FRA
KIRKEN

Juni • September

Juni

Mandag den 1. kl. 10.30:	Pinsejazz med Therese Nielsen i Kirke Saaby kirke
Tirsdag den 2. kl. 10-11:
Babysalmesang i Kirke Saaby kirke
Onsdag den 3. kl. 17-17:30:
Familiegudstjeneste i Hvalsø kirke
Torsdag den 4. kl. 17.00:
Godnathistorie i Kirke Saaby kirke
Fredag den 5. kl. 13.00:	Grundlovsfest i Kirke Saaby præstegårdshave
Tirsdag den 9. kl. 19.00:	Orienteringsmøde om det kommende menighedsrådsvalg
i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Tirsdag den 9. kl. 10-11:
Babysalmesang i Kirke Saaby kirke
Tirsdag den 9. kl. 19.00:	Orienterende møde om valg til nyt menighedsråd i
Sognegården i Hvalsø
Søndag den 14. kl. 10.30:	Markering af at Sønderjylland blev en del af Danmark i 1920 i
Kirke Saaby
Tirsdag den 16. kl. 10-11:
Babysalmesang i Kirke Saaby kirke
Onsdag den 17. kl. 20.00:	Aften-meditation om bøn i Hvalsø kirke
Tirsdag den 23. kl. 10-11:
Babysalmesang i Kirke Saaby kirke
Tirsdag den 30. kl. 10-11:
Babysalmesang i Kirke Saaby kirke

Juli

Søndag den 19. kl. 10.00:	Radiogudstjeneste - Kirke Saaby kirke går i æteren

August

Weekenden den 1.-2.:	Børneweekend i Hvalsø Sognegård
Søndag den 16. kl. 10.30:	Konfirmandindskrivning og høstgudstjeneste
i Kirke Saaby kirke
Søndag den 23. kl. 10.30:	Konfirmandindskrivning for Hvalsø og Særløse i Hvalsø kirke
Torsdag den 27. kl. 17.00:	”Tro i børnehøjde” - familiegudstjeneste med spisning i Hvalsø
kirke

September

Kalender

Tirsdag den 1. kl. 14.00:	Læsekredsen starter ny sæson
Tirsdag den 1. kl. 19.00-21.20:	Hvalsø Sognekor starter op igen i Hvalsø sognegård
Torsdag den 3. kl. 17.00:
Godnathistorie i Kirke Saaby kirke
Fredag den 4. kl. 14 - 16	Koncertforedrag om digteren og forfatteren Johannes
Jørgensen ved musiker Jens Stage i Hvalsø Sogne
Søndag den 13. kl. 10.30	Høstfest på marken foran Kisserup Kirke

Sindsrobønnen

Gud, giv mig
sindsro til at acceptere de ting,
jeg ikke kan ændre,
mod til at ændre de ting jeg kan,
og visdom til at se forskellen.

Dannebrog

- vores smukke flag
Vi har valgt at lade forsiden
af kirkebladet være Dannebrog. Danmark har været, og
er fortsat, i en meget barsk
periode af landets historie
på grund af coronavirussen.
Mange danskere er døde.
Mange er syge. Tilmed har
den danske økonomi lidt alvorlige skader. Vi lever i en
verden, hvor vi hænger sammen med hinanden. Men det
udelukker ikke, at vi i en krisetid har særlige følelser for
vores eget land. Statsministeren fortæller os, at vi som
danskere kan stå sammen ved
at holde afstand til hinanden.
Det er et godt råd. Men det er
også et godt råd at se på Dannebrog, vores smukke flag, og
tænke, at vi vil gøre alt, hvad
vi kan, for at Danmark skal
komme i gennem krisen, rejse

sig igen og blive stærk nok til
at række ud til verdenen.
Vi har også valgt Dannebrog som forside for at markere den tredje største fest i
kristendommen. Pinsen. Farven på denne højtid er rød som
blod, ild og kærlighed. Midt
i Dannebrogs røde farve står
korset, der fortæller, at Danmarks fundament er kristendommen. Og når dette kors er
i vores flag, skyldes det pinseunderet. Hvis Guds ånd ikke
den første pinse som røde tunger af ild var kommet over disciplene, havde de aldrig fået
kraft til at forkynde evangeliet.
Kristendommen var døet ud
som en mellemøstlig sekt. Når
vi ser på vores flag, kan vores
tanker glide til den første pinse
for 2000 år siden.
Og så har vi valgt Danne-

brog som forside på kirkebladet, fordi festen for vores
grundlov snart nærmer sig.
Den 5. juni kan vi, hvis det
bliver muligt at forsamle sig,
vise vores taknemmelighed
for, at vi lever i et demokrati.
Det er ikke en selvfølge at have
ytringsfrihed, kunne stemme,
demonstrere og så videre. Coronakrisen har vist os, at en
pandemi kan stoppe vores ret
til at forsamle os i store mængder. Det er til at leve med, når
vi ved, at forsamlingsforbud
kan redde liv, og at det kun er
for en begrænset tid. Men det
er en skræmmende at tænke,
hvordan et diktatorisk regime
kunne fjerne meget mere frihed fra os end en pandemi.
Anne Spangsberg og
Poul Joachim Stender
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Pinsejazz

med Therese Nielsen i
Kirke Saaby kirke mandag
den 1. juni kl. 10.30
Gudstjenesten anden pinsedag bliver en jazzgudstjeneste
med Therese Nielsen.

Grundlovsfest
i Kirke Saaby præstegårdshave fredag den
5. juni kl. 13
• Grundlovstale ved
debattør Iben Tranholm
• Gymnastikopvisninger
• T herese Nielsens band
spiller
• Boder med fadøl,
pølser, sodavand, is og
Grundlovskage
• K ræmmermarked
Alle kan komme med en bod
og sælge, hvad de ønsker.
Tilmelding er ikke nødvendig. Mød op den 5. juni og
find en plads. Præstegårdshaven åbner allerede kl. 9 for
de, der ønsker at stille tidligt
op. Grundlovsfesten trækker
mange mennesker til. Kræmmerne beretter om et godt
salg!
Tjek www.saabykisserup.
dk om mødet gennemføres.
Kirkerne følgerne sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
4

Orienteringsmøde
om det kommende
menighedsrådsvalg
9. juni kl. 19.00 i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Hvordan kan vi udvikle kirken og de aktiviteter, vi planlægger, så de er i samklang med de mennesker, vi er kirke for,
og de strømninger, der præger os?
Hvordan gør vi bedst kirken nærværende og relevant i
alle livets faser - for børn, unge, dåbsforældre, travle erhvervsaktive og seniorer?
Hvilke studiekredse, foredrag og arrangementer kan tiltrække nogle af de mennesker fra menigheden, som ikke går
til højmesse om søndagen, men som er optaget af de store
spørgsmål i tilværelsen?
Lysten til at gøre en aktiv indsats i det lokale demokrati
til gavn for den lokale folkekirke er drivkraften for mange
menighedsrådsmedlemmer. Arbejdet er frivilligt, og som
menighedsrådsmedlem indgår man i et værdifuldt fællesskab og aktivt bestyrelsesarbejde. Man får et bredt netværk
og får samtidig mulighed for at bringe sine kompetencer og
interesser i spil i lokalsamfundet. Vi skal ikke lægge skjul
på, at økonomi og mursten i de forgangne fire år har tæret
på kræfterne. Sidste år kunne vi genåbne Kirke Saaby kirke
efter en langvarig restaurering, men det har ikke forhindret
os i tanker og diskussioner om, hvad det er for et lokalsamfund og for nogle mennesker, vi skal være kirke i og blandt.
Du kan høre mere om menighedsrådets arbejde på det
offentlige orienteringsmøde den 12. maj. Her vil vi også orientere om menighedsrådsvalget og den nye valgform, hvor
kandidater til det nye menighedsråd vælges på en valgforsamling den 15. september 2020.

Peters Første Brev,
kapitel 5, vers 7

Overlad alle
jeres bekymringer
til ham, for han
vil tage sig af jer
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Genforeningen
Markering af
at Sønderjylland blev
en del af Danmark
i 1920
Søndag den 14. juni kl.
10.30 i Kirke Saaby.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på chokolade og
mousserende vin ved Genforeningensstenen i Kirke Saaby
præstegårdshave.

Esajas’ Bog,
kapitel 49,
vers 15-16

Gud svarer:
”Kan en kvinde glemme det barn,
hun giver bryst?
Kan en mor glemme det barn, hun fødte?
Selvom hun kunne, glemmer jeg ikke dig.
Jeg har skrevet dit navn i mine hænder,
jeg bekymrer mig om dig,
og du er altid i mine tanker.”

”Gud passer på dig”

hedder det i Salmernes Bog. I over 2000 år har
Bibelens tekster talt til mennesker i nød – trøstet dem
og givet dem fornyet håb og livsmod. Også nu,
hvor store dele af Danmark slås med en pandemi.
Få 10 bibelvers fra Bibelen 2020, hele Danmarks
nye bibel – til trøst og håb i en svær tid.
5
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Ny dato for orienterende
menighedsmøde
Den nye dato for orienterende møde om valg til nyt
menighedsråd er tirsdag den 9. juni 2020 kl. 19.00 i
Sognegården i Hvalsø.
På grund af corona-situationen er datoen ændret til 9. juni,
og ikke som meddelt i sidste kirkeblad den 12. maj.
Alle er fortsat meget velkomne. Måske vil du gerne vide
noget om hvad et menighedsråd laver og hvilke beslutninger
det kan træffe. Måske er der ting, du kunne tænke dig at få
indflydelse på i relation til vores lokale kirke, eller måske har
du lyst til at få noget at vide om, hvordan du kan gøre en indsats for kirkelivet i sognet.
Dagsorden for mødet den 9. juni er, at menighedsrådet vil:
• Fortælle om arbejdet i den forløbne funktionsperiode.
• Orientere om kommende opgaver.
• Orientere om reglerne for det kommende menighedsrådsvalg den 15.september: Datoer, valgmåde, antal kandidater der skal vælges m.v.
• Undersøge om der er interesserede kandidater.
• Svare på spørgsmål undervejs i mødet.
Alle er velkomne!
Menighedsrådets valgbestyrelse

Jobs Bog
kapitel 11
vers 17-18
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Aftenmeditation
om bøn
Onsdag den 17. juni kl. 20 i
Hvalsø kirke
Kom en halv time før og skriv
din egen bøn, som bliver læst
op senere i aften-meditationen.
Der vil være rum for stilhed, eftertanke, og mulighed
for at tænde lys i begyndelsen
af meditationen.

Livet ville føles lyst
som på en solskinsdag;
selv på mørke dage
ville du mærke morgenlyset.
Så kunne du stole på,
at der var håb for dig,
se dig trygt omkring
og lægge dig til ro
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Radiogudstjeneste

Kirke Saaby kirke går i æteren søndag
den 19. juli kl. 10.00
Radiogudstjeneste fra Kirke Saaby kirke.
Deltag eller følg med på P1.

Salmernes Bog,
kapitel 121,
vers 5

Gud passer på dig,
Gud er dig så nær
som skyggen af din
højre hånd.

Konfirmandindskrivning
og høstgudstjeneste
i Kirke Saaby kirke søndag den 16. august
kl. 10.30
Årets nye konfirmander inviteres til høstgudstjeneste sammen med deres forældre og øvrige
kirkegængere. Efter høstgudstjenesten vil der
være en kort præsentation i kirken om den forestående konfirmandundervisning og konfirmationerne.
Konfirmationen vil finde sted søndag den
25. april kl. 10.30 for de konfirmander der begyndte i A-klassen eller den klasse med et bogstav nærmest A. Konfirmationen vil finde sted
søndag den 2. maj kl. 10.30 for de, der begynd-

te i B-klassen eller den klasse med et bogstav
nærmest Å.
Konfirmander fra Kisserup konfirmeres fredag den 30. april kl. 10.30 i Kisserup kirke.
På nuværende tidspunkt er tiderne for konfirmandundervisningen endnu ikke fastlagt.
Offentliggøres på kirkernes hjemmeside.
Konfirmandernes forældre bedes gå ind på
hjemmesiden www.saabykisserup.dk og downloade konfirmandindekset. Det udfyldte og underskrevne indeks medbringes til konfirmandindskrivning.
Sognepræsten ser frem til at møde årets nye
konfirmander!

Salmernes Bog,
kapitel 9,
vers 10-11

Gud, beskyt de undertrykte,
vær en klippe i urolige tider.
Dem, som kender dig,
stoler på dig,
du svigter ikke dem,
der kommer til dig, Gud.
7
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Femte Mosebog,
kapitel 31, vers 8

Gud vil gå foran dig
og være hos dig.
Han vil aldrig svigte dig,
og du skal ikke være bange.

Læsekredsen
i Kr. Saaby
starter ny sæson
tirsdag den 1. september.
Vi er en gruppe m/k, som mødes hver den første tirsdag i måneden for at tale om fælles bog,
vi har læst.
Vi mødes i Den Gamle Skole (overfor kirken) kl. 14-16, alternativt i Konfirmandstuen i Præstegården. Vores mødedatoer er: 1.9.,
6.10., 3.11. og 1.12.
Er du interesseret, kan du kontakte Helle
Lundø Jensen på mail: hellelundoe99@gmail.
com.

Johannes
evangeliet,
kapitel 14,
vers 27

8

Konfirmand
indskrivning for
Hvalsø og Særløse
Søndag den 23. august kl. 10.30
i Hvalsø kirke
Vi begynder med en gudstjeneste i Hvalsø kirke. Bagefter går vi ned i sognegården, hvor konfirmanderne bliver indskrevet.
Der bliver en let introduktion til undervisningsforløbet, 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 undervisningen,
må vi i stedet henvise til kirkernes hjemmeside:
www.hvalsoe-kirke.dk eller på kirkernes Facebook profil.
Desuden modtager de elever, der går på
Hvalsø skole et brev omkring sommerferien.

Jeg lader min fred
blive tilbage hos jer.
Den fred, jeg giver,
er ikke den samme fred
som den, verden giver.
I skal ikke være urolige
eller bange.
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Kirke Saaby og Kisserup
sogne tilbyder i anledning af
100 året for Genforeningen:

Sogneudflugt til
Historiecenter
Dybbøl Banke
Onsdag den 2. september
kl. 7-19 (flyttet fra søndag
den 13. maj kl. 7-19)
Besøg Historiecenter Dybbøl
Banke og træd direkte ind i historien om krigen i 1864 mellem danskerne og preusserne.
I den autentiske skanserekonstruktion kan man gå rundt i
et dansk skanseanlæg. Man
kan blandt andet se det store
blokhus bygget af tonstunge bombebjælker og gå ned i
krudtkammeret, der som den
eneste bygning i skansen var
lavet af beton. Livet bag fron-

Paulus’ Brev
til Romerne,
kapitel 8,
vers 38-39

ten kan opleves i soldaterbyen, hvor der er mulighed for
at prøve en telegraf og lægge
sig i halmen i mandskabsbarakken.
Inde på Historiecenteret
vises filmen Dommedag for
Danmark om krigen 1864
og de to film om de krigens
to store slag ved Sønderborg:
Stormdagen om det store slag
på Dybbøl Banke d. 18. april
og Angrebet på Als om det
afgørende slag den 29. juni
1864.
Vi kombinerer besøget med
en gåtur langs den danske

skanselinje uden for Historiecentret.
På hjemturen besøger vi
kort Christiansfeld med gåtur
gennem byens centrum.
Praktiske
informationer:
Afgang fra pladsen foran Kirke Saaby kirke. Menighedsrådet sørger for kaffe og småkager til turen. Frokosten kan
medbringes eller købes i Dybbøl Historiecenter.
Pris 200 kr. som betales i
bussen. Tilmelding snarest
på pjs@km.dk eller 46492117.
Gennemføres kun ved min.
45 tilmeldte.

Jeg er nemlig sikker på, at ingenting kan skille
os fra den kærlighed, Gud viser os gennem
Jesus Kristus. Hverken død eller liv, engle eller
universets magter, noget i nutiden eller noget
i fremtiden, ingen kræfter eller noget i den
højeste himmel eller den dybeste afgrund eller
nogen skabning overhovedet.
9
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Koncertforedrag
om digteren og forfatteren Johannes Jørgensen ved musiker Jens Stage.
Fredag den 4. september
kl. 14 - 16 i Hvalsø Sognegård ved Jens Stage, foredragsholder og musiker
I dette inspirerende musikforedrag præsenteres vi for
digteren Johannes Jørgensen
(1866-1956), der var en af
Danmarks store digtere, som,
ifølge Jens Stage, desværre
aldrig fik den position, som
hans litterære format gjorde
ham fortjent til.
I dag er Johannes Jørgensen
forholdsvis ukendt, og alligevel er han den danske forfatter,
der gennem tiden- næst efter
H.C. Andersen- har fået sine
værker udgivet på flest sprog
(ca. 22 forskellige sprog).
Johannes Jørgensen valgte at tilbringe omkring 40 år
i selvvalgt eksil fra Danmark.
Johannes Jørgensen konverterede på et

Matthæus
evangeliet,
kapitel 10,
vers 29-31

10

tidspunkt til katolicismen, og
i 1907 udkom hans store biografi om Den Hellige Frans.
Dette værk gjorde ham til
æresborger i Assisi.
Johannes Jørgensen kunne
som få udtrykke følelser og
stemninger ved brug af naturens billeder.
I dette koncertforedrag
præsenteres vi for 10 ud-

valgte digte, som Jens Stage
har sat musik til. Fremført
med guitar og sang. Undervejs
får vi en levende fortælling om
Johannes Jørgensens liv.
Arrangementet er gratis,
men af hensyn til kaffe/kage
bedes du tilmelde dig til Carsten Lester, som er vært for
dagen. E-mail: carsten.lester@fasttvnet.dk

Er prisen på spurve ikke kun et par
småmønter? Alligevel falder der ikke en spurv
til jorden, uden at jeres far er med. Så hvad
har I at være bange for? I er jo langt mere
værd end spurvene. Han ved alt om jer, selv
hvor mange hår I har på hovedet.

Juni • juli • August • September

Høstfest

på marken foran Kisserup
Kirke søndag den 13. september kl. 10.30
Vi flytter kirken ud på marken
og holder høstgudstjeneste på
halmballer. Efter gudstjenesten serveres der kolde øl og
sodavand og sandwich.

Udsættelse
af koncerter
Koncerten med ”Gluntarna”,
som skulle have fundet sted i
Sognegården i marts, bliver
programsat til engang i september.
Koncerten med Kristian
Lilholt er udskudt på ubestemt tid, men gennemføres i
2021.

Salmernes Bog,
kapitel 23,
vers 1-4

Hvalsø Sognekor
søger mænd!
Koret er ”still going strong” på 10. år og skulle have jubilæumskoncert dette forår. Men Corona-virussen satte en kæp
i hjulet og derfor håber vi at gennemføre koncerten og festivitassen i maj 2021. Altså bliver der god tid for nye medlemmer at blive dus med repertoiret. Vi starter op igen tirsdag
den 1. september kl. 19.00-21.20 i Hvalsø sognegård – og
har både brug for basser og tenorer. Korerfaring vil være en
fordel, men ikke en betingelse. Så går du med en sanger ”i
maven”, så tøv ikke med at henvende dig til organist Linda
Baarsgaard, helst telefonisk på 35 26 24 30. Koret er p.t på
22 medlemmer: 6 herrer og 16 damer. Repertoiret er danske
(primært) salmer og sange, folkesange fra alverden og lettere
klassiske værker (og en gang imellem lidt sjov og ballade!).
Korstemmerne bliver indspillet som lydfiler, så man har mulighed for at øve sig derhjemme.

Herren er min hyrde, jeg savner ingenting.
Han lader mig ligge i den grønne eng.
Han fører mig til det stille vand.
Han giver mig mod og viser mig vej,
den rette vej.
Selvom jeg går i dødsskyggens dal,
frygter jeg ingenting,
for du er med mig, du er min hyrde,
du gør mig tryg.
11

Det’ for børn

Babysalmesang
i Kirke Saaby kirke

Alle babyer på 2-9 mdr. inviteres sammen med deres forældre eller bedsteforældre til at gå til babysalmesang.
Tirsdage i juni kl. 10-11 åbner kirke- og kulturmedarbejder Tinne Leth kirkedøren til en opvarmet kirke, hvor en
glad og hyggelig stund venter med salmer, sange, bevægelse og bobler.
Alle kan være med. Forløbet bygger på gentagelser med
korte salmebidder, sange eller remser. Børnene vugges, og
der danses med dem i favn på meget enkle trin, der hurtigt
sidder i fødderne.
Der er ingen tilmelding, det er gratis og man kan hoppe på
og stige af, som det nu passer i kalenderen.
Mad og bleskift kan sagtens ske i kirken.
Vi mødes 2. til og med 30. juni!
Babysalmesang fortsætter efter sommeren tirsdag den 1.
september.

”Gud i børnehøjde”
Familiegudstjeneste
med spisning

Så er det igen tid til ”Gud i børnehøjde”. Onsdag d. 3. juni
kl. 17-17:30 er der familiegudstjeneste i Hvalsø kirke. Bagefter vil der være burger og pomfritter i Sognegården.
Det er selvfølgelig gratis at deltage i gudstjenesten.
Prisen for maden er 20 kr. pr voksen, 15 kr. pr. barn eller 50
kr. pr. familie.
Tilmelding til spisning skal ske til kirke- og kulturmedarbejder Simone på simone.nbs@yahoo.com
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Juniorkonfirmand
- er for alle børn i 3. klasse i Kirke Saaby skole - eller bosiddende i Kirke Saaby
og Kisserup sogne!
Juniorkonfirmand er for piger og drenge, der gerne vil gå på opdagelse i den
kristne tro og folkekirkens højtider.
Vi mødes 10 gange på tirsdage i Den gamle Skole lige efter skoletid.
Kirke- og kulturmedarbejder Tinne Leth venter inden døre med sjove lege, fortællinger fra Biblen, saftevand og boller - og ikke mindst rar og afslappet hyggetid sammen i mobilfri zone.
Er du nysgerrig, har du spørgsmål om Gud og kirke, så meld dig til på kateket.
tinneleth@hotmail.com senest tirsdag den 29. september kl. 10. På tilmeldingen skal der stå, om der må tages fotos af dig, og om de må bruges på hjemmeside eller foldere. Der kommer også en folder ud i 3. klassen på Kirke Saaby Skole.
Vi mødes i Den Gamle Skole (alternativt i konfirmandstuen i præstegården.)

GODNATHISTORIE
i Kirke Saaby kirke det’ så hyggeligt!

Glem kødgryder og ulvetime og flyt familien over i Kirke Saaby
kirke til dejligt samvær og bagefter: ”næsten gratis” aftensmad.
Godnathistorien kommer fra Biblen og fortælles som dukketeater
af kirkemedarbejder Tinne Leth hver den første torsdag i måneden på fortælletæppet kl. 17.
Bagefter er der fællesspisning i Den Gamle Skole for 20 kr. for 15
årige og opefter. Børnene spiser gratis.
Godnathistorie er for de mindste børn fra 2-8 (men alle børn og
søskende er velkomne) sammen med deres familier.
Tilmelding til Henny på: hec4060@mail.dk senest tirsdagen før.
Vi mødes følgende torsdage (pause i juli og august):
4. juni
3. september
Vi ses!
13
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Barn i Hvalsø sogn

Vi vil rigtig gerne
se dig i kirken

KIRKEKLUB I
HVALSØ KIRKE
Er du mellem 6 og 15 år, og har du lyst til
at hygge dig med andre af sognets børn,
så kig med her.
Kirkeklub er et gratis tilbud for alle børn i skolealderen.
I sognegården hygger vi med forskellige aktiviteter såsom
filmhygge, kreative projekter, bibelfortælling, bage, lege,
synge, lave teater, male, lave pynt til højtiderne osv. Vi får
også altid lidt lækkert at drikke og spise. I det hele taget er
vi bare sammen på tværs af alder, sociale lag, køn, inter
esser mm og nyder livet, tiden og hinandens selskab.
Kirkeklub finder sted hver mandag kl. 15-17:30 (Jeg henter gerne børnene på skolen, så vi sammen kan gå hen til
kirken). Der er dog ikke kirkeklub i skoleferier samt enkelte andre mandage.
Kom og se, om det er noget for dig.
Kirke- og kulturmedarbejder Simone Strøbæk
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Ud over børneklub,
er der også løbende
andre arrangementer
for børn og unge i
kirken. Følg med i
vores kirkeblad og på
vores facebookside

I er altid velkomne til
at kontakte os med
ønsker om hvilke
aktiviteter,
I kunne ønske jer,
at kirken udbyder.

TILMELDING
Gratis
Skriv til Simone på
simone.nbs@yahoo.com
eller på 61691640

Det’ for børn

Gratis børneweekend

En hyggelig weekend i Hvalsø sognegård
1.-2. august 2020
Så er det igen tid til overnatning. Vi vil, som vi
plejer, hygge os med forskellige lege, aktiviteter
osv. Her vil vi blandt andet lave trylledejsfigurer, male og lege forskellige lege. Der vil være
frugt, slik og kage lørdag eftermiddag, aftensmad lørdag aften, og bagefter vil der være mulighed for at riste skumfiduser over bål. Når vi
har spist morgenmad og ryddet op søndag, er
der tid til at lege lidt, inden arrangementet er
slut.
Alle børn i skolealderen er velkomne, så længe de er trygge ved at sove ude.
Arrangementet starter kl. 13 lørdag den 1/8
og slutter kl. 9.30 den 2/8.
En uge inden arrangementet vil de tilmeldte få en mail med mere info. Tilmelding skal
ske til kirke- og kulturmedarbejder Simone på
mail: simone.nbs@yahoo.com.

Ved tilmelding skal følgende oplyses: Navn
og alder på tilmeldte barn/børn samt forældres
navn og telefonnummer og besked om eventuelle særhensyn så som sygdom, allergi eller lignende.
Tilmelding senest 20. juli. Ved mindre end
6 tilmeldte aflyses arrangementet. Der er plads
til 20 børn.

”Tro i børnehøjde”
Familiegudstjeneste
med spisning

Så er det igen tid til ”Tro i børnehøjde”. Torsdag den 27.
august kl. 17-17:30 er der familiegudstjeneste i Hvalsø
kirke. Bagefter vil der være pasta og kødsauce i Sognegården.
Det er selvfølgelig gratis at deltage i gudstjenesten.
Prisen for maden er 20 kr. pr voksen, 15 kr. pr. barn eller
50 kr. pr. familie.
Tilmelding til spisning skal ske til kirke- og kulturmedarbejder Simone på mail: simone.nbs@yahoo.com
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Det’ for børn

”SAABYNODERNE”
laver efterårsspring
Efter en lang ufrivillig forårspause og en forhåbentlig herlig sommerferie glæder vi os til at
være sammen med alle jer dejlige sangere igen
- og til at udvide med mange nye fra 2. klasserne. Man kan stadig synge i koret til og med
7. klasse.
Bor du i lokalområdet og går på en anden skole end Kirke Såby, er du velkommen i koret.
Sæt allerede nu tid af i aktivitetskalenderen til
korsang med start sidst i september.
Så når vi lige at føle os ind på hinanden inden
efterårsferien, hvorefter det for alvor går løs
Tilmelding er bindende.
Vi skal som sædvanlig have vores luciaoptog i
kirken, og i år bliver vi igen en del af julekoncerten i december.
Her synger vi som Saabynoder alene og sammen med Saaby Vokalensemble.
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Forårsprogrammet er endnu ikke planlagt,
men Palmesøndag er vi jo altid en fast del af.
Vi øver i Den gamle Skole på Bogøvej hver
torsdag - præcis hvornår gives der besked på
sammen med praktiske informationer i næste
Kirkeblad og på Såby Skole, inden vi starter.
På gensyn til alle de ”gamle” børn og velkommen til nye. I kan tilmelde jer hos Marie Villadsen, der er korleder sammen med kirkens
organist Anders Danman.
Glæd jer til en sjov og hyggelig eftermiddag
med masser af sang og lidt spiseligt samt saft,
inden vi skilles.
Mange hilsener
Marie, Anders og Karin

En bøn
i virussens tid
af Johannes Værge

Saaby Vokalensemble
klar til genstart
Efter en lang og ufrivillig pause grundet Corona
er Saaby Vokalensemble
(SAVE) frisk til en ny sæson
med start torsdag den 27.
august.
Vores lille velfungerende sanggruppe har stadig et
stort ønske om at blive større, hvorfor vi opfordrer alle,
der har lyst til korsang at
møde op den første øveaften
og være med – i første omgang gerne på prøve.
Vi øver i Den gamle Skole, Bogøvej 3 Kirke Saaby,
hver torsdag kl. 19-21.
Vores repertoire består af
lettere klassiske korværker,
folkeviser, lidt pop samt danske sange, nye som gamle.
Vi synger mest tostemmige satser på dansk, svensk
engelsk, tysk og latin – med

flere medsangere kan vi udvide til trestemmige værker,
som giver lidt mere udfordring.
Vores mål er at medvirke
ved særlige lejligheder omkring påske og jul i kirkerne i
Saaby og Kisserup, og at lave
en koncert eller to i løbet af
en sæson.
Desuden byder vi ind med
to ”Syng-sammen-aftener”.
Her vælger vores gæster sange fra Højskolesangbogen.
Vores korleder er organist
Anders Danman som instruerer og ledsager dejligt
på klaver.
Henvendelse/tilmelding
til korlederen på E-mail anders@danman.dk eller på
tlf. 21685189 – gerne sms.
Velkommen til hyggeligt
samvær og sangglæde.

Jesus Kristus, vores bror!
Da du trådte frem
iblandt os mennesker,
var det med ordene
”frygt ikke!”
Og du sagde:
”I skal ikke bekymre jer!”.
Men din styrke,
ét som du var
med din himmelske Far,
har vi små mennesker ikke.
Så vi rammes af bekymring,
når en ny sygdom
bryder hverdagen op;
og vi mærker frygt,
fordi vi kender til mennesker,
som den nye virus
særligt vil true;
dem tænker vi på,
dem beder vi for.
Og vi beder for os selv:
Lad din ånd virke i os,
give os ro,
låne os glimt af din styrke,
så vi kan leve opmærksomt
med hinanden,
hensynsfuldt og hjælpsomt.
Hjælp os at hvile i dit nærvær,
virke i din kærlighed,
den du lader alt udstråle fra
til tro og håb.
Amen
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Gudstjenesteliste

Juni · Juli · August · September

Hvalsø

Særløse

Kr. Saaby

Kisserup

Søndag den 31. maj
Pinsedag

10.30
SEJ

9.00
SEJ

9.00
PJS

10.30
PJS
Ekstra musik

Mandag den 1. juni
Anden pinsedag

19.00
AS
Meditativ
aftenguds.

---

10.30
PJS
Jazzgudstj

---

Onsdag den 3. juni

17.00
SNBS
Familiegudstjeneste

---

---

---

Søndag den 7. juni
Trinitatis søndag

10.30
SEJ

---

9.00
SEJ

Søndag den 14. juni
1. søndag efter trinitatis

10.30
AS

9.00
AS

10.30
PJS
Genforeningen
1920

---

Onsdag den 17. juni

20.00
AS
Aftenmeditation

---

---

---

Søndag den 21. juni
2. s. e. trin.

10.30
AS

---

10.30
PJS
Alm gudstj med
konfirmation

9.00 m/nadver
PJS

Søndag den 28. juni
3. s. e. trin.

10.30
SEJ

---

10.30
PJS

---

Søndag den 5. juli
4. s. e. trin.

10.30
SEJ

---

9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag den 12. juli
5. s. e. trin.

---

9.00
PJS

---

10.30
PJS

Søndag den 19. juli
6. s. e. trin.

13.00
PJS

---

10.00
PJS
Radiogudstj

---
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Gudstjenester på
Ældrecenter kl. 10.30

Kirkebil:
Tlf. 2727 2727
Spørg efter ”Lejre-bilen”

Onsdag den 10. juni: AS
Onsdag den 8. juli: PJS
Onsdag den 12. august: SEJ
Hvalsø

Særløse

Kr. Saaby

Kisserup

Søndag den 26. juli
7. s. e. trin.

10.30
AS

---

---

9.00
AS

Søndag den 2. august
8. s. e. trin.

10.30
AS

9.00
AS

10.30
PJS

---

Søndag den 9. august
9. s. e. trin.

10.30
SEJ

---

9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag den 16. august
10. s. e. trin.

---

9.00
PJS

10.30
Høstgudstj og
konfirmand
indskrivning

---

Søndag den 23. august
11. s. e. trin.

10.30
SEJ & AS
Konfirmandindskrivning

---

9.00
PJS

10.30
PJS

Lørdag den 29. august

10.30
PJS
Konfirmation

Søndag den 30. august
12. s. e. trin.

10.30
AS
12.00
Dåbsgudstj.*

9.00
AS

10.30
PJS
Konfirmation

9.00
PJS

Søndag den 6. september
13. s. e. trin.

10.30
SEJ

---

9.00
SEJ

---

Søndag den 13. september
14. s. e. trin

9.00
PJS

---

---

10.30
PJS
Høstgudstj på
marken

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

Søren E. Jensen

Anne B. Spangsberg

Kirke Hvalsø og Særløse

Kirke Saaby og Kisserup

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

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

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

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

Organist Linda Baarsgaard
Hallebyorevej 64, Hallebyore, 4450 Jyderup.
Tlf: 3526 2430 · E-mail: linda@hvalsoe-kirke.dk.
Fridag om mandagen
Kirkegårdsleder i Hvalsø og Særløse
Søren Christensen
Præstegårdsvej 2C, 4330 Hvalsø.
Tlf. 4640 9501 · E-mail: sc@hvalsoe-kirke.dk
Hvalsø kirkegårdskontor
Kontortid hverdage ml. 10.00-12.00
Kirkesanger i Hvalsø og Særløse
Helene Gerup, Omø Havnevej 43, 4245 Omø.
Tlf. 2053 2512 · E-mail: helene.gerup@gmail.com
Kirke- og kulturmedarbejder for børn og unge:
Simone Nøhr Bille Strøbæk, Syvstien 1, 4681 Herfølge
Tlf. 6169 1640. Mail: Simone.nbs@yahoo.com
Underviser i babysalmesang
Loulou Elise Holm, Bukkerupvej 151, 4340 Tølløse.
Tlf. 6063 543. 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

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
Vikar for Rikke Bylov Kristensen: Morten Johansen,
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
Tinne Leth, Ulstrup Sønderstrand 4, 4400 Kalundborg,
Tlf. 8111 4006 · E-mail: kateket.tinneleth@hotmail.com
Saaby Vokalensemble
Henvendelse til organist Anders Danman

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

