
Forsidebilledet er en kvinde der vil 
have nogen til at være stille ved at 
sige ssh eller tys. Hun ledsager sit 
ssh med en løftet pegefinger foran 
munden. Julen er en tid, hvor vi 
bør være mere stille end resten af 
året. Vi skal lytte til fortællingen 
om Jesus’ fødsel. Vi skal lytte til 
hinanden. Og vi skal i nattens stil-
hed prøve at høre englene synge:

”Ære være Gud i det højeste og 
på jorden! Fred til mennesker med 
Guds velbehag.”

Men på et område skal vi ikke 
være sætte fingeren foran mun-
den og sige ssh. Vi skal have mod 
til at fortælle om vores kristne tro. 
Også til muslimerne. Læs artiklen 
”Så snak dog – det er jul” 
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KalenDer
Onsdag den 2. kl. 20:  Aftenmeditation i Hvalsø kirke
Fredag den 4. kl. 10-12:  Dropin dåb og dropin vielse i Kirke Saaby kirke
Onsdag den 9. kl. 12.30:  Julevandring. Mødested Skullerupholm voldsted
Tirsdag den 15. kl. 19.30:  Tolstrupkorets julekoncert i Hvalsø Sognegård og kirke
Tirsdag den 15. kl. 19.30:  De 9 læsninger og carols i Kisserup Kirke
Onsdag den 16. kl. 19.30:  Julekoncert i Kirke Saaby kirke med Christmas Carols
Søndag den 20. kl. 14:  Jule-sansegudstjeneste i Hvalsø kirke
Mandag den 21. kl. 13.30:  Juleklip i Hvalsø Sognegård
Onsdag den 23:  Lillejuleaftengudstjenester i Hvalsø og Kirke Saaby (husk 

reservation)
Torsdag den 24:  Juleaftengudstjenester i alle fire kirker (husk reservation)
Torsdag den 31:  Champagnegudstjenester i Kirke Saaby, Hvalsø og Særløse 

(husk reservation)
Tirsdag den 5. kl. 19.30:  Hvalsø Sognekor starter sæson
Tirsdag den 5.:  Læsekreds Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 6. kl. 9.30:  Morgenmøde i Kirke Saaby kirke
Torsdag den 7. kl. 20:  Aftenmeditation i Hvalsø kirke
Tirsdag den 19. kl. 19:  Paulusforedrag i Kirke Saaby Kirke
Tirsdag den 26. kl. 19:  Filmklubben Bergman i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 20. kl. 19.30:  Kirkespisning i Kirke Saaby kirke
Søndag den 24. kl. 11:  Vinterloppemarked i Hvalsø Sognegård
Tirsdag den 26. kl. 19:   Filmklubben Bergman i Den gamle Skole, Kirke Saaby

Tirsdag den 2. kl. 17:  Familiegudstjeneste med spisning i Hvalsø kirke
Tirsdag den 2. kl. 14:  Læsekreds Den gamle Skole, Kirke Saaby
Onsdag den 3. kl. 19.30:  Kyndelmissekoncert i Kirke Saaby kirke
Onsdag den 3. kl. 20:  Aftenmeditation i Hvalsø kirke
Torsdag den 4. kl. 15.30:  Retræte med Peter Ruge i Hvalsø Sognegård
Fredag den 5. kl. 14:  Foredrag om Carsten Niebuhrs farefulde rejse til Arabien
Onsdag den 10. kl. 19.30:  Kirkespisning i Kirke Saaby kirke
Lørdag den 13. kl. 13:  Weekend i Hvalsø Sognegård begynder
Søndag den 14. kl. 13:  Fastelavnsarrangement på kropladsen, i Hvalsø kirke & 

kirkegård
Tirsdag den 23. kl. 19:  Foredrag om Paulus i Kirke Saaby kirke
Onsdag den 24. kl. 9.30:  Foredrag i Kirke Saaby kirke om forfulgte kristne
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Det kan da ikke være rigtigt, 
at vores udenrigsminister 12 
år efter han dummede sig ge-
valdigt med en ung pige, og 
efter han er blevet straffet for 
det i den offentlige domstol, 
efter han har undskyldt og be-
klaget og grædt og lidt over 
det, nu igen skal drages frem 
foran kameraer og have ribbet 
op i den ubehagelige sag.  Man 
mærker at kristendommen er 
på tilbagetog i Danmark. Er 
der ikke noget der hedder til-
givelse? Så tilgiv da udenrigs-
ministeren, og giv ham fred 
til at passe vores land. Tilgi-
velse er det allervigtigste i kri-
stendommen. Gud tilgiver os, 
for at vi skal tilgive hinanden. 
Men i disse krænkelsens tider 
virker det, som om tilgivelse 
ikke eksisterer som en mulig-
hed. Der er slet ikke nogen 
tvivl om, at sexisme er mod-
bydeligt og skal undgås på alle 
arbejdspladser. Men måske er 
der slet ikke tale om, at mange 
anklagede mænd er sexister. 
De er ubehøvlede. Et produkt 

af et samfund, hvor dannelsen 
er i frit fald.  Hver dag kræn-
kes mennesker af udannede 
folk. Og blandt krænkerne er 
der også mange kvinder. Det 
skal der selvfølgelig gøres no-
get ved. Forebyggelse er bedre 
end helbredelse. Og det bedste 
indgreb mod sexisme er, at alle 
kvinder og mænd opdrager 
deres børn til at tale pænt og 
være høflige.  Respekt for hin-
anden er i høj grad også noget 
kristendommen lærer os. Der 
er ingen tvivl om, at der lige 
nu sidder mænd på forskelli-
ge poster i samfundet, der på 
grund af vovede ord og hand-
linger over for kvinder for 20 
år siden, frygter for deres job, 
deres parforhold og offentli-
ge omdømme. Mediekvinden 
Sofie Linde skildrer levende, 
hvad en ukendt mand engang 
har sagt til hende. Ordene står 
i vores nypuritanske tid vold-
somt. Men hun fortæller ikke, 
om ordene er sagt med et smil, 
en ironisk tone, en opbløden-
de efterfølgende bemærkning. 

Det undskylder ikke mændene 
for sproglig fattigdom og man-
gel på pli og respekt. Men som 
præster ved vi, at flere ord i 
biblen havde været nemmere 
at fortolke, hvis vi havde været 
på stedet, hvor de blev sagt og 
set ansigtet på den person, der 
udtalte dem og den person der 
blev tiltalt, og i hvilken sam-
menhæng de blev sagt. Sofie 
Linde kommer med sin af-
sløring i en tid, hvor den fal-
der i god jord. Vores tid lider 
af rengøringsvanvid. Verden 
skal være ren. Mennesker 
skal være rene. Men desvær-
re er mænd og kvinder synde-
re.  Det får vi også at vide af 
kristendommen. Vi kan ikke 
undgå beskidte udslip. Vi er 
ikke elbiler. Hvor mennesker 
møder hinanden, går det ofte 
galt. Men det accepteres ikke i 
krænkelsens tidsalder.  Fejl er 
ikke tilladt, og fejl bliver ikke 
tilgivet.

AS og PJS

Så tilgiv da
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Julebøn

Kære far i Himlen 
Vi takker dig for at du blev menneske i Jesus Kristus julenat, 
Vi beder for alle, der har svært ved at gribe juleglæden. 
For alle, der føler sig ensomme i højtiden. 
Vi beder for vore syge, de sørgende, de fortvivlede, de udstødte. Vi be-
der for de mennesker som har mistet og lider sorg. -Lad os i alle sam-
menhænge, hvor vi har konflikter 
og hvor vi sårer hinanden, hente nyt mod til fremtiden hos dig
Lad julens budskab give os mod til at leve vort liv 
til glæde for andre og os selv. 
Det beder vi om i Jesus’ navn. 

Amen

Da Islam i 1400-tallet bredte 
sig op i Europa og var tæt ved 
at erobre Wien, sagde kloge, 
europæiske åndsmænd: Det 
er ikke muhamedanerne, så-
dan blev de kaldt dengang, der 
er problemet. Det er os sløve 
kristne, der ikke kæmper nok 
for kristendommen. De ord 
gælder stadig.  Vi står i en situ-
ation, hvad vi ikke kan overlade 
kampen for at bevare Europa 
kristent til politikerne. De har 
bevist, at de ikke kan klare op-
gaven. Det er derfor os kristne 
i menighederne, der må foku-
sere på, hvordan vi får kristen-
dommen til at vokse i Europa. 
Og det kan vi blandt andet 
gøre ved at blive modige til of-
fentligt at råbe op. 

Zakarias i Det Nye Testa-
mente blev stum den dag, han 
under tempeltjenesten fik at 
vide af en engel, at hans hu-
stru Elisabeth skulle blive gra-
vid. Han tillod sig at tvivle på, 
at det kunne være sandt, da de 
begge var højt oppe i årene, og 
som straf for sin tvivl på Guds 
undere mistede han sin evne til 
at tale. Først da sønnen Johan-
nes Døberen blev født, fik han 
sit mæle igen og begyndte at 
prise Gud.  

Det virker som om de dan-
ske menigheder og de danske 
menighedsråd er totalt stum-
me ligesom Zakarias engang 
var. Vi har brug for kristne, der 
tør fortælle, at vores religion er 
vejen, sandheden og livet. Og 
som også tør gøre det til deres 
børn og børnebørn. Og som 
også tør sige det til en julefro-
kost i selskab med vennerne.  
Og som også tør skrive det i 
Lejre-posten. Men gør vi det? 

Vores tid er præget så vold-
somt af, at vi skal være påpas-
selige med vores helbred, vi 
skal spare på råstofferne, vi 
skal være fornuftige og besin-
dige. Det har gjort, at de mo-
derne dyder er blevet måde-
hold, sparsommelighed, forsig-
tighed, fornuft. Men det, vi har 
brug for, er mod til at forkyn-
de kristendommen, så vi ikke 
er ligeså stumme, som Zaka-
rias var det i hele ni måneder. 
Hvis kristendommen skal være 
i stand til at bremse islam, der 
breder sig med voldsom kraft i 
Europa og resten af verden og 
truer med at fratage kristen-
dommen titlen som verdens 
største religion, skal vi vise, at 
den kristne tro kan noget, som 
islam ikke er i stand til.  

I Vestafrika, Indonesien og 
andre steder er der i øjeblikket 
en bølge af muslimer der bli-
ver kristne, fordi der gøres en 
indsats for, at de kan høre om 
kristendommen og få en bi-
bel. Muslimerne oplever den 
kristne barmhjertighed og fal-
der for kristendommen, fordi 
kristne uddeler nødhjælp også 
til de, som ikke tror på at Je-
sus Kristus er Gud. Der kan 
altså ske noget nyt. Islam kan 
bremses. Kristendommen kan 
fremmes. Det, der er i vejen 
er, at vi er stumme som Zaka-
rias engang var det. Vi snak-
ker ikke om vores kristendom. 
Vi skriver ikke læserbreve om, 
hvor vigtigt det er at fastholde 
den europæiske kristne kultur. 
Vi overtaler ikke vores venner 
til at indse, at Jesus er Gud. Vi 
accepterer, at julen hedder vin-
terfest i IKEA og en advents-
krans i Føtex en vinterkrans og 
at det er umuligt at købe engle 
til juletræet i Super-Brugsen. 
Vi er skyld i, at kristendommen 
forsvinder, hvis vi ikke bliver 
modige nok til at åbne munden 
og prise barnet, der blev født 
julenat i Betlehem.

AS og PJS

Så snak da Så be’ da
Fælles 

opfordring 
fra præsterne 

til julens 
kirkegængere

Hvis man kommer 
til gudstjenesterne 

lillejuleaften i 
Hvalsø kirke eller 
Kirke Saaby kirke 

bedes man venligst 
undlade at komme til 
gudstjeneste i kirkerne 
juleaften og omvendt. 
Vi vil gerne have, at 
så mange som muligt 
hører julens budskab. 
Og derfor opfordrer 

vi til, på grund af 
de begrænsninger 
i pladserne som 

corona-pandemien 
giver os, at tage 

hensyn til, at mange 
gerne vil i kirke 
lillejuleaften eller 

juleaften.

Tusind tak
Søren E Jensen

Anne Spangsberg, 
Poul Joachim Stender

jul!
…det er 
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Juleevangeliet i ny fortolkning: 

”Når krybben er tom…”
Præst og foredragshol-
der Jens Andreas Chri-
stensen taler om jule-
evangeliet på en ny 
og anderledes måde.
Fredag den 27. november 
kl. 16-18 i Hvalsø Sogne-
gård – bemærk klokkeslæt-
tet.

Juleevangeliet i ny fortolk-
ning: ”Når krybben er tom…”

Tæt på december måned 
forklarer Jens Andreas Chri-
stensen, hvorfor juleevangeli-
et begynder med de sære ord: 
”Og det skete i de dage….” og 
hvad denne formulering har 
med gangsterdansk at gøre 
og hvorfor ordene handler om 
kaos og om det grundlæggen-
de spørgsmål bag al dannelse: 
Hvad er et menneske?”

Andreas Christensen tager 
os igennem et par tusinde års 

fortolkningshistorie – og lidt 
til.

Andreas Christensen er 
sognepræst ved Hellig Kors 
Kirke på Nørrebro og tillige 
præst i Forsvaret (Forsvarsa-
kademiet). Desuden tidligere 
feltpræst i Afghanistan.

Arrangementet er gratis 
men af hensyn til kaffe/kage 
bedes du tilmelde dig til Car-
sten Lester, som er vært for 
dagen. E-mail: carsten.le-
ster@fasttvnet.dk

Nyt 
meNig heds råd
Hvalsø og Særløse sogne

Hvalsø sogn:

Peter Witthøft- 
Rasmussen 

Line Skovhaug Hansen 

Carsten Lester 

Rene Nilausen 

Torkil Werner  
Jørgensen 

Marlene Pedersen

Jørn Poulsen

Britta Kalledsø

Suppleanter:

Ruth Hollen Nielsen 

Poul Erik Rosdahl  
Jensen 

Særløse sogn:

Jørgen Thomsen

Det nyvalgte  
menighedsråds  

funktionsperiode starter den 
1.12.2020 og  

gælder for 4 år.

Nyt 
meNig heds råd

Tillykke til Kirke Saaby 
og Kisserup sogne, hvor 
der var god tilslutning til 
valgforsamlingen den 15. 

september 2020 i Den gamle 
Skole i Kirke Saaby.

Kirsten Dybvad  
Mikkelsen, Saaby Sand

Bjarne Jægerskou,  
Torkilstrup

Judith Nielsen,  
Saaby Sand

Henry Petersen,  
Kirke Saaby

Erik Keinicke Hansen, Hvalsø

Peter Castenheim,  
Kirke Saaby

Mette Holst,  
Vester Saaby

Virginia Holst, Vester Saaby

Helle Lundø Jensen, Hvalsø

Vibeke Møller Mortensen  
for Kisserup sogn

Stedfortrædere:

Arthur Sørensen,  
Kirke Saaby

Birte Steffensen,  
Kirke Saaby

Det nye menighedsråd 
begynder sin 4-årige 

funktionsperiode  
1. søndag i advent den  
29. november 2020.

Drop-in 
juledåb/julebryllup 

i Kirke Saaby kirke

Aften meditation 
Onsdag den 2. december 
kl. 20.00 i Hvalsø kirke

”Hold håbet oppe” - sådan 
hedder en moderne salme, 
og det vil være vores tema for 
denne december aften.

Advent betyder komme og 
forventning, og både inde og 
ude bliver der sat lys op. Der 
er et håb om, at der kommer 
et lys, der vender mørket.

Dåb - Årets bedste  
juleforberedelse! 
Bliv døbt helt spontant i 
Kirke Saaby kirke fredag 
den 4. december mellem 
kl. 10-11
Overvejer at du blive døbt?  
Mangler du lige det sidste 
skub? Vil du gerne genindmel-
des i kirken?

Fredag den 4. december 
tænder vi lysene i kirken, fyl-
der dåbsfadet med vand, gør 
præst, organist, graver og kir-
kesanger parat og inviterer dig 
til at blive døbt. Du dukker 
blot op og kan forlade kirken 
10 minutter efter som kristen.

Har du længe tænkt på at 
blive genindmeldt i kirken, 
kom forbi. En genindmeldelse 
varer 30. sekunder – kun en 
underskrift – ingen dåb - og 
vi forærer en ny oversættelse 
af Bibelen til både nydøbte og 
gen-indmeldte i folkekirken. 

Sig 
”Jeg elsker dig”
med et julebryllup
Bliv gift spontant den 4. 
december kl. 11-12
Tænkt længe på at blive gift, 
men orker ikke det store bryl-
lup? Se ind i Kirke Saaby kir-
ke den 4. december mellem kl. 
11-12. Vi er parat med musik 
og sang, hvis du har fundet en, 
du vil dele dit liv med. Da der 
er nogle juridiske formaliteter 
vedr. vielse, bedes du/I dog 
lige ringe til præsten på tlf. 
46492117 senest 10 dage før, 
så papirerne kan blive bragt i 
orden.
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Tolstrupkorets  
julekoncert 

Kirke Saaby og Kisserup sogne byder på:

Julevandring -
gå julen i møde

Julekalender 
med tre  
præster
I december vil de tre sogne-
præster Poul Joachim Sten-
der, Søren E. Jensen og Anne 
Spangsberg lave en podcastju-
lekalender, hvor de på basis af 
et tilfældigt ord trukket op fra 
en lige så tilfældig julestrøm-
pe vil drøfte alt mellem him-
mel og jord, himlen og jorden 
inklusive. Over 200 forslag til 
hvad præsterne skal drøfte er 
blevet indsendt. Følg med i ju-
lekalenderen hver dag på kir-
kernes hjemmeside og på kir-
kernes facebook-sider.

Lectio Divina
Guddommelig læsning

En ældgammel meditations-
metode. I en nutidig form.
Læs bibeltekster meditativt, 
og se, hvad de kan bruges til 
i dit liv.

Kom og vær´ med. Hver 
anden torsdag i ulige uger 
fra kl. 17 - 18 i Hvalsø Sog-
negård.

De 9  
læsninger  
og carols
Tirsdag den 15. december 
kl. 19.30 i Kisserup kirke

St. Alban ś Church i Køben-
havn tilhører Church of Eng-
land, og er den anglikanske 
kirkemusiks hjemsted i Dan-
mark.

I år lægger vi De 9 læsnin-
ger og julekoncerten i hæn-
derne på 6 sangere fra den 
engelske kirke: St. Alban’s 
Singers akkompagneret af 
Yuzuru Hiranaka.

Gratis adgang og en for-
friskning i våbenhuset efter 
tjenesten.

Christmas  
Carols i Kirke 
Saaby kirke
Onsdag den 16. december 
kl. 19.30

St. Alban’s Singers har sat et 
program sammen af Christ-
mas Carols af engelske kom-
ponister og arrangører, med 
mange traditionelle favoritter.  
Koret elsker det - og håber at 
publikum vil gøre ligeledes!

Gratis adgang og en for-
friskning i våbenhuset efter 
koncerten.

Demensvenlig  
julegudstjeneste  
i Hvalsø kirke 
Søndag den 20. december 
kl. 14.00

Julen nærmer sig, og nor-
malt er der megen trængsel 
og alarm af glade mennesker 
i kirken. 

I år vil der være rift om det 
begrænsede antal pladser, der 
er til rådighed juleaften. Nog-
le familier kan derfor ende 
med at fravælge at gå i kirke, 
selvom det er en mangeårig 
juletradition. Det er en svær 
og sorgfuld beslutning, for det 
at mærke og dele julen sam-
men med sine kære, mens tid 
er, det behov er der - uanset 
demenssygdom. 

Lejre Provsti holder årligt 

en demensvenlig julegudstje-
neste 4. søndag i advent, hvor 
tryghed og ro er i fokus, så ju-
lefreden får lov at sænke sig. 
Gudstjenesten har fokus på 
sanserne, som vækkes ved de 
gamle julesalmer, juleevan-
geliets ord og duften af den 
grønne gran. 

På den måde håber vi at 
genkalde ved at skabe en nær-
værende og stemningsfuld ju-
lestund i kirkens rum.

Den demensvenlige ju-
legudstjeneste går på skift i 
provstiets kirker ved demens-
præst Mikela Risum. Uanset 
hvor man bor, er man hjertelig 
velkommen til at deltage. 

Onsdag den 9. december 
kl. 12.30

På nuværende tidspunkt, hvor 
kirkebladet går i trykken, ken-
der vi ikke pandemiens ud-
vikling i december. Men med 
dette jule-gå-arrangement hå-
ber vi at kunne gennemføre en 
julevandring, hvor vi synger 
julesalmer og hører læsninger 
fra biblen om julen.  Vi mø-
des ved Skullerupholm. Der 
er mulighed for at parkerer sin 
bil der eller andet sted. Der-
efter går vi gennem skoven til 

Fasaneriet eller et andet nær-
liggende sted, hvor vi får en 
julegløgg. Herfra går turen 
gennem æblealleen til Hert-
hadalen og over golfbanen og 
skoven tilbage til parkerings-
pladsen. På udvalgte steder 
vil vi synge, høre læsninger, 
bede og modtage velsignelsen. 
Turen gennemføres i alt slags 
vejr.  Vi kommer til at gå ca. 12 
km – ca. 3 ½ -4 timer inklusiv 
pauserne. Tilmelding på pjs@
km.dk eller tlf. 46492117. På 
nuværende tidspunkt må vi 
kun forsamles 10!

Tirsdag den 15. december 
kl. 19.30 i Hvalsø Sogne-
gård og kirke

Atter åbner Tolstrup koret dø-
rene for deres traditionsrige 
julekoncert, dog under ander-
ledes omstændigheder. I år i 
Hvalsø kirke med transmis-
sion af lyd og billede fra kon-
certen til publikum, der vil be-
finde sig i Hvalsø sognegård. 

Anette Simonsen tiltrådte i år 
som korets dirigent. Hun er 
uddannet sanger og organist 
i Tune-Snoldelev kirker - og 
hun vil lede koret og publikum 
gennem populære og mindre 
kendte julesange fra Norden, 
England og USA. 

Da der er begrænset plads 
i Sognegården, skal publikum 
tilmelde sig på organistens 
mail: linda@hvalsoe-kirke.dk. 

AFLYSNING!
Julekoncerten i Hvalsø kirke 
med Holbæk sangkor, som 
var programsat til den 2. 

december, er desværre blevet 
aflyst pga. Corona – og flyttet 

til den 8. december 2021.
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I Kirke Saaby og Kisserup kirker skal der be-
stilles billet til gudstjenesterne lillejuleaften, ju-
leaften og nytårsaften.

Det er de barske coronaregler. Men reglerne 
skulle gerne hjælpe til, at pandemien kommer 
under kontrol. Det vil derfor ikke i år være mu-
ligt at gå i kirke lillejuleaften, juleaften eller nyt-
årsaften, uden man kan fremvise med et udprint 
eller på sin telefon, at man har reserveret plads.  
Mød derfor ikke op til gudstjenesterne uden re-
servation! Hver hustand kan kun reservere to 
pladser. Har man været i kirken lillejuleaften, 
opfordres man til ikke at reservere til juleaften 
og omvendt. Gudstjenesterne bliver livestreamet 
og kan ses på vores kirkers facebookside og på 
vores hjemmeside www.saabykisserup.dk.

Billetterne sættes til salg den 1. december 
2020 kl. 20.00. Reservation sker ved at gå ind 
på vores hjemmeside www.saabykisserup.dk. 
og følge vejledningen. Reservationerne sker ef-
ter det ukristelige princip: Først til mølle. 

Vi ved ikke på nuværende tidspunkt hvor 
mange vi må være. I øjeblikket må vi være, hvis 
vi skal synge, 39 i Kirke Saaby og 29 i Kisse-
rup. Reservationssystemet lukker ned for salg 
ved det relevante antal. 

Gudstjenester  
jul oG nytår

•  Onsdag den 23. december  
kl. 14.30 og 16.00 i Kirke Saaby kirke
Lillejulaftens gudstjenester med medvirken 
af Erik Rasmussen, trompet. (se notits om 
hvordan man tilmelder sig gudstjenesten)

•  Torsdag den 24. december  
kl. 12.30 og 14 i Kirke Saaby kirke samt  
kl. 15 i Kisserup kirke
Juleaftens gudstjenester med medvirken af 
Erik Rasmussen, trompet. (Se notits om, 
hvordan man tilmelder sig gudstjenesten)

•  Torsdag den 31. december  
kl. 15 i Kirke Saaby kirke 
Nytårsaften. Champagne gudstjeneste med 
medvirken af Erik Rasmussen, trompet. (Se 
notits om, hvordan man tilmelder sig guds-
tjenesten)

Juleaften 
i Hvalsø og Særløse Kirker

Jul og nytår 
i Kirke Saaby & Kisserup kirker

Igen i år afholdes der traditionen tro juleguds-
tjenester i Hvalsø og Særløse Kirker. Dog som 
følge af Corona-situationen i Danmark og med 
udgangspunkt i den forventede udvikling heri, 
er det besluttet at der afholdes følgende guds-
tjenester den 24. december 2020.

•  Børnegudstjeneste  
kl. 11.30 i Hvalsø Kirke

•  Julegudstjeneste  
kl. 12.30 i Hvalsø Kirke 
kl. 14.00 i Særløse Kirke 
kl. 15.15 i Hvalsø Kirke 
kl. 16.30 i Hvalsø Kirke

Som følge af det begrænsede antal kirkegæn-
gere, der må være i Hvalsø og Særløse Kirker, 
er det besluttet, at der indføres krav om køb af 
billet. Billetterne sættes til salg via vores hjem-
meside www.hvalsoe-kirke.dk/juleaften2020. 
Billetterne sættes til salg d. 1. december 2020 
kl. 20.00.

Det præcise antal kirkegængere, der må være 
til stede i kirkerne juleaften kendes endnu ikke 
– i og med dette kan blive justeret i både opad-

gående og nedadgående retning – der vil blive 
udbudt billetter til hver gudstjeneste svarende 
til det antal kirkegængere, der må være til stede 
ved hver gudstjeneste, når vi kender dette.

Det vil ikke være muligt at købe billet-
ter i døren juleaften – og der vil ikke være 
adgang uden billet som følge af corona-si-
tuationen.

Billetterne vil koste 20 kr. pr. person, og det 
vil kun være muligt at købe 4 stk. pr. person. 
Årsagen til at der for billetterne er fastsat en 
pris er, at vi ikke ønsker at flere personer er-
hverver billetter, som ikke bliver anvendt - sam-
tidig med synes vi at med en billetpris på 20 kr. 
pr. person, er det muligt at sikre at julehjælpen 
i Hvalsø og Særløse kirker igen i år kan hjælpe i 
nødvendigt omfang i en i forvejen svær tid.
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Morgenmøde  
uden morgenmad

Gyldenløves Høj

Hvalsø Sognekor  
starter sæsonen 

Aften-
meditation
Torsdag den 7. januar  
kl. 20.00 i Hvalsø kirke

Læg din aftentur forbi kirken i 
Hvalsø kirke denne aften!

Døren står nemlig åbent fra 
kl. 19, for kirken vil være åben 
for alle, der har lyst til at tæn-
de et lys for nogen de tænker 
på, for en selv eller for noget 
helt andet.

Sid i stilhed/freden og lad 
roen falde på dig.

I løbet af aftenen vil der 
lyde blide toner i aftenkirken 
fra sangeren, samt en vekslen  
mellem stille perioder med 
tid til ro, eftertanke og måske 
bøn.

Vi glæder os til at se jer.

Tirsdag den 5. januar

Efter en lang nedlukning i 
2020 håber vi at kunne star-
te koret op igen som normalt. 
Men herregruppen på 6 med-
lemmer trænger til forstærk-
ning - både basser og teno-
rer. P.t. er damestemmerne 
godt besat, men muligvis bli-
ver enkelte pladser ledige her 
i foråret. Korerfaring vil være 
en fordel, men ikke en betin-
gelse. Går du med en sanger 

Kirkespisning uden mad

Pandemier i et historisk lys
Et foredrag af journalist Tommy Heisz

”i maven” så tøv ikke med at 
henvende dig til organist Lin-
da Baarsgaard, helst telefonisk 
på 35 26 24 30. Repertoiret er 
(primært) danske salmer og 
sange, folkesange fra alverden 
og lettere klassiske værker (og 
en gang imellem lidt sjov og 
ballade!). Korstemmerne bli-
ver indspillet som lydfiler, så 
man har mulighed for at øve 
sig derhjemme.

stensen vil også i sit foredrag 
inddrage Ryegaard, hvor der 
var modtagelse af to fald-
skærmsagenter fra S.O.E. i 
marts 1945. Desuden ydede 
Greve Scheel hjælp til ned-
skudte allierede flyvere.

Onsdag den 6. januar kl. 
9.30-11.00 i Kirke Saaby 
kirke

Midtpunktet for de sjælland-
ske våbennedkastninger un-
der 2. verdenskrig

Foredragsholder Jan Chri-

Onsdag den 20. januar  
kl. 19.30-21.30 i Kirke  
Saaby kirke

I 1918 rasede den spanske syge 
og slog 15.000 danskere ihjel. 
102 år senere kom COVID-19 
– en pandemi, som har spredt 
sig på en lignende måde. Gen-

God nyhed i juletiden om Kina 

nem øjenvidneberetninger har 
Tommy Heisz i bogen Den 
Spanske Syge dokumenteret, 
hvordan danskerne reagerede 
i 1918. I dette foredrag sam-
menligner han de to pandemi-
er og belyser, hvad vi kan lære 
af historien.

men med internationale bi-
belselskaber, og i 2012 udgav 
de deres bibel nummer 100 
millioner - og 80 procent af de 
bibler er på kinesisk.

Trykkeriet kan producere 
omkring 12 millioner bibler 
om året. Det blev grundlagt 
i 1987 og har trykt bibler på 
mange sprog.

Bibelen kan nu distribueres 
eller sælges frit i de ca. 55.000 
officielt registrerede menig-
heder i Kina. Bibler bliver di-
stribueret gennem mere end 
10.000 kirker.

Hverken Kina eller nogen 
af de andre asiatiske lande bli-
ver nævnt i Bibelen. Det tæt-
teste man kommer på, er de 
tre vise mænd fra Østerland.

Kina er officielt ateistisk, 
men fem religioner har ret til 
at praktisere deres tro: bud-
dhisme, daoisme, islam, pro-
testantisk kristendom og ka-
tolsk kristendom.

Officielt er cirka 2 procent 
kristne (tallet er sandsynligvis 
meget højere, man regner med 
op mod 80 millioner kristne).

Kirkeledere taler om, at vi i 
Kina er vidne til den måske 
stærkeste kirkevækst i hele 
verden siden aposteltiden. Her 
er nogle af de fakta om kri-
stendommen i Kina, du må-
ske ikke kendte

Frem til 1980 var det for-
budt at importere og sælge 
bibler til Kina. Nu ligger ver-
dens største bibeltrykkeri i 
Nanjing. Det hedder Amity 
Printing Company. Der er 
kun dette forlag, der har til-
ladelse til at udgive bibler i 
Kina. Forlaget arbejder sam-
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”Få appetit  
på Paulus”
Tirsdag den 19. januar ved 
Poul Joachim Stender

Bortset fra Jesus er der ingen, 
der haft så stor betydning for 
kristendommen som Paulus. 
Næsten hver søndag læses 
hans breve op i kirken. Sten-
der ønsker at gøre Paulus til 
det han er.  En passioneret og 
spændende mand. Foredraget 
vil tage udgangspunkt i sog-
nepræstens egen fascination 
af Paulus, af brevskrivningens 
kunst og af de steder i Græ-
kenland, som Paulus besøgte.

”Friheds-
forkynderen 
Paulus”
Tirsdag den 23. februar 
ved Katrine Winkel Holm, 
præst og debattør

Skal man forstå, hvad Vesten 
er, og hvorfor Vesten er, som 
den er, skal man kende sin 
Paulus. Når vi i Vesten har ud-
viklet frie, sekulære samfund, 
så har Paulus en meget stor del 
af æren. Han tog et lidenska-
beligt opgør med tanken om, 
at den enkeltes liv og hele sam-
fundet skal styres af hellige, 
urokkelige love. Når vi ikke 
slår op i hellig bog, når vi skal 
afgøre hvordan strafferetten 
skal se ud, og hvilken mad, der 
er halal eller kosher, så skyldes 
det i vid udstrækning Paulus. 
”Til frihed har Kristus befriet 
jer”, lød det som en fanfare fra 
denne apostel, hvis friheds-
budskab er mere aktuelt end 
nogensinde før.

Aften-
meditation - 
Kyndelmisse 
med lys
Onsdag den 3. februar  
kl. 20.00 i Hvalsø kirke

Kyndelmisse er det samme 
som lys - masser af lys. I na-
turen går vi mod lysere tider, 
og kyndelmisse er en gammel 
tradition, hvor man i den ka-
tolske kirke indviede de lys, 
der skulle bruges i kirken i lø-
bet af det kommende år.

       

Grundet 
coronapandemien 

er der ikke servering 
af aftensmad til 

kirkespisningerne 
eller morgenmad til 
morgenmøderne. 

I stedet vil der 
blive serveret en 
lille forfriskning. 

arrangementerne 
er gratis og det er 

ikke nødvendigt med 
tilmelding!

Tirsdag den 23. marts ved 
Professor emeritus,  
doktor-theol. Troels  
Engberg-Pedersen

Paulus er traditionelt blevet 
forstået som ’kristendommens 
anden grundlægger’: Efter Je-
sus selv var det Paulus, der 
formulerede nogle af de tan-
ker, som blev grundlæggende 
i kristendommen, da den løs-
rev sig fra jødedommen. Så-
dan ser forskningen imidler-
tid slet ikke på det længere. 
Omkring 1980 blev det tradi-
tionelle Paulusbillede afløst af 
’den nye Paulus’, som omkring 
2000 igen blev afløst af ’den 
radikale Paulus’. Her forstår 
man Paulus inden for jøde-
dommen: Paulus var jøde, og 
han forblev jøde. Han ville slet 
ikke ane, hvad ’kristendom-
men’ var for noget. Foredraget 
vil beskrive denne udvikling i 
forskningen og tage stilling til, 
hvilken betydning den har for, 
hvordan vi selv skal forstå kri-
stendom nu.

Paulus -  
kristen-
dommens 
grand  
old man
Studiekreds om Paulus 
i Kirke Saaby, tirsdag 
den 19.1, 23.2 og 23.3 kl. 
19.00-21.30 i Kirke Saa-
by Kirke 

Hvem er Paulus? Var han 
kristen? Ville han reforme-
re jødedommen? Hvad øn-
skede han med sine breve? 
Hvilken indflydelse fik han 
på kristendommen? Hvor 
gik hans mange rejser hen? 
Hvordan fortolker man 
hans breve? 

Paulus,  
jødedommen 
og kristen-
dommen
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delig mål i relationen til Gud 
– men det bliver det ikke nød-
vendigvis lettere af!

Vi vil på disse to møde-
dage forsøge at blive klogere 
på, hvad længsel er for et fæ-
nomen. Vi vil se på, hvordan 
mennesket gennem historien 
har talt om længsel, og hvor-
dan den i sin ultimative form 
søger mod Gud. Vi vil arbejde 
med meditative øvelser og in-
dre praksis for at fordybe kon-
takt til selve følelsen - og helt 
grundlæggende vil vi spørge, 
om det er mig, der kalder, el-
ler om det jeg mærker er, at en 
Anden længes efter mig.

Der er tale om et sammen-
hængende forløb, men det er 

Filmklubben  
Bergman præsenterer:

The Florida 
Project
Tirsdag den 26. januar  
kl. 19 i Den gamle Skole,  
Kirke Saaby

Halley er en ung, enlig mor, der 
har en datter, Moonee, på seks 
år. De bor på et farvestrålende 
motel i området lige udenfor 
Disney World. Det er sommer 
og Moonee leger med sine ven-
ner, mens Halley forsøger at tje-
ne penge så, de kan betale ma-
den og regningen til motellet.
’The Florida Project’ er en af 
årets mest anmelderroste film 
og er et enestående indblik i li-
vet i skyggen af det normale og 
en hyldest til børns vidunderli-
ge evne til at finde magien i alt.

Vi kalder os en klub. Men 
alle er velkomne. Filmklub-
ben Bergman er et samarbej-
de mellem Kirke Saaby-Kisse-
rup sogne og Kirke Hyllinge-
Lyndby sogne.

muligt at deltage blot i en en-
kelt dag.

Mødedagene ledes af Peter 
Ruge, der er præst, retrætele-
der og kursusleder på Præster-
nes Efteruddannelse.

Tilmelding til Marlene Pe-
dersen, e-mail: marlene.pe-
dersen01@gmail.com, tlf.
nr.: 4240 9799, eller Anne 
Spangsberg, e-mail:anne.
spangsberg@paradis.dk, tlf.
nr.: 4640 8055. Senest den 
28/1 (for den 4. februar) og 10. 
marts (for den 17. marts).
Der kan være maks. 12 delta-
gere pr. gang.
Der serveres et let traktement 
som aftensmad.

Det er en stor kunst at 
kunne tie og lade andre 
komme til orde. I stilheden 
kan Gud også komme 
til orde: ”Vær stille for 
Herren, alle mennesker! 
For han bryder op fra sin 
hellige bolig”.  Zak 2,17

Tale er sølv, men tavshed er 
guld. Det gælder i mange 

tilfælde. Men hvis man 
holder sin mund med sin 

kristne tro, skal man ikke 
være sikker på, at den 
europæiske befolkning 

forbliver kristen. 

Længslens 
søgen 
Hvalsø Sognegård torsdag 
den 4. februar og onsdag 
den 17. marts - begge dage 
kl. 15.30-21.00

”Vort hjerte længes – indtil det 
finder hvile i dig” (Augustin 
354-430.)

Længsel er et ejendomme-
ligt fænomen. Vi kender alle 
til at længes, men ved allige-
vel så lidt om længslens væsen. 
Bedst er det, når man længes 
efter et andet menneske el-
ler længes hjem, for så finder 
længslen sin ro i mødet.

Men meget ofte er længs-
len ubestemt og kan ligge som 
en grundtone af savn gennem 
hele ens liv, uden at man kan 
finde det middel, der kan stil-
ne den. Den kan rette sig mod 
den fjerneste horisont, og an-
dre gange søger den mod hjer-
tets inderste for at finde hvile. 
Og Augustins berømte formu-
lering har gennem hele kirkens 
historie placeret længslens en-
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Kirkespisning uden mad 

Om Dannebrog jeg veed… 

Ole Bach Piekut

Fastelavns-
arrangement
i Hvalsø - Kroplads, kirke 
og kirkegård, søndag den 
14. februar kl. 14.00

Vi fejrer fastelavn på en anden 
måde med orienteringsløb på 
kirkegården og med et par po-
ster i kirken. Der vil stadigvæk 
være fastelavnsboller, juice og 
kaffe/te til de voksne.

Kom og vær med, når vi 
blandt andet konkurrerer om 
den bedste udklædte blandt 
børn OG voksne! Og send os 
inden fastelavnsarrangemen-
tet en mail med jeres allerbed-
ste udklædning til: rikke.zwis-
ler@gmail.com

Et arrangement i fællesskab 
med Socialdemokraterne og  
Hvalsø kirke.

I Tyrkiet blæser der 
konservative islamiske 
vinde, som diskriminerer 
og presser de kristne. Det 
historiske bygningsværk 
Hagia Sophia med kristne 
rødder blev sommeren 2020 
omdannet til en moské af 
præsident Recep Tayyip 
Erdogan.

I påsken 2019 var Sri 
Lanka udsat for et 

terrorangreb fra militante 
islamister, hvor blandt 
andre tre danske børn 
mistede livet. I Nice i 

Frankrig blev tre dræbt i en 
kirke i november 2020.

Foredrag 
om Carsten Niebuhrs 
farefulde rejse til Arabi-
en 1761-67
Af arkitekt og forfatter 
John Andersen, fredag den 
5. februar kl. 14 - 16 i  
Hvalsø Sognegård

På et tidspunkt, hvor der hver-
ken fandtes ”Google Earth” el-
ler flyrejser besluttede Frederik 
V at udsende en forskningseks-
pedition til det dengang totalt 
ukendte Yemen på den arabi-
ske halvø. Ekspeditionen be-
stod af 5 videnskabsmænd, 
uddannet inden for kartogra-
fi, filologi, medicin og natur-
forskning.

Af ekspeditionens 5 med-

lemmer nåede kun Carsten 
Niebuhr tilbage i live.

Dette spændende foredrag 
bygger på mere end to års rej-
ser (2010-12) i et urohærget 
hjørne af verden, hvor John 
Andersen fulgte i sporene på 
Carsten Niebuhr og besøgte 
alle de steder, som han har be-
skrevet i sine optegnelser.

Arrangementet er gratis, 
men af hensyn til kaffe/kage 
bedes du tilmelde dig til Car-
sten Lester, som er vært for da-
gen. E-mail: carsten.lester@
fasttvnet.dk 

Kyndelmisse-
koncert 
i Kirke Saaby kirke,  
onsdag den  3. februar  
kl. 19.30

Fantastisk musik og smuk 
kyndelmissestemning

Orgelkoncert ved Yuzuru 
Hiranaka, der er en verdens-
kendt organist

Gratis adgang og en for-
friskning i våbenhuset efter 
koncerten.

Organist Yuzuru Hiranaka

præst og udstationeret i Ko-
sovo, Libanon, Afghanistan 
og Irak.

I fritiden er Ole Bach Pie-
kut løber - og ivrig jæger

med sognepræst Ole Bach 
Piekut i Kirke Saaby kirke, 
onsdag den 10. februar kl. 
19.30-21.30

Et folkeligt foredrag med en 
historisk halvdel om flaget og 
anden halvdel om flaget i po-
esien, hvor vi synger flagsange 
og -salmer undervejs.

Der bydes i pausen på en 
forfriskning. Gratis entre.

Ole Bach Piekut er kirke-
bogsførende præst i Tølløse. 
Han har flere år været felt-

John Andersen, arkitekt, 
forfatter og eventyrer.

Omslag på John Andersens bog 
om hans Rejse til Yemen.
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Kurt Flemming

Foredrag  
om livet  
og døden
Ved Kurt Flemming,  
tidligere Bakken-pjerrot 
og nu tryllekunstner og 
foredragsholder m.m.  
Fredag den 5. marts kl. 14 
-16 i Hvalsø Sognegård

Kurt Flemming har en alsi-
dig bagage med sig i rygsæk-
ken: Over 20.000 forestillin-
ger som pjerrot i Aalborg og 
på Bakken, teaterforestillin-
ger, har medvirket i radio og 
tv-programmer, forfatter og 
altså foredragsholder. Det er i 
rollen som foredragsholder, vi 
skal opleve ham denne efter-
middag.

Kurt Flemming er grund-
læggende et menneske med 
en positiv indstillings til livet, 
som han ser som en gave, og 
han har høstet mange succes-
er på sin vej. Livet er dog ikke 

kun gode oplevelser, men han 
har hver gang været i stand til 
at rejse sig igen.

Døden bankede pludselig 
på, da hans kone blev syg af 
kræft i hjernen og endte med 
at dø fra ham. 

Kurt vil fortælle om hvor-
dan han og hans kone klarede 
sig igennem tiden frem til dø-
den indtraf, og hvordan han 
formåede at komme videre 
bagefter.

Morgenmøde uden 
morgenmad

Forfulgte  
kristne
Onsdag den 24. februar kl. 
9.30 i Kirke Saaby kirke
Foredrag ved Synne Garff, 
International chef i Bi-
belselskabet

Millioner af kristne myrdes, 
arresteres, diskrimineres og 
sendes på flugt. Verden ople-
ver en af de største kristenfor-
følgelser i historien. 75 pro-
cent af al religiøs forfølgelse er 
rettet mod kristne. I Mellem-
østen er de kristne ved at for-
svinde. Hvad stiller vi op?

International chef i Bi-
belselskabet, Synne Garff, 
har rejst i store dele af ver-
dens konfliktområder og fulgt 
kristenforfølgelserne på nært 
hold. Igennem billeder giver 
hun indblik i forfølgelserne, 
og nogle bud på, hvordan vi 
kan hjælpe.

Synne Garff
Bibelselskabet arbejder 

sammen med 149 andre bi-
belselskaber igennem De For-
enede Bibelselskaber, der ope-
rerer i mere 200 lande og ter-
ritorier. Bibelselskabet støtter 
forfulgte og diskriminerede 
kristne med husly, mad, bib-
ler, sjælesorg, fortalervirksom-
hed og tv om kristendom og 
tro.

Forløbet blev en slags øjen-
åbner og førte til en fuldstæn-
dig omlægning af hans liv. 
Helt nye værdier kom til, og 
mange ligegyldige ting røg ud.

Arrangementet er gratis, 
men af hensyn til kaffe/kage 
bedes du tilmelde dig til Car-
sten Lester, som er vært for 
dagen. E-mail: carsten.le-
ster@fasttvnet.dk 

I Irak boede der kristne langt før, der kom 
muslimer til. For ti år siden var der 1,3 
millioner kristne i Irak; i dag er der under 
300.000 kristne tilbage. Da Islamisk 
Stat rykkede ind i Mosul, malede de det 
arabiske bogstav Nun (ن) på de kristnes 
huse – her kunne der plyndres og myrdes. 
Nun (ن) er blevet symbolet på fordrivelse 
af kristne. Nun (ن) er det 14’ende bogstav 
i det arabiske alfabet og det første bogstav 
i ordet nazaræer. Sådan har muslimer 
omtalt kristne i århundreder. 

Tusind tak 
Ved Kirke Saaby og Kisserup sognes indsamlinger og vo-

res tv-gudstjenester på DR2 indkom der i september måned 
til forfulgte kristne: 119.911,07 kr.

Pengene er sendt til det danske bibelselskabet mærket:  
Forfulgte kristne 

Tusind tak til alle der har bidraget. Forfulgte kristne  
kan fortsat støttes på mobile Pay 91007
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Kirkebladets læsere ønskes en 

glædelig jul og et

velsignet 2021

Vi holder ”corona-pause”!
En lille hilsen fra organist Anders Danman  
og Saaby Vokalensemble

Ud fra sundhedsmyndighe-
dernes anbefalinger vurderer 
menighedsrådet, at det ikke er 
forsvarligt at synge flere per-
soner sammen i samme rum – 
jævnfør mange andre nedluk-
ninger i kirkeregi.

Det tager vi også til efter-
retning i koret og afventer ud-
viklingen.

Ensemblet og organisten 
glæder sig til at kunne mødes 
igen under normale omstæn-
digheder, og vi ser frem til nye 
medlemmer i vores lille hygge-
lige sangkor. Mon ikke der er 
nogen, der har fået lyst til at 
være med i det fællesskab, som 

det gi ŕ at synge sammen – og 
især efter lang tids isolering 
for manges vedkommende.

At synge sammen er livsbe-
kræftende og giver glæde, og 
har man fulgt med i DRs mor-
gensang det sidste halve år, er 
der jo varmet godt op!

Følg med på kirkens hjem-
meside og hold jer informeret 
om, hvornår Saaby Vokalen-
semble starter op igen – det 
sker lige så snart, det er for-
svarligt.

Det bliver – som sædvan-
lig – torsdage kl. 19-21 i Den 
gamle Skole i Kirke Saaby.

Velkommen til
Læsekreds
i Kirke Saaby 
Holder du af at læse bøger men 
mangler nogle at tale med om 
dine læseoplevelser, er læse-
kredsen måske noget for dig?

Vi er en gruppe på 12 per-
soner, som får nogle berigen-
de samtaler om den læste bog. 
Deltagerne kommer med for-
slag til, hvilke bøger, der skal 
læses.

Vi mødes hver den første 
tirsdag i måneden kl. 14-16 
i Den Gamle Skole i Kirke 
Såby.

Grundet Corona skal man 
selv medbringe kaffe/te samt 
kop. 

Såfremt du er interesse-
ret, bedes du kontakte under-
tegnede på mail: hellelun-
doe99@gmail.com eller på 
telefon 2081 3044.

Helle Lundø Jensen

Koncert
med Kristian Lilholt i 
Hvalsø kirke onsdag den 
10. marts kl. 19.30 

Vi håber, at koncerten denne 
gang bliver til noget, se nær-
mere i kirkebladet for marts-
maj. 

Entre: 150 kr. Billetter be-
stilles via www.billetto.dk fra 
1. marts - eller betales kontant 
ved indgangen.

CD-udgivelse
Kirkesangeren i Hvalsø-Særløse,  

Helene Gerup, har med sit band Dialekt 
udgivet cd’en Øen i hjertet. 

 På guitar er Simon Andersen  
fra Kirke Saaby.

Cd’en kan varmt anbefales. Levende, 
medrivende musik med gode tekster.

Cd’en kan erhverves via linket  
https://dialekt-musik.dk 

hvor man også kan læse mere om Dialekt.

Ud af ti præstekraver giver jeg den ti.

Poul Joachim Stender
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Det’ for børn Det’ for børn

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

Gratis 
Babysalmesang 
i Hvalsø Sognegård
Hver onsdag kl. 9.30 - vi starter igen den 6. januar
Tilmelding: louloueliseholm@ymail.com eller på tlf. 6063 
5431. Vi synger salmer og små sange, vugger, ser på engle og 
sæbebobler, leger og danser let i de smås tempo. 
Alt sammen for at styrke båndet mellem dit barn og dig selv, og 
for at dit barn kan nyde nærværet og opmærksomheden.

Såbynoderne
Børnekoret i Kirke Saaby Saabynoderne genopstår forhåbentlig 
efter sommerferien 2021, når det igen er helbredsmæssigt 
forsvarligt at samle børn fra forskellige grupper/klasser. 
Desuden har vi måttet sige farvel til vores gode kollega og 
korleder Marie Villadsen, som var en vigtig halvdel af skole-
kirke samarbejdet. Marie har fået en ønskestilling med masser 
af musik. Det ønsker vi til lykke med. 
Det er håbet, at kortimer igen bevilges fra Såby Skole næste 
skoleår.
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Det’ for børn Det’ for børn

Aktiviteter 

 
 

S O G N E G Å R D  EN - H V A L S Ø K I R K E 

 
 
 
 
 
 
 

V I L D U  G Å T I L N O G E T 

I D I N F R I T I D ? 

 
 

BØRNEKLUB — For alle børn i skolealderen 
Børneklub er for alle børn i skolealderen. Hver gang starter vi med at få lidt lækkert at 
spise og noget at drikke, mens der læses op fra børnebiblen. Herefter laver vi alt 
muligt forskelligt f. eks vil vi tegne, spille spil, lave kreative ting, lege, bage, snakke, 
lave pynt til hjemmet, synge sange og meget mere. 
Børneklub er mandage i ulige uger kl. 14:30-17:00 i Hvalsø sognegård. 
Hvis der er behov for dette, kan man blive hentet ved Hvalsø skole kl. 14:15. 
Første børneklub i 2021 er mandag d. 1/2. 
Tilmelding kan ske løbende. Jeg håber, du har lyst til at komme og se, om børneklub er 
noget for dig, og tag endelig en ven eller søskende under armen.  
 
I februar og marts er der børneklub 1/2, 15/2, 1/3 og 15/3. 
 

 
UNGDOMSKLUB – For unge i alderen 12-16 år 
Ungdomsklub er for unge mellem 12 og 16 år. Vi mødes hver 14. dag (mandage i lige 
uger) kl. 16-19:30, 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 og set og andre unge mennesker at 
hygge sig med.  
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. 
Tilmelding kan ske løbende. Jeg håber, du har lyst til at komme og se, om ungdomsklub 
er noget for dig, og tag endelig en ven med.  
 
I december-marts er der ungdomsklub 7/12, 21/12, 11/1, 25/1, 8/2, 8/3 og 22/3.  
 
 
ANDRE AKTIVITETER 
I Hvalsø kirke vil vi rigtig gerne gøre vores for at åbne kirkens rum for sognets børn og 
unge og deres familier.  

 
Husk I altid er velkomne til at skrive til mig, hvis I har idéer til arrangementer, 
udflugter eller aktiviteter, I godt kunne tænke jer, at kirken skulle lave for børn og 
unge.   
 
Udover børneklub og ungdomsklub har vi familiegudstjeneste 3-4 gange om året, 
som er en kort gudstjeneste målrettet børn. Familiegudstjenester finder typisk sted 
en hverdagsaften kl. 17 med efterfølgende spisning. Næste gang er d. 2/2. 
 
Vi har også løbende andre aktiviteter. F.eks. er det muligt at komme og lave juleklip i 
sognegården 29/11 og 21/12. D. 24/1 holder Hvalsø kirke loppemarked, hvor man 
kan komme og tjene lidt lommepenge ved at sælge sit gamle tøj og legetøj, og 
samtidig kan man pynte sin egen cupcake. D. 13-14/2 er der kirkeovernatning for 
børn og unge i Hvalsø sognegård. Se mere om de forskellige arrangementer her i 
bladet eller løbende på vores Facebook side.   
 

 
Det bedste i livet er ikke 

ting 

 

 
BØRNEKLUB 

 
UNGDOMSKLUB 

 
ANDRE AKTIVITETER 

 

 
 
 
 

Alle spørgsmål og 
tilmelding til disse 

aktiviteter sker ved 
henvendelse til Simone, 

kirke- og 
kulturmedarbejder i 

Hvalsø kirke. 
Kontaktoplysninger ses 

her under 
 

 

 
S O G N E G Å R D E N - 
H V A L S Ø K I R K E 

 
Præstegårdsvej 2 

4330 Hvalsø 

 
Simone Strøbæk 

Telefon: 61691640 

E-mail: Simone.nbs@yahoo.com 
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Gudstjenesteliste
december · Januar · Februar

Kirkebil:
tlf. 2727 2727

spørg efter ”Lejre-bilen”

Gudstjenester på 
Ældrecenter kl. 10.30

Onsdag den 9. december: PJS
Torsdag den 24. december: AS
Onsdag den 13. januar 2021:  AS
Onsdag den 10. februar 2021: SEJ

Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

Onsdag den 2. december 20.00
AS
Aften-
meditation

--- --- ---

Søndag den 6. december
2. s. i advent.

10.30
AS

9.00
AS

10.30
PJS

---

Søndag den 13. december
3. s. i advent

10.30
AS

--- --- 9.00
AS

Søndag den 20. december
4. s. i advent

10.30 SEJ
14.00
Mikela Risum
Jule-sanseguds.

--- 10.30
PJS

---

Onsdag den 23. december
Lillejuleaften

14.30
16.00
AS

--- 14.30 PJS
16.00 PJS
Billet-
reservation

---

Torsdag den 24. december
Juleaften

11.30 AS 
Børneguds.
12.30 SEJ
14.00 SEJ
16.30 AS
Billet-
reservation

15.15 AS
Billet-
reservation

12.30 PJS
14.00 PJS
Billet-
reservation

15.00
PJS
Billet-
reservation

Fredag den 25. december
Juledag

10.30
AS

--- 9.00
PJS

10.30
PJS

Lørdag den 26. december
Anden juledag

10.30
SEJ

--- 9.00
SEJ

---

Søndag den 27. december
Julesøndag

9.00
PJS

--- 10.30 
PJS

Torsdag den 31. december
Nytårsaften

15.00
SEJ
Champagne
gudstjeneste

13.30
SEJ
Champagne
gudstjeneste

15.00
PJS
Champagne
Gudstjeneste
Billet-
reservation

---

Søndag den 3. januar 2021
Helligtrekonger søndag

9.00
PJS

--- --- 10.30
PJS

Torsdag den 7. januar 20.00
AS
Aftenmedita-
tion

--- --- ---

Søndag den 10. januar
1. søndag efter helligtrekonger

10.30
AS

9.00
AS

10.30
PJS

---

Søndag den 17. januar
2. s. e. h.3.k.

10.30
AS
12.00 Dåbs-
guds.*

--- 9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag den 24. januar
Sidste s. e. h. 3.k.

10.30
SEJ

--- 10.30
PJS

---

Søndag den 31. januar
Septuagesima

10.30
AS

--- 9.00
PJS

10.30
PJS

Onsdag den 3. februar 20.00
AS
Aftenmedita-
tion
Kyndelmisse

--- --- ---

Søndag den 7. februar
Seksagesima

--- 10.30
AS

9.00
AS

---

Søndag den 14. februar
Fastelavn

13.00 AS
Fastelavnsarr.

--- 9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag den 21. februar
1. s. i fasten

9.00
PJS

--- 10.30
PJS

---

Søndag den 28. februar
2. s. i fasten

10.30
SEJ

--- 9.00
PJS

10.30
PJS

* 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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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. 46 40 78 03 · 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
Rikke Bylov Kristensen:  
Graverkontoret, Bogøvej 8A, 4060 Kirke Saaby
Tlf. 2751 2055 · E-mail: saabykirkegaard@gmail.com
Kontortid 9.00-12.00

Kirkesanger for Kirke Saaby-Kisserup
Therese Harris Buus Nielsen,  
Tlf. 9395 2391 · E-mail: theresehbnielsen@gmail.com

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

Kirke- og kulturmedarbejder for børne- og 
ungdomsarbejdet (p.t. orlov) 
Tinne Leth, Ulstrup Sønderstrand 4, 4400 Kalundborg, 
Tlf. 8111 4006 · E-mail: kateket.tinneleth@hotmail.com

Saaby Vokalensemble
Henvendelse til organist Anders Danman


