 
ikke slutter ved grænsen.

Pia Olsen Dyhr  
formand for SF

Temaet for sommerens kirke-
blad er næstekærlighed.

Buddet om næstekærlighed 
(”Du skal elske din næste som 
dig selv”) står centralt i kri-
stendommen.

Kristendommen er i sit 
grundlag en kærlighedsreli-
gion. I virkeligheden er for-
udsætningen for næstekærlig-
hedsbuddet, at Gud elskede os 

først. ”Gud er kærlighed, og 
den, der bliver i kærligheden, 
bliver i Gud” & ”Vi elsker, for-
di han elskede os først”. (1. Jo-
hannesbrev 4:16 & 19).

I ”Kærlighedens Højsang” 
(1. Korintherbrev 13), som er 
skrevet af Paulus, står netop 
beskrevet, hvordan Guds kær-
lighed er.

At Guds kærlighed viser os, 

hvordan vi skal elske, er ud-
trykt i Kristuskransen – lavet 
af den tidligere svenske biskop 
Martin Lönnebo. 

I kransen indgår 2 røde per-
ler, som er symbol på den kær-
lighed, vi får fra Gud, og som 
gerne skulle gøre os i stand til 
elske hinanden. 

Næste- 
kærlighed
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HVAD VIL DET SIGE  
AT ELSKE SIN NÆSTE?

Det får vi et eksempel på i lig-
nelsen om ”Den barmhjertige 
samaritaner” – Lukasevangeli-
et kapitel 10: 35 – 47.

At det er lettere sagt end 
gjort at vise næstekærlighed, 
er der ingen tvivl om, og med 
lignelsen om den barmhjertige 
samaritaner begynder overve-
jelserne også om, hvem vores 
næste i virkeligheden er. 

En overvejelse, som kræver, 
at vi selv tænker og tager stil-
ling.

I buddet om næstekærlighed 
er vi blevet pålagt at forsøge at 

gøre Guds kærlighed til vores 
egen. Men det, som falder na-
turligt for Gud, det skal vi ar-
bejde for at få til at fungere. 

Kravet om næstekærlighed 
handler ikke om dem, som vi 
elsker i forvejen. 

Det dækker først og frem-
mest dem, som vi ikke kan lide, 
og dem, som vi i det hele taget 
synes er meget svære at elske.

Næstekærlighed er at kun-
ne elske enhver anden som en 
unik anden og ikke blande sin 
egen historie ind i det forhold. 

Og at blive elsket på den 
måde er nærmest det største, 
et menneske kan drømme om. 

For der er intet, der som en 

ubetinget kærlighed kan få et 
menneske til at vokse. 

I virkeligheden er vi ik-
ke kun forpligtede på at elske 
vores næste, men også Gud, 
som det fremgår af det dobbel-
te kærlighedsbud (Matthæus 
22,36-40):

”Du skal elske Herren din 
Gud af hele dit hjerte og af hele 
din sjæl og af hele dit sind. Det 
er det største og det første bud. 
Men der er et andet, som står 
lige med det: Du skal elske din 
næste som dig selv.”

Foto: Den tidligere svenske 
biskop Martin Lönnebos 

Kristuskrans



6

JUNI•JULI•AUGUST•SEPTEMBER

Friluftsgudstjeneste på marken i Hvalsø
2. pinsedag -  mandag den 
6. juni kl. 10.30

Igen i år vil vi fejre pinsen med 
en friluftsgudstjeneste ude på 
marken bag ved kirkegården 
hvor også Hvalsø Sognekor og 
Hvalsø Spejderne medvirker.

Forhåbentligt bliver vejret 

godt, så vi sammen kan nyde 
denne oase under åben him-
mel, og bagefter er der frokost 
med sandwich fra Running 
Bagels. Du kan selv medbrin-
ge noget at sidde på. Der vil 
også være nogle stole til rådig-
hed. Golfvogn kører ligesom 
sidste år til marken nede fra 

Sognegården/gravernes byg-
ninger.

Årets nye konfirmander vil 
allerede nu kunne få et ”kirke-
gangskryds” ved at komme til 
denne gudstjeneste.

Næstekærlighed evangelisk forstået - altså 
den, Jesus taler om i Det Nye Testamente - 
er den kærlighed, vi skylder at møde andre 
mennesker med, fordi vi skal spejle Guds 
kærlighed til os i vores eget liv.

Hvis man taler om næstekærlighed i 
nytestamentlig forstand, er næstekærlighed 
en konto, som vi altid skylder på. Men kravet 
om at elske vores næste som os selv vil hele 
tiden bevæge os, skubbe til os og korrigere 
os i vores kynisme og selviskhed.

Min næste er den, jeg møder, den, hvis veje 
krydser mine veje, og den, jeg ser har brug 
for min hjælp. Men hvem der ikke er min 
næste, kan jeg ikke på forhånd sige. Man kan 
ikke sætte næstekærlighed på formel eller 
nedfælde den i et politisk handlingsprogram.

Henrik  
Wigh-Poulsen

Biskop i Århus
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Grundlovsfest 
med kræmmer-
marked 
søndag den 5. juni i Kirke 
Saaby præstegårdshave  
kl. 12.00

·  Grundlovstale ved 
borgmester Tine Mandrup

·  Musik ved Therese Nielsen 
og Band

·  Gymnastikopvisning med 
rytmikpigerne

·  Fadølsbod, kagebod, 
pølsebod

·  Masser af salgsboder - alle 
kan komme med ting de vil 
sælge!

Møllegudstjeneste  
på Tadre idylliske vandmølle
Søndag den 10. juli kl. 11

Møllegudstjeneste med ef-
terfølgende grillpølser, øl og 
vand.

Smuk sommermusik af 
Amanda Simonsen og Anders 
Danman.

Alle er hjertelig velkommen
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HVALSØ
Vi begynder med en gudstjeneste i Hvalsø 
kirke. Bagefter går vi ned i sognegården, 
hvor konfirmanderne bliver indskrevet.

Der bliver en let introduktion til un-
dervisningsforløbet, samt mulighed for at 
stille spørgsmål.
Vi glæder os meget til at møde alle jer nye 
konfirmander og forældre!

Da vi på nuværende tidspunkt ikke 
kender til det præcise tidspunkt for un-
dervisningen, må vi i stedet henvise til 
kirkernes hjemmeside: www.hvalsoe-kir-
ke.dk eller på kirkernes Facebookprofil. 

Desuden modtager de elever, der går 
på Hvalsø skole et brev omkring sommer-
ferien.

KIRKE SAABY
Alle kommende konfirmander med fa-
milie inviteres til gudstjeneste kl. 10.30. 
Efter gudstjenesten er der orientering om 
konfirmandundervisningen og konfirma-
tionerne.
Konfirmationerne finder sted.
Fredag den 5. maj kl. 10.30  
(Store Bededag)
Lørdag den 6. maj kl. 10.30

Konfirmandindex kan hentes på www.
saabykisserup.dk og bedes medbragt ud-
fyldt til kirken. Undervisningen vil blive 
indledt i uge 34. Se tidspunktet på vores 
hjemmeside.

Konfirmandindskrivning
Søndag den 21. august kl. 10.30
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Hvalsø Sognekor 
starter ny sæson tirsdag 
den 23. august kl. 19.00-
21.20 i Hvalsø sognegård. 

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

Korerfaring vil være en for-
del, men ikke en betingelse. 
Der vil dog være krav om af-
læggelse af en lille stemme-
prøve inden optagelse i koret. 
Repertoiret er (primært) dan-
ske salmer og sange, folkesan-
ge fra alverden og lettere klas-
siske satser. Koret medvirker 

med indslag til gudstjenester 
3-4 gange årligt. Korstem-
merne bliver indspillet som 
lydfiler, så man har mulighed 
for at øve sig derhjemme. Og 
så har vi kageordning, en god 
stemning og slutter sæsonen 
festligt af.

For mig er næsten det menneske, som er 
mig nær. Jeg kan godt lide den engelske 
bibeloversættelse, som bruger ordet 
”neighbour”, altså nabo, om næsten. Det er 
det menneske, som jeg kan se og røre ved.

Marie Krarup
Politiker, løsgænger  

i Folketinget
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Gospelkoret KEFAS
Hvalsø kirke fredag den 26. 
august kl. 19.30

Korleder Jacob Asmussen fø-
rer, sammen med KEFAS, 
os igennem alle facetter af 
gospelmusikken. Koret har 
blandt andet været i USA fire 
gange og dér sunget i de kir-
ker, hvor musikken kommer 
fra. Efterfølgende skrev en an-
melder i den lokale avis: ”Oh, 

the Danes have soul!”.  KE-
FAS har tillige været drivkraft 
bag Copenhagen Gospel Fe-
stival og optrådt med gospel-
stjernerne Andrae Crouch og 
Clarence Eggleton, samt væ-
ret på adskillige koncertture 
til England, Polen, Tyskland, 
Norge og Sverige. Kom og vær 
med, man kan med garanti 
ikke sidde stille ret længe ad 
gangen!

Høst-
gudstjeneste 
på marken foran Kisse-
rup Kirke søndag den 28. 
august kl. 10.30

Halmballerne er stillet op i en 
cirkel. I midten af cirklen er et 
kors pyntet med sensomme-
rens blomster. Telt er stillet 
op, så kirkesanger og organist 
kan fremføre årets høstsalmer. 
Præsten er parat med en præ-
diken, salmer og nadver. Ef-
ter gudstjenesten snitter, øl og 
vand.

Årets høstoffer går til Bi-
belselskabet. Bibler og nød-
hjælp til den ukrainske befolk-
ning.

Rusland kan ikke forstås med forstanden... 
hvad har Putin gang i?
Ekstraordinært møde ons-
dag den 24. august kl. 19.30 
i Den gamle Skole. Kirke 
Saaby

Stiftsforvalter på Aastrup Klo-
ster, oberst Søren Bo Bojesen; 

den eneste danske officer, som 
i nyere tid har gennemført 
Det Russiske Generalstabsa-
kademis generalstabskursus 
(2002-2003); forsvarsattaché 
i Rusland (2003-2008), vil 
fortælle om baggrunden for 

Ruslands uprovokerede an-
greb på Ukraine, om status i 
kampene, de mulige scenarier 
for krigens forløb samt give sit 
bud på det fremtidige forhold 
mellem Vesten og Rusland.
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Foredrag ved Brian McGuire

Den vanskelige helgen og første europæer:  
Bernard af Clairvaux
Fredag den 2. september 
kl. 14 – 16 i Hvalsø Sogne-
gård

Det er endnu en gang lyk-
kedes at lave en aftale med 
middelalderhistorikeren Bri-
an McGuire, der denne gang 
kommer til Hvalsø Sogne-
gård for at fortælle os om 
sin seneste bog, som handler 
om den middelalderlige ci-
stercienserabbed: Bernard af 
Clairvaux.

Bernard levede fra 1090-
1153. Hans vision var at etab-
lere et klosterliv, der var isole-
ret fra verden og uafhængigt 
af samfundets magthavere. 
Derfor placerede cistercien-
serne deres klostre på iso-
lerede steder langt fra sam-
fundets larm og tummel for-
skellige steder i hele Europa. 

Gevinsten var, at munkene 
kunne leve et liv i tilbedelse af 
Gud. Ved Bernards død var 
der over 350 cistercienserklo-
stre i hele Europa. Med klo-
strene fulgte også vigtig viden 
om naturmedicin, behand-
ling af syge, fødevarer, hygi-
ejne og lærdom som kom hele 
samfundet til gode.  

Samtidig med arbejdet 
med at etablere klostre rejste 
Bernard rundt i store dele af 
Europa for at tale med og vej-
lede lokale abbeder og fyrster. 
Kommunikationssproget var 
latin, som også var kirkens og 
overklassens officielle sprog.

Hvis der bliver tid til sidst, 
kan vi måske komme ind på 
om der er basis for klosterliv i 
dagens Danmark.

Arrangementet er gratis, 
men af hensyn til kaffe/ka-

ge bedes du tilmelde dig til 
Carsten Lester, som er vært 
for dagen. E-mail: carsten.
lester@fasttvnet.dk eller tlf.: 
40469953.

Brian Mcguire.

Næstekærlighed er ikke opfundet af 
kristendommen, men har alligevel i 
kristendommen et særegent udtryk. Nemlig det 
forhold, at alle mennesker står lige over for Gud, 
og at vi møder Gud i næsten.

Niels Henrik 
Gregersen  

teologisk professor



13

JUNI•JULI•AUGUST•SEPTEMBER

Høst-
gudstjeneste
i Kirke Saaby på græsplæ-
nen bag kirken søndag den 
4. september kl. 10.30

Som noget nyt vil menigheds-
rådet, hvis vejret tillader det, 
afholde årets høstgudstjene-
ste på plænen bag kirken, der 
vender mod Heibergs Have og 
Christiansminde. 

Vi gør parat til et brag af 
høstfest, hvor vi vil fejre at 
Gud igen i år har været os nå-
dig. Kom til gudstjenesten og 
sig tak for høsten – og med 
høst tænkes der også på SU, 
løn, pension og hvordan man 
ellers får sin indtægt til mad, 
drikke og husly.

Vi byder på mousserende 
vin og et udvalg af sensomme-
rens frugter og bær.

Årets høstoffer går til Bi-
belselskabet. Bibler og nød-
hjælp til den ukrainske befolk-
ning.

Morgenmøde 
onsdag den 7.  september 
kl. 9.30 i Den gamle Skole, 
Kirke Saaby

Møde med ikonmaleren Char-
lotte Weppenaar Pedersen 
og efterfølgende åbning af en 
ikonudstilling.

Charlotte Weppenar Pe-
dersen er født 1958. Hun er 
uddannet ikonograf og cer-
tificeret af sin lærer munk og 
ikongraf Gregorios Monathos 
fra Nea Sketi, Mount Athos, 
fra 2000 til 2020 og var un-
der hans vejledning indtil hans 
død. Er medforfatter til bogen 
”At skrive en ikon”, Forlaget 
Klematis. Har udstillet i man-
ge kirker i DK og udlandet. 

Bl.a. Helligåndskirken, Mar-
morkirken og Børglum Klo-
ster. Holy Mount Athos udstil-
linger i Finland, Rom og Thes-
saloniki, deltaget med ikoner i 
salgsafd. Udstillinger i St Ge-
orge Cathedral Cape Town.

Været konsulent og malet 
ikonerne til Herrens Veje DR 
DK

Oprettede www.ikonskole.
dk i 2001 i DK og Cape Town 
Sydafrika.

Har bl.a. malet ikon til: 
Dronning Margrethe, Ærke-
biskop Desmond Tutu, Biskop 
Marianne Gaarden, Marmor-
kirken, Helligåndskirken og 
St George Cathedral Cape 
Town.

Jesus Kristus ikonen: Teksten er fra Johannes 
evangeliet 10,9,  Jeg er døren
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Til alle  
strikkeglade!
Har du lyst til at strikke dåbs-
servietter? 

Ved dåb i Hvalsø og Særlø-
se kirker bruger vi dåbsservi-
etten til at tørre barnets hoved 
med efter dåbshandlingen. 
Familien får servietten med 
hjem som en gave og et minde 
om denne særlige dag.

Du får garnet gratis, og der 
følger også en opskrift med. 
Motiverne skal være kristne 
symboler som vist på opskrif-
terne. 

Skal vi mødes og strikke 
sammen, så foregår det den 
første tirsdag i måneden kl. 
15.00 - 16.30  i “Særløsestuen” 
i Sognegården, Præstegårdsvej 
2b, 4330 Hvalsø. Du er også 
velkommen til at strikke der-
hjemme. 

Du kan hente både garn og 
opskrifter hos Jette i butikken 

”Strikkelyst”, Hovedgaden 
7, 4330 Hvalsø eller hos Ben-
te Krøgholt, Provstevænget 3, 
4330 Hvalsø.

De færdige dåbsservietter 
skal afleveres til Bente!

De bedste strikkehilsner 
Sognepræst Anne Spangsberg 
og Bente Krøgholt, mobil tlf. 
40820726

DÅBSSERVIETTER  
OGSÅ I KIRKE SAABY
Hver fredag formiddag mø-

des en flok ”sypiger” i Den 
gamle Skole i Kirke Saaby. 
De hygger sig med at hækle, 
sy, strikke, snakke og drikke 
kaffe. De har været så tak-
nemmelige for at få husly i 
Den gamle Skole, at de hæk-
ler dåbsservietter til alle, der 
bliver døbt i Kirke Saaby og 
Kisserup kirker. Dåbsservi-
etter er faktisk ”sypigernes” 
gode ide.

I kristendommen er der i virkeligheden kun ét 
bud, nemlig: Det dobbelte kærlighedsbud. Du 
skal elske Herren din Gud og din næste som 
dig selv.

Det bud er udfordrende og krævende, fordi 
det gælder hver eneste dag og hvert eneste 
menneske, som krydser vores vej. Det gælder 
også det menneske, vi ikke bryder os om, og 
dem, vi ikke synes, har fortjent det.

Buddet om næstekærlighed har ingen 
brugsanvisning, men ofte ved vi fra os selv 
og vores evne til at sætte os i en andens 
sted, hvad den anden har behov for.

www.kristendom.dk
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Såby Vokalensemble SAVE
Koret blev i løbet af vinteren 
udvidet med nye sangere, som 
hurtigt er faldet i hak med os 
”gamle” – dejligt!

I marts havde vi en vel-
besøgt SANGAFTEN med 
flot fællessang, og vi prøve-
de et par korsatser af med vo-
res nye medlemmer. PÅSKE-
DAG blev de igen udsat for at 
optræde – denne gang i KIS-
SERUP KIRKE. Sidst i april 
deltog vi i KORSTÆVNET i 
Hvalsø - og det var slet ikke 
”farligt”.

Derfor: Alle I gode sange-
re i vores nærområde og nabo-
egn – kom nu og vær med, når 
vi starter ny sæson! Hank ger-
ne op i en god ven / veninde, 
som I har lyst til at dele san-
gen med – man bliver glad af 
at synge!

Vi øver hver torsdag i Den 

gamle Skole, Bogøvej 3, Kirke 
Såby fra kl. 19 – 21 med ind-
lagt pause.

Vores repertoire er lettere 
klassiske og nyere korværker, 
flerstemmig folkemusik samt 
viser fra Højskolesangbogen – 
og på forskellige sprog. Da ko-
ret er tilknyttet Saaby og Kis-
serup Kirker, vil der naturligt 
indgå enkelte salmer og anden 
kirkemusik i repertoiret. 

Korleder er organist / cem-
balist Anders Danman. Han 
er dels god til at finde egne-
de værker, der passer for os og 
dels til at lave satser specielt 
til vores brug. Vi nyder også 
godt af hans kontakter til an-
dre professionelle musikere, 
som spiller / synger sammen 
med os ved særlige lejligheder. 
Det er en fornøjelse, man bør 
unde sig. 

Nodekendskab er altid en 
fordel, men ikke et must. Kor-
lederen sørger for - sammen 
med webmasteren - at indspil-
le stemmerne, så man kan øve 
ved at lytte.

Vær med fra start, så vi kan 
ruste os til de kommende ar-
rangementer. I løbet af ef-
teråret er planen at byde ind 
med SANG AFTEN i okto-
ber, EVENSONG i november 
og DE 9 LÆSNINGER i de-
cember.

Vokalensemblet holder 
sommerferie fra torsdag den 
2. juni, hele juli og det meste 
af august.

Vi vil glæde os til nye ansig-
ter og at synge sammen med 
nye stemmer ved opstart ef-
ter ferien den 25. august. Mød 
op, eller kontakt anders@dan-
man.dk / tlf. 21685189
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Loulou Elise Holm

Det’ for børn

Jeg hedder Loulou og er 46 år. 
Jeg har to dejlige børn på 12 og 14 år, og vi 
bor i Gammel Tølløse tæt på den skønne og 
smukke skov og dyrehave.
Jeg er uddannet sanger og kirkesanger og 
har både uddannet mig og studeret sang 
på kirkemusikskolen i Roskilde, musik på 
universitetet i København og sunget på 
musikkonservatoriet i Bruxelles med klaver 
som bifag. 
Jeg har derudover uddannet mig hos lærer 
Anne Mette Riis som babysalmesangslærer 
i København og har taget to års pædagogisk 
uddannelse på Rudolf Steiner seminaret. 
På seminaret og hos Anne Mette lærte jeg 
mange skønne ting, som jeg dagligt bruger 
i arbejdet med børn både musikalsk, 
pædagogisk og kreativt.
Jeg har flere hold babysalmesang 

forskellige steder og to børnekor i anden 
kirke. Jeg synger også selv i flere andre kirker 
i landet – bl a. i Københavns Domkirke til 
aftengudstjenester og til koncerter.
I Kirke Saaby kirke står jeg bl.a. for den 
skønne Babysalmesang og sjove spændende 
Minikonfirmandundervisning samt dejlige 
og nærværende Godnathistoriestunder plus 
spisning i kirken hver den første torsdag i 
måneden.
Jeg glæder mig hver dag over samværet 
og arbejdet med børn, som jeg føler er 
livgivende og sjovt, skønt og dejligt på så 
mange planer. Vi leger og ler og lærer, og 
jeg glæder mig til at møde nye børn hver 
gang nye hold starter.

Kirke Saaby og Kisserup 
sogne vil i de kommende 
udgaver af kirkebladet 

præsentere de forskellige 
medarbejdere ved kirken 
ved at lade dem skrive et 

lille stykke om sig selv.
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Minikonfirmander  
i Kirke Saaby
Minikonfirmandundervisning  
i 3. klasse tirsdage kl. 14.00  
i kirkens lokaler  
(Den gamle Skole)
Kirken åbner igen for dejlig 
undervisning og samvær med 
kommende minikonfirmander.
Jeg glæder mig meget til at se alle 
de elever fra 3. klasse, der ønsker at 
komme til en masse dejlige aktiviter og 
samvær: 
Tegning, modellering, historie-
fortælling, lidt sang og lidt leg og mest 
af alt mange sjove stunder sammen, 
hvor vi også hygger os med lidt rart at 
spise/drikke efter skole.
Minikonfirmandundervisning foregår: 
Tirsdage fra 14.00 til 15.50 hvor børnene 
kan hentes senest kl. 15.50 eller evt. selv gå 
tilbage i SFO.
Vi laver en hyggelig afslutning efter forløbet, 
hvor forældre inviteres med til at se, hvad vi 
har lavet.
Dato for start er tirsdag den 23. august 2022. 
Tilmelding senest tirsdag den 16. august (med 
navn på barnet) hos Loulou på Facebook-
gruppen:
LOULOUS MINIKONFIRMANDER
Sidste dag med afslutning er tirsdag den 1. 
november. Forældre kommer kl 16.00 i Den 
gamle Skole og vi andre mødes 14.00 som 
sædvanligt.

Det’ for børn
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Kære alle forældre og børn (ca 2 til 12 mdr)
Vi har den glæde igen at kunne invitere til babysalme-
sang i kirken. Forløbet, som er gratis, foregår i kirken 
hver tirsdag kl 10.00. Husk at medbringe babydyne!
Vi synger smukke enkle salmer med fagter, laver små 
rim, bruger fine farvede tørklæder i sanselege, ser på 
engle, oplever sæbebobler, danser sammen til sang 
og musik (i mors/fars favn) og vugger til sidst til en 
lille sang.
Babysalmesang er meget styrkende for børnenes 
indlæring, sanser, sproget og motorikken. Der-

udover har både børn og voksne stor glæde 
ved samvær med latter og hygge!
Mors/fars stemme er sød musik for den 
lille. Babysalmesang styrker båndet 
mellem dig og dit barn samtidig med, 
at det genkendelige program blidt op-
muntrer barnet og gør det trygt.
Tilmelding og mere info sker hos Lou-
lou på Facebook-gruppen: LOULOUS 
BABYSALMESANG (ferie i uge 29-
30-31).
Jeg glæder mig at møde jer til en hyg-
gelig stund med lidt kaffe og kiks samt 
tid til at dele erfaringer og hygge med 
hinanden efter sangen.

Det’ for børn

Babysalmesang 
i Kirke Saaby kirke

Børnedag
i Kirke Saaby præstegårdshave  
fredag den 3. juni kl. 9.30

Klovneshow · Futtog
Sjove dyr · Kagekone
Masser af sang og musik
Alle hjemmegående børn, dagplejebørn og 
børnehavebørn hjertelig velkommen!
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Godnathistorie og spisning
i Den gamle Skole 1. torsdag i måneden for børn  
og voksne kl. 17 i Kirke Saaby kirke

Hvalsø kirke har i år afsat tre dage i sommer-
ferien til børn i alderen 6-10 år, hvor vi har 
en masse tid til at hygge os sammen, lave en 
masse sjove og kreative aktiviteter og lege og 
blive klogere på, hvad kristendommen er.
Vi skal bl.a. på kirkegårds-jagt, male maleri-
er, lave engle, lave bål, høre bibel-fortællinger, 
lave teater, lege på plænen, spille bold, lave 
kors, synge, danse, bage og meget mere.
Det bliver helt sikkert nogle skønne dage, 
hvor jeg håber at se en masse af sognets børn, 
lære jer bedre at kende og forhåbentlig få gri-
net en masse. 
Vi mødes 4., 5. og 6. juli i Hvalsø sognegård 
fra kl. 9, og slutter hver dag kl. 14. 
Sommerskole er for børn i alderen 6-10 år 
(uden forældre). 

Vi sørger for lidt frugt og saftevand, men I 
skal selv at have madpakke med.
Tilmelding skal ske til Simone på 61691640 
eller simone.nbs@yahoo.com senest mandag 
d. 27. juni. Ved tilmelding oplyses barnets 
navn, alder og eventuelle forhold, der kræver 
særhensyn.
*OBS - Ved færre end 6 tilmeldte aflyses 
sommerskolen!

Det’ for børn

Hvalsø kirkes  
sommerskole 
for børn

Loulou sætter musikken og fantasien igang 
til spændende godnathistorier, sanglege og 
fortællinger, så kom og vær med!!  

Bagefter har vi en hyggelig spisetid sammen i 
Den gamle Skole for både børn og voksne.
Voksne koster 20 kr og børn er gratis.
Tilmeld dig til Loulou på Facebook-gruppen: 
”GODNATHISTORIE FOR BØRN, 
KIRKE SÅBY” (senest 2 dage før næste 
Godnathistorie!!) Ferie den 4. august.
Vi ses !!
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Billedkunstaften 
er for børn og 

unge mellem 10 
og 16 år. 

 
Det er gratis. 
Tilmelding skal 
ske senest 19. 
juni på sms til 
61691640.  

Når motivet er 
valgt, og I går i 
gang med at 

male, vil I få hjælp 
og sparring i jeres 
male-proces. Alle 
går derfra med 
mindst et værk.  

* Ved færre end 4 
tilmeldte aflyses 

Det’ for børn
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Det’ for børn

Er Guds livret 
virkelig bønner?
Kom til familiegudstjeneste i 
Hvalsø kirke torsdag den 25. 
august kl. 17
Hvad er egentlig bønner? Er det noget man 
spiser eller noget man siger? Og kan det passe, 
at Gud er vild med dem? 

Kom til familiegudstjeneste i Hvalsø kirke og 
lær meget mere om bønner. Alle børn vil også 
få en lille gave med hjem.

Efter ca. en halv times gudstjeneste er der 
fællesspisning i sognegården.

Tilmelding til spisning skal ske senest d. 20. 
august til Simone enten ved SMS til 61691640 
eller på e-mail til simone.nbs@yahoo.com

Tro i børnehøjde 

Stormen på søen
Kom til familiegudstjeneste i Hvalsø 
kirke tirsdag den 21. juni kl. 17
Her vil der være gang i den, da vi bliver ført ud i et 
frygtelig stormvejr sammen, men heldigvis er Jesus med 
os. Kom og hør denne skønne fortælling fra Biblen, 
når den udlægges i børnehøjde. Vi skal også lære nogle 
skønne sange og fagter hertil og sidst, men ikke mindst,    
skal vi lave vores egen lille båd.

Efter ca. en halv times gudstjeneste er der fællesspisning 
i sognegården.

Tilmelding til spisning skal ske senest d. 18. juni til 
Simone enten ved SMS til 61691640 eller på e-mail til 
simone.nbs@yahoo.com
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GUDSTJENESTER PÅ 
ÆLDRECENTER KL. 14.30

Onsdag den 15. juni - AS
Onsdag den 13. juli - PJS

Onsdag den 10. august - SEJ

* Dåbsgudstjenesterne bliver kun gennemført, hvis nogen er tilmeldt.
PJS: Poul Joachim Stender  /  SEJ: Søren E. Jensen  /  AS: Anne Spangsberg

SNBS: Simone Nøhr Bille Strøbæk - Kirke- & kulturmedarbejder for børn og unge

KIRKEBIL?
Brug for kirkebil fordi du ellers ikke kan 

komme til en af vores fire kirker? Kontakt 
Dantaxi på tlf. 48 48 48 48. Der siges 

ved opringning til taxa-firmaet af kunden/
sognebarnet: ”Kirkebil til f.eks. Kisserup 

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

GUDSTJENESTELISTE - JUNI · JULI · AUGUST
Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

Søndag den 5. juni
Pinsedag

10.30
SEJ

9.00
SEJ

10.30
PJS

---

Mandag den 6. juni
Anden pinsedag

10.30
SNBS & AS
Friluftsgudstj.  
på marken

--- 9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag den 12. juni
Trinitatis søndag

10.30
AS

9.00
AS

10.30
PJS

---

Søndag den 19. juni
1. søndag efter trinitatis

10.30
SEJ

--- 10.30
PJS

---

Søndag den 26. juni
2. s. e. trin.

10.30
AS

--- --- 9.00
AS

Søndag den 3. juli
3. s. e. trin.

10.30
SEJ

--- 10.30
PJS

Søndag den 10. juli
4. s. e. trin.

--- 9.00
PJS

11.00
PJS

Tadre Mølle

Søndag den 17. juli
5. s. e. trin.

9.00
PJS

--- --- 10.30
PJS

Søndag den 24. juli
6. s. e. trin.

10.30
AS

--- 10.00
PJS
Radiogudstj

---

Søndag den 31. juli
7. s. e. trin.

--- 10.30
AS

--- 9.00
AS
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GUDSTJENESTELISTE - JUNI · JULI · AUGUST
Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

Søndag den 7. august
8. s. e. trin.

10.30
AS

9.00
AS

10.30
PJS

---

Søndag den 14. august
9. s. e. trin.

10.30
SEJ

--- --- 9.00
SEJ

Søndag den 21. august
10. s. e. trin.

10.30
SEJ & AS
Konfirmand-
indskrivning

--- 10.30
PJS
konfirmand-
indskrivning

---

Søndag den 28. august
11. s. e. trin.

10.30
AS

9.00
AS

9.00
PJS

10.30
PJS
Høstgudstj.

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

10.30
AS
Gudstj. med 
fælles spisning
Kirkehøjskole

--- 10.30
Høstgudstj.

“Den farligste af alle Udflugter i Henseende til 
det at elske er ene at ville elske det Usynlige 
eller Det, man ikke haver set. Denne Udflugt 
er saa høitflyvende, at den ganske overflyver 
virkeligheden, den er saa berusende, at den 
derfor let frister og let indbilder sig selv, at 
være den allerhøieste og fuldkomneste Art af 
Kjerlighed. Sjeldent falder det vistnok et Menneske 
ind, frækt at tale ilde om det at elske, desto 
almindeligere er derimod det Bedrag, ved hvilket 
Menneskene bedrage sig selv fra virkeligen 
at komme til at elske, netop fordi de tale for 
sværmerisk om det at elske.”

Søren Kierkegaard  
filosof og teolog



Du skal elske Herren din 
Gud af hele dit hjerte 

og af hele din sjæl og af 
hele dit sind. Det er det 

største og det første bud. 
Men der er et andet, 

som står lige med det: 
Du skal elske din næste 
som dig selv. På de to 

bud hviler hele loven og 
profeterne.

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

KIRKE HVALSØ OG SÆRLØSE KIRKE SAABY OG KISSERUP

A
nne B

. S
pangsberg

S
øren E

. Jensen

Poul Joachim
 S

tender

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

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

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

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

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

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

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

Formand for Hvalsø-Særløse fælles
menighedsråd:
Peter Witthøft-Rasmussen,
Kløvermarken 6, 4330 Hvalsø. 
Tlf. 2172 0963 · E-mail: pwr@dsb.dk

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

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

Organist Anders Danman
Fredericiagade 94, 2., 1310 København K
Tlf. 2168 5189 · E-mail: anders@danman.dk 
www.danman.dk

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

Fungerende kirkesanger for Kirke Saaby-Kisserup
Amanda Simonsen, tlf. 20574317
e-mail: amandasimonsen00@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
Loulou Elise Holm, tlf. 6063 5431.
E-mail: louloueliseholm@ymail.com

Saaby Vokalensemble
Henvendelse til organist Anders Danman


