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FRA KIRKEN

Søndag den 27. kl. 10.30:  Adventsgudstjeneste med spejdere og konfirmander  
i Hvalsø kirke

Torsdag den 1. kl.10:  Julegudstjeneste for de gamle på plejehjemmet og  
alle andre i Kirke Saaby kirke

Torsdag den 1. kl. 17:  Godnathistorie for børn i Kirke Saaby kirke og  
Den gamle Skole

Fredag den 2. kl. 14:  Vi synger julen ind i Hvalsø Sognegård
Tirsdag den 6. kl. 9.30:  Dagplejejul i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Onsdag den 7. kl. 9.30:  Jul for de mindste i Hvalsø kirke
Onsdag den 7. kl. 9.30:  Børnehavejul i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Torsdag den 8. kl. 8.30:  Morgensang i Hvalsø kirke og Sognegård
Torsdag den 8. kl. 19.30:  Julekoncert med Roskilde Studiekor i Kirke Saaby kirke
Fredag den 9. kl. 19.30:  Nu´ det jul igen! Julekoncert i Hvalsø kirke
Søndag den 11. kl. 19:  De ni læsninger i Hvalsø kirke
Tirsdag den 13. kl.19.30:  Tolstrupkorets julekoncert i Særløse kirke
Tirsdag den 13. kl. 17.00  Luciaoptog i Kirke Saaby kirke med Saabynoderne
Onsdag den 14. kl. 9.30:  Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 14. kl. 10:  Børnehavejul i Hvalsø kirke
Onsdag den 14. kl. 19.30:  Julekoncert med gospelkoret Good Hope i Kisserup kirke
Torsdag den 15. kl. 10  Jul for Børnehuset Møllebjerghave i Hvalsø kirke
Søndag den 18. kl. 14.00:  Demensgudstjeneste Kirke Saaby kirke
Tirsdag den 20.:  Juleafslutning for Hvalsø Skole i Hvalsø kirke
Tirsdag den 20.:  Juleafslutning for Kirke Saaby Skole
Lørdag den 24.:   Julegudstjenester i Hvalsø, Særløse, Kirke Saaby og Kisserup
Lørdag den 31.:  Champagnegudstjeneste i Kirke Saaby kirke,  

Særløse og Hvalsø kirker

N
O

V
EM

BE
R 

/
 D

EC
EM

BE
R

Det var ikke et barn som de andre, 
Der blev født under himlen den nat, 
Det var Gud selv, der nu ville vandre 
For at finde på jorden sin skat, 
I den usleste mand eller kvinde 
Så han perlen så kostelig skinne, 
Dengang Gud selv blevet menneskets lys
Fra Johannes Johansens salme:  
Det var ikke en nat som de andre (nr. 98)
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R Onsdag den 4. kl. 9.30:   Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby

Torsdag den 5. kl. 17:   Godnathistorie for børn i Kirke Saaby kirke og  
Den gamle Skole

Mandag den 9. kl. 9.30:  Ny sæson for babysalmesang i Hvalsø Sognegård begynder
Tirsdag den 10. kl. 9.30:   Babysalmesang i Kirke Saaby kirke og de følgende 10 tirsdage
Tirsdag den 10. kl. 19:  Hvalsø Sognekor starter ny sæson
Onsdag den 11. kl. 18.30:   Kirkespisning med Per Krøis Kjærsgaard i Kirke Saaby kirke 

og Den gamle Skole
Torsdag den 12. kl. 8.30:  Morgensang i Hvalsø kirke og Sognegård
Fredag den 13. kl. 10:  Ny sæson for rytmik i Hvalsø Sognegård begynder
Onsdag den 18. kl. 9.30:   Morgenmøde med den nye Rye-præst i Den gamle Skole
Onsdag den 18. kl. 19.:  Strikkegudstjeneste i Hvalsø kirke
Fredag den 27. kl. 14:  Om nye salmer med organist Martin Lysholm Hornstrup  

i Hvalsø Sognegård

Onsdag den 1. kl. 9.30:   Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 1. kl. 19.30:  Salmedigter, komponist Janne Mark i Hvalsø kirke
Torsdag den 2. kl. 17:  Godnathistorie for børn i Kirke Saaby kirke og  

Den gamle Skole
Torsdag den 2. kl. 19.30:   Spansk kyndelmissekoncert i Kisserup kirke med  

Adriana Ruiz
Fredag den 3. kl. 14:  Foredrag ved Kaare R. Skov i Hvalsø Sognegård
Tirsdag den 7. kl. 19:  Filmklub i Kirke Hyllinge præstegård: Den enfoldige morder
Onsdag den 8. kl. 18.30:  Kirkespisning i Kirke Saaby kirke og Den gamle skole  

med Mette Fogh Rasmussen
Torsdag den 9. kl. 8.30:  Morgensang i Hvalsø kirke og Sognegård
Onsdag den 15. kl. 9.30:  Morgenmøde i Den gamle Skole, Kirke Saaby med  

Den syngende Konsul
Onsdag den 15. kl. 19.30:  Tre organister spiller op. Fælles orgelkoncert i Rye kirke

Onsdag den 1. kl. 9.30:  Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 1. kl. 18.30:  Kirkespisning i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole  

med Roskildes nye biskop
Torsdag den 2. kl. 17:  Godnathistorie for børn i Kirke Saaby kirke og  

Den gamle Skole
Fredag den 3. kl. 14:  Foredrag ved Troels Engberg-Pedersen i Hvalsø Sognegård
Torsdag den 9. kl. 8.30:  Morgensang i Hvalsø kirke og Sognegård
Torsdag den 16. kl. 19.30:   Teologiskole for Hvalsø-Kirke Saaby i Den gamle Skole, 

Kirke Saaby
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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/sognebar-
net: ”Kirkebil til f.eks. Kisserup kirke”. (Aftalt gerne i god 

tid). Kirkebilen betales af menighedsrådene.

GUDSTJENESTER PÅ 
ÆLDRECENTER KL. 10.30

Lørdag den 24. december  - AS
Torsdag den 12. januar - AS
Torsdag den 9. februar - SEJ
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Den tidligere venstrepolitiker 
Søren Pind udtalte engang, 
at der er højt til loftet i Dan-
mark. Og så tilføjede han: 
Men vi glemmer at hoppe. Og 
det gælder også sprogligt. Vi 
må prøve at finde ord, der er 
store og smukke og poetiske 
og på den måde hoppe sprog-
ligt. Der er meget godt, man 
kan tage med sig hjem fra kir-
ken. Blandt andet poesien og 
højden i det sprog, der bruges 
i kirkerummet. Vi har vendin-
ger fra kirken, som allerede 
bliver brugt uden for kirken. 
For eksempel at være gam-
mel som Metusalem, at være 
en Benjamin, at have en uri-
aspost, at være en Judas, at gå 
i hundene, at blive sendt fra 
Herodes til Pilatus og så vide-
re. Men vi kunne også gå hjem 
fra en gudstjeneste i julen og 
tale om Jesu fødsel ved at bru-
ge nogle af ordene fra biblens 
og salmernes tekster om ju-

len og for eksempel fortælle 
om julen, at lyset, det sande 
lys, som oplyser ethvert men-
neske, er kommet til os. Eller 
at ordet er blevet kød og har 
taget bolig iblandt os. Det vil-
le give sproglig højde i vores 
beskrivelse af, hvad der skete 
den første jul. Det er ikke nok 
bare at sige, at vi i julen fejrer 
Jesu fødsel. Når vi kan pynte 
et grantræ med julepynt, kan 
vi vel også gøre os umage med 
at pynte vort sprog med poeti-
ske vendinger for at skabe po-
esi og højde i juletiden.  Det 
sker i rigt mål i julesalmerne, 
hvor der i salmen ”En rose så 
jeg skyde” står: ”I ham brød 
lyset frem/midt i den mørke 
vinter” eller i salmen ”Jule-
budet”, hvor det lyder: ”Jule-
budet til dem, der bygge/her i 
mørket og dødens skygge/det 
er det lys, som aldrig slukt/
jager det stigende mulm på 
flugt”. Vores liv bliver ikke hø-

jere, end de ord vi bruger. Og 
det er julens budskab, at med 
Jesus er der kommet lys til vo-
res verden.  Gud har taget bo-
lig iblandt os. Ordet er blevet 
kød. Det er ham, der kan bry-
de mørket omkring os, når vi 
er ulykkelige, og når verden 
er i krise, som den er nu. Men 
det er også ham, der kom til os 
den første julenat, der kan slå 
hul i mørket, når vi er døde, og 
lade os møde lyset i Guds rige. 

I dette kirkeblad vil der væ-
re eksempler på, hvordan sal-
merne i vores salmebog ud-
trykker, hvad der skete den 
første jul. Brug ordene til både 
at beskrive julen med og til at 
tænke på julen med.

Glædelig jul 
og et velsignet 2023

Anne Spangsberg og  
Poul Joachim Stender

Hop sprogligt i juletiden

Stjernen ledte vise mænd
Til vor Herre Kristus hen;
Vi har og en ledestjerne,
Og når vi den følger gerne,
Kommer vi til Jesus Krist
Fra Grundtvigs salme:  
Dejlig er den himmel blå (nr. 136)
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Julegudstjeneste for de gamle
Kirke Saaby kirke torsdag 
den 1. december kl. 10

Beboerne på Hvalsø Pleje-
hjem og alle andre, der gerne 
vil synge julesalmer, er invite-
ret til julegudstjeneste i Kir-
ke Saaby kirke. Efter gudstje-
nesten byder menighedsrådet 
kirkegængerne på et honning-
hjerte.

De to gamle mennesker, 
Simeon og Anna, 

møder Jesusbarnet i 
Jerusalems tempel

Advents
gudstjeneste 
med spejdere og konfir-
mander 1. søndag i advent, 
den 27. november kl. 10.30 i 
Hvalsø kirke

Det første lys i adventskransen 
er blevet tændt, spejderne går 
Lucia, og vi forbereder os på 
julens komme.

Julekrybbe i Hvalsø kirke
Traditionen tro er julekryb-
ben stillet op i Hvalsø kirke til 
glæde for store og små.

Vi er så heldige, at der og-
så på dette område er frivilli-

ge, der har lyst og energi til at 
gøre kirken til et levende sted 
at komme – her med bibelske 
figurer, der fortæller om julens 
budskab.
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Eftermiddags
møde i Hvalsø 
sognegård
Fredag den 2. december kl. 
14.00

Vi synger julen ind med alle 
de kendte julesange og -sal-
mer, samt nogle helt nye. Vi 
har gravet dybt i julens histo-
rie og fundet julesange frem 
fra flere verdenshjørner, både 
at lytte til og synge med på. 
Sangene bliver krydret med 
fortælling undervejs. Sang-
ønsker fra publikum er altid 
velkomne. 

Af hensyn til kaffe/te og ka-
ge bedes man tilmelde sig til 
Carsten Lester (som er vært 
for arrangementet) på mail: 
carsten.lester@fasttvnet.dk

Julekoncert  
med Roskilde Studiekor
Torsdag den 8. december 
kl. 19.30 i Kr. Saaby kirke

Kom ”Rundt om Julen” med 
Roskilde Studiekor torsdag 
8. december. Her vil du ople-
ve en anderledes julekoncert 
med både kendte, elskede sal-
mer og smukke, ukendte jule-
klange ude fra verden.

Roskilde Studiekor består 
af cirka 25 sangere, som un-
der ledelse af Filipe Carval-
heiro kommer og synger julen 
ind: Salmer og sange fra man-
ge forskellige lande og forskel-
lige kristne traditioner. Carols 
og korsatser, der trækker på 
århundredgamle tekster i for-
skellige tonesprog.

FRA KIRKEN•DECEMBER

… i tidens fylde, da Guds søn
På jord sig fandt en moder skøn,
Lod uden synd sig føde,
Fornedrede sig til de små,
Så de kan ham til broder få,
Den Himlens morgenrøde
Fra Grundtvigs salme: Et lidet barn (nr. 102)
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Morgensang
Vi fortsætter morgensang med 
kaffe og brød i det nye år på 
følgende torsdage kl. 08.30 - 
10.00: 
Den 8. december
Den 12. januar 
Den 9. februar 
Den 9. marts.

Vi starter i kirken med en 
lille andagt og fortsætter i 
Sognegården, hvor vi synger 
fra den nye Højskolesangbog.

Arrangementet er gratis 
men af hensyn til kaffe/brød 
bedes du tilmelde dig til Tor-
kil W. Jørgensen på e-mail: 
tork i lwerner@gmail.com. 
Yderligere information finder 
du på Facebook og på kirkens 
hjemmeside.

Nu’ det jul igen! 
Hvalsø kirke, fredag den 9. 
december kl. 19.30

Harpenist og organist Niss 
Stricker kommer forbi og giver 
en stemningsfuld julekoncert 
sammen med sopran Lou-
lou Elise Holm. De to mød-
tes på kirkemusikskolen, hvor 
et samarbejde omkring julens 

sange opstod. Til harpens to-
ner synges julen ind med jule-
sange fra nær og fjern. Gen-
nem musikken mindes vi jule-
miraklet hin nat i Davids stad 
for længe siden. Der vil være 
mulighed for at synge med el-
ler blot nyde julefreden sænke 
sig for en stund.

Tolstrupkorets julekoncert
i Særløse kirke tirsdag den 
13. december kl. 19.30

Atter åbner Tolstrupkoret dø-
rene for deres traditionsrige 
julekoncert. De vil synge et 
varieret program som på for-
skellig vis beskriver juletiden. 

Der er naturligvis ingen jul 
uden gamle, kendte engelske 
Christmas Carols og klassi-
ske danske julesalmer under 
ledelse af dirigent Anette Si-
monsen og akkompagneret af 
Camilla Donovan.

Du kom til  
vor runde jord,
Barn, på bare fødder,
Midt i engles julekor,
Med Himlens  
frakkeskøder
Fra Sten Kaaløs salme: 
Du kom til vor runde jord 
(nr. 70)
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Luciaoptog 
i Kirke Saaby kirke tirsdag 
den 13. december

Saabynoderne – Kirke Saabys 
børnekor – indtager kirken 
med et gribende Luciaoptog.

Gud, vor Fader, gav i nåde
Julenat
Os en skat
Herlig overmåde;
For at frelse os af nøden
Steg herned
Kærlighed,
Stærkere end døden
Fra Paul Gerhards salme:  
Hjerte løft din glædes vinger (nr. 114)

De 9  
læsninger i 
Hvalsø kirke 
Søndag den 11. december 
kl. 19.00

Velkommen til en stemnings-
fuld musikgudstjeneste, hvor 
adventstidens og julens bibel-
ske læsninger krydres med 
korsange fra nær og fjern. I år 
har Hvalsø Sognekors med-
lemmer valgt deres favoritter 
fra korets julerepertoire. Og 
medlemmer af menigheden 
læser op.

Efter gudstjenesten bydes 
der på æbleskiver og glögg 
m.m. i Sognegården.
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Rejoice! Julekoncert med  
Gospelkoret GOOD HOPE
Onsdag den 14. december 
2022 kl. 19.30 i Kisserup 
kirke

Glæd dig til en julekoncert 
med det frederiksbergske gos-
pelkor GOOD HOPE, som er 
kendt for sit alsidige repertoi-
re, høj energi, rytmisk præci-
sion og en smittende og bob-
lende glæde! GOOD HOPE 
har 15-års jubilæum i år og 
ser frem til at fylde den lille 
landsbykirke med bevægende 
og livsbekræftende gospelsang 
denne onsdag aften. Vi lover, 
at du vil gå syngende og dan-
sende hjem!

Lidt om koret: Gospelko-
ret GOOD HOPE holder til 
i Godthaabskirken på Frede-
riksberg og består af 30 sange-
re. Koret ledes af dirigent Lise 
Leiko Yoshida og akkompag-
neres af pianist Søren Baun.  

GOOD HOPE er et ryt-
misk stærkt og udtryksfuldt 
kor, hvor formidlingen af glæ-
de, trøst, energi og håb er i fo-
kus. GOOD HOPE synger bå-
de nyere og traditionel gospel. 
Koret har et stærkt socialt fæl-
lesskab, ligesom rummelighed 
og forskellighed kendetegner 
korets medlemmer.

Demens venlig 
juleguds
tjeneste 
i Kirke Saaby kirke den 18. 
december kl. 14.00 

Julen nærmer sig med dens 
megen trængsel og alarm af 
glade mennesker i kirken.

Har man demens inde på li-
vet, kan det føles svært, utrygt 
og forvirrende at deltage i ju-
legudstjenesten. Det kan be-
tyde, at familier måske ender 
med at tage den sorgfulde be-
slutning at fravælge juleguds-
tjenesten, selvom det er en 
mangeårig juletradition. Der-
for holder Lejre Provsti hvert 
år en demensvenlig juleguds-
tjeneste 4. søndag i advent. 

Julefreden får lov at sænke 
sig, og roen giver plads til, at 
sanserne vækkes ved de gam-
le julesalmer, juleevangeliets 
glædelige ord og duften af den 
grønne gran og søde klemen-
tiner. 

På den måde håber vi at 
genkalde julestemningen og 
skabe en nærværende, tryg og 
fredfyldt julestund i kirkens 
rum. 

Den demensvenlige jule-
gudstjeneste går på skift 
i provstiets kirker ved de-
menspræst Mikela Risum. 
Uanset hvilken kirke man hø-
rer til, er man hjertelig vel-
kommen til at deltage.  

Velkommen 4. søndag i ad-
vent, den 18. december kl. 
14.00 i Kirke Saaby kirke.

Gud, vor Fader, gav i nåde
Julenat
Os en skat
Herlig overmåde;
For at frelse os af nøden
Steg herned
Kærlighed,
Stærkere end døden
Fra Paul Gerhards salme:  
Hjerte løft din glædes vinger (nr. 114)
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Strikkegudstjeneste
Onsdag den 18. januar kl. 
19.00 i Hvalsø kirke

Vi inviterer til en stund i kir-
kens rum med håndarbejde i 
hænderne, god musik, tekster, 
bøn & sang.

Bagefter er der kage og kaf-
fe/te i kirken med mulighed 
for at snakke håndarbejde og 
måske dele gode tips og ideer 
med hinanden.

”Perfektheds-kultur” er te-
maet for gudstjenesten. Vi for-
venter ofte, at vores liv skal 

være perfekt. Og måske kan 
vores håndarbejde få os til at 
sænke skuldrene, når vi lever 
med en fejl i strikketøjet. 

Det kan også være, at vi tør 
prøve noget nyt garn eller en 
ny opskrift.

Alle er velkomne – både 
med og uden håndarbejde.

Mød ”Kære linedanser”
Kirkespisning onsdag den 
11. januar kl. 18.30 i Kirke 
Saaby kirke og Den gamle 
Skole - aften med Per Krøis 
Kjærsgaard

Måske har du sunget med på 
sangen “Kære Linedanser” - 
eller “Gi’ os lyset tilbage”. Nu 
har du mulighed for at møde 
manden bag sangene, Per 
Krøis Kjærsgaard, når han be-
søger Kirke Saaby til en rigtig 
højskolesangtime. 

Oplev et veloplagt fælles-
sangsarrangement med titlen 
“Hvorfor er det nu, vi syn-
ger?”. Programmet byder på 
gode grin og herlige historier 
om sangene – perspektiver på 
dagsaktuelle emner - og na-
turligvis masser af fællessang. 

Vi skal synge nogle af de 
helt nye sange fra den seneste 
udgave af Højskolesangbogen 
– og naturligvis en række af 
dem, vi kender og elsker. 

Hvalsø  
Sognekor  
starter ny  
sæson
tirsdag den 10. januar kl. 
19.00 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, folke-
sange fra alverden og lettere 
klassiske satser. Korstemmer-
ne bliver indspillet som lydfi-
ler, så man har mulighed for at 
øve sig derhjemme.

Per Krøis Kjærsgaard Marie Ladekær Gräs
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Ny sognepræst
Morgenmøde med nabo-
sognets nye sognepræst, 
onsdag den 18. januar kl. 
9.30-11.00 i Den gamle Sko-
le, Kirke Saaby

Mød Mette Marie Ladekær 
Gräs. I mange år har Mette 
Marie undervist. Nu er hun 
blevet præst. Hvad har den 
nye præst lagt mærke til i fol-
kekirken efter at være kommet 
fra undervisningsbranchen?

Tro er noget  
vi synger om 
Fredag den 27. januar kl. 
14.00 i Hvalsø Sognegård

Sangeftermiddag med Mar-
tin Lysholm Hornstrup, hvor 
vi vil høre og synge nye salmer 
og sange.

I Danmark er tro traditio-
nelt ikke noget, vi taler så me-
get om – det er noget, vi syn-
ger om. Når vi mødes til guds-
tjeneste, fylder salmesangen 
rigtig meget. Det er i sangen 
menigheden får stemme og får 
lov at udtrykke sin tro og tvivl 
overfor Gud. Vi har en lang 
tradition for at skrive salmer – 
en tradition, som stadig er le-
vende, idet der stadig skrives 
og synges nye salmer. Denne 
eftermiddag skal vi synge en 
masse af de nye salmer og gå 
på opdagelse i, hvordan nuti-
dens salmedigtere og kompo-
nister udtrykker tro og tvivl på 
Gud.

Sangen akkompagneres og 
motiveres af Martin Lysholm 
Hornstrup, der er organist ved 
Gellerup Kirke (Aarhus) og 
aktiv i netværket ”Syng Nyt” 
som arbejder for at udbrede 
kendskabet til og brugen af 
nye salmer i folkekirken.

Af hensyn til kaffe/te og 
kage bedes man tilmelde sig 
til Anne Spangsberg (som er 
vært for arrangementet) på 
mail: anne.spangsberg@para-
dis.dk”

Marie Ladekær Gräs

Ny kirkesanger
Efter vidunderlige år med 
charmerende og sympatiske 
Therese Nielsen tiltræder en 
ny kirkesanger den 1. januar i 
Kirke Saaby og Kisserup.

Det er Amanda Simonsen, 
som vi allerede kender godt, 
da hun har vikarieret hos os, 
senest på fuld tid fra april til 
august sidste år. Amanda er 
en fortræffelig kirkesanger og 
en fantastisk hjælpsom og om-
sorgsfuld kollega, som vi glæ-
der os meget til at arbejde sam-
men med i årene, der kommer.
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FRA KIRKEN•FEBRUAR

Cellokoncert til kyndelmisse
Kisserup kirke, torsdag den 
2. februar kl. 19.30

Adriana Rojo Ruiz er en glim-
rende, lidenskabelig og ka-
rismatisk cellist, født i 1990 i 
Málaga, Spanien, og nu med 
bopæl i Danmark. Efter studi-

er i cello og musikpædagogik 
fra Málaga State Conservato-
ry, fortsattes studierne på Fo-
rum MusiKae Alfonso X Uni-
versidad i Madrid.

Adriana er allerede en erfa-
ren solist, både med symfoni-
orkestre, kammerorkestre og 
kammerensembler. Hun spil-
ler barokmusik, opera, zarzu-
ela, tango, pop og nutidig mu-
sik.

Adriana kalder aftenens 
program ESSENCE da det 
har en spansk essens og inde-
holder flere populære værker 
for solocello. 

Hun håber med dette pro-
gram at bringe solen og lyset 
tilbage efter en lang og mørk 
vinter.

Hvis vejret tillader, vil der 
brænde fakler hele vejen op til 
kirken.

Koncerten er gratis, og der 
vil som altid serveres en lille 
forfriskning efter koncerten.

Læs mere på www.adria-
narojoruiz.com.

Janne Mark
Hvalsø kirke onsdag den  
1. februar kl. 19.30

Få en enestående musikople-
velse, når salmedigter, kom-
ponist og sanger Janne Mark 
giver koncert i Hvalsø kir-
ke i kyndelmissetiden. Janne 
Mark har etableret sig som en 
af de mest overbevisende nuti-
dige salmedigtere og -kompo-
nister. Hendes salmer er skre-
vet i et meditativt, inderligt 
tekst- og tonesprog, som egner 
sig umiddelbart til fællessang.

I 2018 udgav hun den an-
melderroste CD “Pilgrim”, 
udgivet på det tyske pladesel-
skab ACT, som vi skal høre fle-
re numre fra. Janne Mark op-
træder sammen Esben Eyer-
mann, bas, og Søren Gem-
mer, klaver – og med Hvalsø 
Sognekor på et par numre.

Fred på jord, fryd på jord,
Jesusbarnet blandt os bor!
Engle sjunge om barnet så smukt,
Han har Himmerigs dør oplukt,
Salig er englenes sang.
Fra Ingemanns salme Glade jul dejlige jul (nr. 120)
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FRA KIRKEN•FEBRUAR

Foredrag ved Kaare R. Skov

Store kvinder i dansk politik
fredag den 3. februar kl. 14-
16 i Hvalsø Sognegård

Journalist Kaare R. Skov, som 
gennem mange år indgåen-
de har iagttaget dansk politik, 
kommer til Hvalsø Sognegård 
og fortæller om kvinder i po-
litik. Som bekendt har kvin-
der ikke altid haft nogen sær-
lig betydning eller indflydelse 
i dansk politik. I 2015 fejre-
de vi 100-året for kvindernes 
valgret, men kvindernes ind-
flydelse i politik begyndte al-
lerede, da den første grundlov 
blev skrevet i 1849. En kvin-
de ved navn Louise Rasmus-
sen – bedre kendt som grevin-
de Danner – var måske skyld i, 
at den overhovedet blev til no-
get. Men ellers skal vi beskæf-
tige os med den første kvinde-
lige minister, den mandhafti-
ge Nina Bang. Efter hende gik 
der 40 år, førend en kvinde 
igen kom til tops. Det var ju-

stitsminister Helga Pedersen. 
Undervejs møder vi blandt 
andre også stærke kvinder 
som Bodil Koch og Lis Gro-
es, før vi slutter af med vor 
tids store kvinder, Pia Kjærs-
gaard, Lene Espersen, Helle 
Thorning-Schmidt og vores 
nuværende statsminister Met-
te Frederiksen. Alle markante 
personligheder med betydelig 
indflydelse.

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.

Du lille barn  
så favr og skøn,
Guds Faders  
og Marias Søn,
O du højbårne 
konning!
Du lilje i mit 
hjerterum,
Dit riges evangelium
Er sødt som mælk  
og honning
Fra Philipps Nicolais salme: 
Af højheden oprunden er 
(nr. 106)
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FRA KIRKEN•FEBRUAR

Den enfoldige morder
Tirsdag den 7. februar kl. 19 
i Kirke Hyllinge præstegård,
Bygaden 33, 4070 Kirke  
Hyllinge

Den enfoldige morder er en 
svensk film fra 1982 instrueret 
af Hans Alfredson med Stel-
lan Skarsgård i hovedrollen 
som Sven Olsson.

Efter sin mors død bliver 
Sven anbragt hos en stenrig fa-
brikant. Han skal bo i stalden 
sammen med dyrene og ellers 
passe og pleje gården uden en 
øre i betaling. Efterhånden 
bliver han mere og mere ud-
nyttet og ydmyget af fabrikan-
ten, og en dag kan han ikke 
længere lade som ingenting. 

Han løber hen til en lille fa-
milie, han har lært at kende, 
som han ved vil tage sig godt 
af ham, og de lader ham bo i 
deres hus og giver ham et ar-
bejde med løn. Pengene giver 
ham mulighed for at købe, 
hvad han altid har ønsket sig - 
en motorcykel med sidevogn. 
Snart dukker fabrikanten dog 
op og kræver sin arbejdskraft 
tilbage, men familien nægter, 
og han må køre igen. Men fa-
brikanten skal nok sørge for at 
gøre livet surt for den lille fa-
milie

Vi kalder os en filmklub. 
Men alle er hjertelig velkom-
men.

“At Turde”
Aften med Anne Mette 
Fogh Rasmussen.

Kirkespisningen onsdag 
den 8. februar kl. 18.30 i 
Kirke Saaby kirke og Den 
gamle Skole

En aften om at gå imod for-
domme, udleve sine drømme. 
At have modet til at springe 
ud i noget nyt -uanset alder. 
Anne Mette Fogh Rasmussen 
vil fortælle ud fra egne ople-
velser, - både fra det officielle 
og det private liv. Det hele bli-
ver suppleret med billeder fra 
forskellige begivenheder i hen-
des liv! 

Filmklubben Bergman 
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FRA KIRKEN•FEBRUAR

Tre organister spiller op
Rye kirke, onsdag den 15.  
februar kl. 19.30

Det er blevet en hyggelig tra-
dition, at tre af Lejres organi-
ster med jævne mellemrum la-
ver en fælles orgelkoncert. Det 
er nu blevet tid til den fjerde af 
slagsen, og denne gang foregår 
det i Rye kirke, der har et af 
egnens rigtig fine orgler byg-
get af P. G. Andersen & Søn 
i 2006. Linda Baarsgaard fra 
Hvalsø og Særløse kirker, Ca-

milla Donovan fra Osted og 
Allerslev kirker samt Morten 
Skjoldan Petersen fra Rye og 
Kirke Sonnerup kirker vil på 
skift traktere det store instru-
ment, der har to manualer, pe-
dal, 17 stemmer og cirka 1500 
piber. Man kan se frem til en 
koncert med et spændende og 
afvekslende program, hvor or-
ganisterne også fortæller lidt 
om den musik, de har valgt. 
Efterfølgende byder kirken på 
vin, sodavand og chips.

Den syngende Konsul
Morgenmøde i Den gamle 
Skole, Kirke Saaby, onsdag 
den 15. februar kl. 9.30-
11.00

 
Den syngende Konsul alias 
Jørgen Ledstrup gæster Kir-
ke Saaby. Han  optræder med 
det første af sine to foredrag 
om sit liv og arbejde som at-
tache og konsul i den danske 
udenrigstjeneste i over 23 år, 
og hvor han samtidig har be-
gejstret med sin lyriske tenor 
i lande som: Venezuela, Filip-

pinerne, Mexico, Saudi Ara-
bien, Australien, Tjekkiet og 
- selvfølgelig - Danmark.  Jør-
gen Ledstrup fortæller om 
sine mange oplevelser kryd-
ret med smuk sang undervejs. 
Repertoiret spænder over vi-
ser, danske sange, romancer, 
musicals, ballader, operetter 
og berømte tenorarier. Første 
foredrag omhandler hans tid 
i Belgien, Venezuela, Iran og 
Filippinerne, og han bliver ak-
kompagneret af Sofus Korne-
bæk ved klaveret.

Gud er nu ikke 
længer vred,
Det kan vi deraf vide,
At han har sendt  
sin Søn herned
For verdens synd  
at lide
Fra Brorsons salme: 
I den søde juletid (nr. 109)
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FRA KIRKEN•MARTS

Kirkespisning
i Kirke Saaby med Roskil-
des nye biskop onsdag den 
1. marts kl. 18.30 til 21.00

Mød den nyvalgte biskop over 
Roskilde stift Ulla Thorbjørn 
Hansen.

Hun vil ikke kun prædike 
i forbindelsen med kirkespis-
ningen. Men også fortælle om 
sit nye arbejde og sine visio-
ner.

Læsekredsen 
i Kirke Saaby
Vi er en gruppe af læseglade 
mennesker, som har fundet 
sammen om vores fælles in-
teresse: Litteratur. Det er be-
rigende at være med i læse-
kredsen, både fordi vi får læst 
bøger, som vi måske ikke selv 
ville have valgt, og fordi vores 
drøftelser om den bog, som vi 
har læst, næsten altid åbner 
vores øjne for nye perspektiver 
på livets store spørgsmål.

Vi er i øjeblikket 11 delta-
gere, og vi mødes indtil videre 
den første onsdag i måneden 
kl. 9.30 i Den gamle Skole.

Har du lyst til at være med, 
kan du henvende dig til Judith 
Nielsen, jutoni@outlook.dk.

Teologiskolen  
for Hvalsø og Kirke Saaby
Med professor i samtidsteo-
logi på Københavns Univer-
sitet Niels Henrik Greger-
sen torsdag den 16. marts 
kl. 19.30 i Den gamle Skole, 
Kirke Saaby

”Ind i fællesskabet: Kan vi tro 
på det evige liv? Og hvornår 
begynder det?”

Hvordan kan vi i dag fore-
stille os det evige liv? Foredra-
get giver et bud på, hvordan 
det evige liv allerede begynder 
i dette livs erfaringer – fra mu-

sik til tro, håb og kærlighed, 
alt sammen erfaringer af sam-
klang og resonans. Hvad bety-
der det for troen på efterlivet 
i den kristne tro? Og hvordan 
hører vi levende sammen med 
vore afdøde, både de kære og 
de knap så kære. 

Foredragsholderen er pro-
fessor i samtidsteologi på Kø-
benhavns Universitet, og har 
blandt andet skrevet bogen 
”Ind i Fællesskabet: En sam-
tidsteologi om gudsriget og 
det evige liv”.

Ulla Thorbjørn Hansen
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Dåbsservietter
Kære alle strikkere  
af dåbsservietter
Vi siger jer tak for den store 
indsats og positive opbakning, 
som I har bidraget med til det-
te projekt. 

Det er vi meget glade for. 
Det er til stor glæde for dåbs-
barnets familie, som får servi-
etten med hjem til minde om 
denne højtidelige dag. 

Vi fortsætter med at strik-
ke i Sognegården den 1. tirs-
dag i måneden fra kl. 15.00 - 
16.30, men du kan også væl-
ge at strikke hjemmefra. Garn 
og opskrifter kan fortsat hen-
tes hos Jette i Strikkelyst eller 
hos Bente på Provstevænget 3 
- begge Hvalsø.

Vi ønsker alle en rigtig glæ-
delig jul samt et godt nytår.

De bedste hilsner fra
Anne Spangsberg 
og Bente Krøgholt

Foredrag ved  
Troels EngbergPedersen
Fredag den 3. marts kl. 14-
16 i Hvalsø Sognegård 

om hvilken betydning Apost-
len Paulus fik for udviklingen 
af kristendommen.

Troels Engberg-Pedersen 
har gennem mange år under-
vist i teologi på Københavns 
Universitet. Om foredraget 
skriver han:

Paulus er i de seneste par 
årtier på ny kommet i vælten 
på to helt forskellige måder, 
som ingen havde kunnet for-
udse:
1)  Var og blev han ikke hi-

storisk set primært jøde og 
derfor kun højst indirekte 
en ophavsmand til ’kristen-
dommen’? Det er der en 
del professionelle forskere, 
der med stigende kraft har 
hævdet. 

2)  Kan han ikke bruges som 
helt aktuel samfundstæn-
ker i en moderne politisk 

sammenhæng? Det er der 
også en del moderne filo-
soffer, der har hævdet uden 
at basere sig synderligt på 
den professionelle forsk-
ning. 

Foredraget vil introducere 
til Paulus og derefter gøre re-
de for de to moderne profiler i 
beskæftigelsen med ham. En-
delig vil jeg give mit eget bud 
på, hvad man både skal og kan 
sige om Paulus – som jøde 
og som relevant for moderne 
samfundstænkning.

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.

FRA KIRKEN•MARTS

Troels Engberg-Pedersen
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Rytmik
for 1-3 årige i Hvalsø Sognegård - 
start den 13. januar kl. 10 
Efter vi har sunget, spiser vi og så er der fri leg😊.
Det er gratis at deltage.
Tilmelding til: line@skovhaug.dk eller mobil 
21246393

Børnehavejul 
i Kirke Saaby kirke og Den 
gamle Skole onsdag den 7. 
december kl. 9.30
Det vil glæde os meget at se jer til  bør-
nehavejul i Kirke Saaby kirke og Den 
gamle Skole 
Der er sang og fortælling i kirken. I Den 
gamle Skole er der juletræ og godter
I må gerne melde tilbage på pjs@km.dk, 
hvor mange I kommer

Dagplejejul 
i Kirke Saaby kirke og Den gam-
le Skole tirsdag den 6. december 
kl. 9.30
Det vil glæde os meget at se jer til  børnehavejul 
i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole 
Der er sang og fortælling i kirken. I den gamle 
skole er der juletræ og godter
I må gerne melde tilbage på pjs@km.dk, 
 hvor mange I kommer

Jul for de mindste
i Hvalsø kirke onsdag den  
7. december kl. 9.30 
For de mindste børn fra vuggestue, dagple-
jere, private pasningsordninger og andre 
barnlige sjæle er der luciaoptog i kirken og 
frugt m.m. i Sognegården bagefter.

Børnehavejul
i Hvalsø kirke onsdag den  
14. december kl. 10.00
Vi tager forskud på julen for de større 
børn med julehygge, hvor vi hører julens 
fortælling og synger nogle vers af de 
kendte julesange.

Jul for Børnehuset 
Møllebjerghave
torsdag den 15. december  
kl. 10 i Hvalsø kirke

Jul for  
Hvalsø Skole
tirsdag den 20. december  
i Hvalsø kirke
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Loulou – den engagerede og passionerede 
kirke-og kulturmedarbejder

Babysalmesang
Vi glæder os til at invitere dig og din baby 
(2 til 12 mdr) til Babysalmesang kl. 9.30 i 
Kirke Saaby Kirke og i Hvalsø kirkes Sogne-
gård
Hvalsø kirkes Sognegård:  
Første gang mandag den 9. januar
Kirke Saaby kirke:  
Første gang tirsdag den 10. januar
Med sang, dans, lege, der understøtter nærvær og glæde, 
sæbebobler, farvestrålende tørklæde-lege, musik og salme-
sang samt hyggeligt samvær for forældre og børn. Vi drikker 
lidt kaffe/te og får lidt kage sammen bagefter. Babysalme-
sang, hvor der er mulighed for at dele erfaring, styrke og 
glæde sammen! 
Tilmelding på facebookgruppen ”loulous babysalmesang”. 
Skriv hvilket hold (der er tre) og barnets navn. Glæder mig 
meget til at møde jer og jeres dejlige børn.
Vel mødt!!



Godnathistorie
i Kirke Saaby hver den 1. torsdag  
i måneden kl. 17.00
åbner vi i kirken dørene for GODNATHISTORIE  
med hyggeligt nærvær for alle børnefamilier. 
Loulou byder alle velkommen – der er puder og 
tæpper for børnene, klokkespil, varm atmosfære,  
små fortællinger, sang, samvær for alle børn 
og voksne,  blid musik, lys, historiefortælling, 
sanglege, måske lidt dans - og til sidst dejlig 
fællesspisning i Den gamle Skole.
Næste gange er: 
3. november kl 17.00  
1. december kl 17.00 
5. januar kl 17.00 og  
2. februar kl 17.00
Sæt kryds i kalenderen og tilmeld jeres antal af 
børn og voksne til spisning senest 2 dage før under 
Facebook gruppen: ”Godnathistorie for børn, 
Kirke Saaby” kl 12.00
Spisningen koster 20 pr. voksen - børn spiser gratis.
Spisning betales kontant/MobilePay på selve 
dagen.
Vi glæder os til at se jer igen!!  – Både nye 
interesserede og jer der plejer at være med!
Vi ses!
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På menighedsmødet den 5. 
oktober havde menighedsrå-
det mulighed for at få infor-
meret bredt om, hvad vi be-
skæftiger os med, og til kirke-
bladets læsere har vi valgt bare 
et par punkter:

PRÆSTEGÅRDEN 
Kort før jul sidste år fik vi en 
ubehagelig overraskelse. Der 
skulle udføres malerarbej-
de i præstegårdens værelses-
fløj, og i den forbindelse blev 
der konstateret tegn på skim-
melsvamp. Med provsten som 
tovholder blev der rekvireret 
mikrobiologiske undersøgel-
ser og udtalelse fra præste-
gårdskonsulenten, ligesom ar-
kitektfirmaet Saabye & Part-
ners blev kontaktet.

De foreløbige undersøgel-
ser pegede på nødvendighe-
den af, at der blev foretaget 
yderligere undersøgelser, og 
i marts blev konklusionen, at 
hele boligen skulle renoveres. 
Arkitektfirmaet udarbejdede 
en plan for renovering, som 
menighedsrådet kunne tage 
stilling til i maj måned. Det 
stod klart, at arbejdet ville 
strække sig over et års tid. 

Tidsplanen for renoverin-
gen er nu, at vi forventer ar-
bejdet afsluttet inden grund-
lovsdag næste år, og så ser vi 
frem til at få præstefamilien 
hjem til en gennemrenoveret 
og tidssvarende præstegård.

PRÆSTEFAMILIENS  
BOLIGSITUATION
Menighedsrådet har imøde-
kommet præsteparrets ønske 

om – i stedet for genhusning 
i lokalområdet - at benytte 
deres sommerhus som bolig i 
byggeperioden.

KONFIRMANDSTUEN OG 
DEN GAMLE SKOLE
Den fløj af præstegården, som 
hidtil har været brugt til kon-
firmandundervisning – og 
som buffer, når der var flere 
arrangementer samtidigt- er 
ved at blive indrettet til kon-
torer og samtalerum. Det be-
tyder, at alle aktiviteter, mø-
der og arrangementer nu skal 
rummes i Den gamle Skole: 
Morgenmøder, kirkespisnin-
ger, konfirmandundervisning, 
børnekor, minikonfirmander, 
menighedsråds- og udvalgs-
møder, godnathistorie, læse-
kreds, voksenkor, studiekreds, 
strikkedamer m.v. Det lægger 
et stort pres på lokalerne og 
gør det tydeligt for os, at vi har 
behov for at få sat førstesalen i 
stand og inddrage den.

KIRKEGÅRDENE
Vi skal i gang med at udarbej-
de udviklingsplaner for kirke-
gårdene, en langsigtet strategi 
for, hvordan kirkegårdene kan 
tilpasses fremtidige behov.

Kirkegårdene i Kirke Saaby 
og Kisserup er karakteristiske 
ved, at man hører de grå perle-
sten knase under sine fødder, 
når man bevæger sig rundt på 
de smalle stier og mellem de 
sirligt klippede hække. Ved 
nærmere eftersyn ser man en 
del ledige gravsteder, mange 
belagt med flere grå perlesten. 

Vi har efterhånden mange 

ledige gravsteder på kirkegår-
dene. I Kirke Saaby oplever 
vi, at de pårørende oftere og 
oftere vælger et urnegravsted 
i blomsteranlægget eller plæ-
nen, når der skal findes det 
sidste hvilested til deres kære. 

De livgivende farver, plan-
terigdommen, årets gang af-
spejlet i plantevæksten; den ro, 
der hviler over et grønt græs-
tæppe - i de senere år er der 
sket en ændring i opfattelsen 
af, hvordan vi og vores pårø-
rende ønsker, at en kirkegård 
og et gravsted skal være. 

Menighedsrådet skal i gang 
med at gentænke kirkegårdens 
indretning. Vi er i faktisk bag-
ud, fordi de gravstedstyper, vi 
har flest af, blev efterspurgt 
for 25-30 år siden. 

Vi vil gerne have mere grøn 
kirkegård, mere natur, fle-
re farver, bløde op på de sti-
ve rammer og finde et udtryk, 
som passer til vores tid.

Derfor spurgte vi på menig-
hedsmødet 5. oktober: Hvilke 
værdier skal bevares? Hvilke 
muligheder har vi? Hvordan 
skal jeres sidste hvilested se 
ud? Skal der være vild natur? 
Skal der være plads til børne-
børnenes perleplader, - et op-
holdssted at samles og min-
des, eller vil I ikke ligge jeres 
efterkommere til last og helst 
bare bisættes i fællesgraven?

Der kom mange spænden-
de og konstruktive forslag 
frem på mødet, og nu vil me-
nighedsrådet samle ideer og 
synspunkter og inddrage dem 
i den udviklingsplan, som vi 
skal i gang med.

Fra menighedsrådet i Kirke Saaby  Kisserup



GUDSTJENESTELISTE: NOVEMBER-FEBRUAR
Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

Søndag den 27. november
1. søndag i advent

10.30
AS
Adventsguds. 
med spejderne

--- 10.30
PJS

---

Onsdag den 30. november --- 15.00
KVR
Flygtningeguds.

18.30
PJS
Kirkespisning

---

Søndag den 4. december
2. søndag i advent

10.30
SEJ

--- --- 10.30
PJS

Søndag den 11. december
3. søndag i advent

19.00
AS
De ni læsninger

--- 10.30
PJS

---

Onsdag den 14. december --- 15.00
Flygtningeguds.
Mogens 
Benneds gaard 
Hagen

--- ---

Søndag den 18. december
4. søndag i advent

--- 10.30
AS
Kirkebil**

10.30
PJS
14.00
Demensguds. 
Mikela Risum

---

Fredag den 23. december
Lillejuleaften

16.00
AS
Julegudstjeneste

13.00
KVR
Flygtningeguds.

--- ---

Lørdag den 24. december
Juleaften

12.30 - SEJ
14.00 - AS
16.30 - AS 

15.15 - AS 12.30 og 14.00
PJS

15.00
PJS

Søndag den 25. december
Juledag

10.30
AS

--- 10.30
PJS

---

Mandag den 26. december
Anden juledag

16.00
SEJ

--- --- 10.30
PJS

Lørdag den 31. december
Nytårsaften

15.00
AS
Champagne
gudstjeneste

13.30
AS
Champagne
gudstjeneste

15.00
PJS
Champagne
gudstjeneste

---

Søndag den 8. januar
1. søndag efter helligtrekonger

10.30
AS

--- 9.00
PJS

10.30
PJS

Onsdag den 11. januar --- 15.00
KVR
Flygtningeguds.

18.30
PJS
Kirkespisning

---
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* Dåbsgudstjenesterne bliver kun gennemført, hvis nogen er tilmeldt
** Gratis kirkebil tur/retur til gudstjenester i Særløse kirke. Afgang kl. 10.00 fra parkeringsplads nedenfor 

kirketårnet i Hvalsø kirke. For at spare på varmen vil der kun være én gudstjeneste i Hvalsø/Særløse sogne 
henover vinteren – enkelte søn- og helligdage undtaget.

PJS: Poul Joachim Stender  /  SEJ: Søren E. Jensen  /  AS: Anne Spangsberg
KVR: Karen Vinther Ringsmose, Flygtningepræst

GUDSTJENESTELISTE: NOVEMBER-FEBRUAR
Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

Søndag den 15. januar
2. søndag efter helligtrekonger

10.30
SEJ

--- 10.30
PJS

---

Onsdag den 18. januar 19.00
AS
Strikkeguds.

--- --- ---

Søndag den 22. januar
3. søndag efter helligtrekonger

10.30
AS
12.00 AS
Dåbsguds.*

--- 9.00
AS

---

Onsdag den 25. januar --- 15.00 
KVR
Flygtningeguds.

--- ---

Søndag den 29. januar
Sidste søndag efter helligtrekonger

--- 10.30
AS
Kirkebil**

--- 10.30
PJS

Søndag den 5. februar
Septuagesima

10.30
SEJ

--- 10.30
PJS

---

Onsdag den 8. februar --- 15.00
KVR
Flygtningeguds.

18.30
Kirkespisning
PJS

---

Søndag den 12. februar
Seksagesima

10.30
AS
12.00 AS
Dåbsguds.*

--- --- 10.30
PJS

Søndag den 19. februar
Fastelavn

10.30
SEJ

--- 10.30
PJS

---

Onsdag den 22. februar --- 15.00
Flygtningeguds.

--- ---

Søndag den 26. februar
1. søndag i fasten

--- 9.00
PJS

--- 10.30
PJS
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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. Træffes ikke mandag. 
E-mail: pjs@km.dk     www.saabykisserup.dk

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

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

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

Kirkesanger
Amanda Simonsen, tlf. 2057 4317
E-mail: amandasimonsen00@gmail.com

Formand for menighedsrådet
Henry Petersen, Fanøvej 2, 4060 Kirke Saaby,  
Tlf. 4649 2451 · E-mail: henry.petersen@privat.dk

Kirke- og kulturmedarbejder  
for børne- og ungdomsarbejdet
Loulou Elise Holm, tlf. 6063 5431.
E-mail: louloueliseholm@ymail.com

Saaby Vokalensemble
Henvendelse til organist Anders Danman

TILMELDING TIL  
KIRKE-SPISNINGERNE  

I KIRKE SAABY  
SKER PÅ  

E-MAIL: PJS@KM.DK  
ELLER  

4649 2117


