FRA KIRKEN
Han tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig og da han var trådt frem som et
menneske, ydmygede han sig

DECEMBER 2016
JANUAR
FEBRUAR 2017

NOV.

Onsdag den 30. kl. 19.00:

Fællesarrangement om Islams ekspansion og kristen
modoffensiv i Hvalsø sognegård

DECEMBER

Torsdag den 1. kl. 17.00:
Fredag den 2. kl. 14.00:
Lørdag den 3. kl. 14.00:
Tirsdag den 6. kl. 10.00:
Onsdag den 7. kl. 9.30:
Onsdag den 7. kl. 9.30:
Torsdag den 8. kl. 9.30:
Torsdag den 8. kl. 19.00:
Søndag den 11. kl. 16.00:
Søndag den 11. kl. 19.30:
Tirsdag den 13. kl. 17.00:
Onsdag den 14. kl. 14.00:
Fredag den 16. kl. 8.00:
Fredag den 16.:
Søndag den 18. kl. 19.00:
Tirsdag den 20. kl. 19.30:
Onsdag den 21. kl. 10.30:
Lørdag den 31.:

Godnathistorie i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Eftermiddagsmøde i Hvalsø Sognegård
Julehygge for børn og voksne med Tinne Leth i Den gamle Skole
Juleafslutning for børnehaverne i Hvalsø kirke
Juleafslutning for vuggestuerne og dagplejerne i Hvalsø kirke
Dagplejejul i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Børnehavejul i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Syng julen ind i Kisserup kirke
Julekoncert med Pro Cantu i Kirke Saaby Kirke
Koncert med Fangekoret i Hvalsø kirke
Luciaoptog i Kirke Saaby kirke med Såbynoderne
Bibelkreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Juleafslutning for Hvalsø skole i Hvalsø kirke
Juleafslutning for Kirke Saaby skole i Kirke Saaby kirke
De ni læsninger i Hvalsø kirke
Julekoncert med Tolstrupkoret i Særløse kirke
Julegudstjeneste for plejehjemmet og alle andre
i Kirke Saaby kirke
Nytårsgudstjenester i kirkerne

JANUAR

Torsdag den 5. kl. 17.00:
Tirsdag d. 10. januar:
Onsdag den 11.:
Onsdag den 11. kl. 9.30:
Onsdag den 11. kl. 14.00:
Onsdag den 11. kl. 17.00:
Onsdag den 11. kl. 18.30:
Fredag den 13. kl. 9.30:
Tirsdag den 17. kl. 10.00:
Onsdag den 25. kl. 9.30:
Tirsdag den 31. kl. 14.45:
Tirsdag den 31. kl. 19.30:

Godnathistorie i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Hvalsø Sogenkor starter ny sæson
Hvalsø kirkes børnekor starter ny sæson
Babysalmesang begynder med et nyt hold i Hvalsø Sognegård
Bibelkreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Pitstop for sjælen begynder efter jul
Kirkespisning i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Rytmik begynder med et nyt hold i Hvalsø Sognegård
Babysalmesang begynder i Kirke Saaby kirke
Morgenmøde i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Juniorkonfirmander begynder i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Kyndelmissekoncert i Kisserup kirke med italiensk sangerinde

FEBRUAR

for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse

Torsdag den 2. kl. 17.00:
Fredag den 3. kl. 14.00:
Søndag den 5. kl. 19.00:
Onsdag den 8. kl. 9.30:
Onsdag den 15. kl. 14.00:
Onsdag den 22. kl. 18.30:
Søndag den 26. kl. 13.00:

Godnathistorie i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Eftermiddagsmøde i Hvalsø Sognegård
Kyndelmissegudstjeneste i Hvalsø kirke
Morgenmøde i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Bibelkreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Kirkespisning i Kirke Såby kirken og den gamle Skole
Fastelavnsgudstjeneste i Hvalsø kirke

MARTS

Kalender

Onsdag den 1. kl. 9.30:
Torsdag den 2. kl. 17.00:

Morgenmøde, Den Gamle Skole, Kirke Saaby
Godnathistorie i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Kunstudstilling i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Koncert med „Hymns from Niniveh“ i Hvalsø kirke

Torsdag den 9. kl. 19.30:
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Det at være kristen
Vi lever i en tid, hvor det ikke er populært at sige
højt, at man er religiøs. Det giver hverken likes på
Facebook eller Twitter. En tid, hvor popularitet og
socialstatus måles i antallet af venner på de sociale
medier, og ikke på baggrund af, hvad man har udrettet eller gjort for andre.
Hvis man siger, at man er religiøs i en bredere
forsamling, bliver man anset som ekstrem og anderledes - uden forbindelse til den tid, man lever
i. I dag går alt stærkt og med store krav til følge.
Samtidig lever vi også i en tid, hvor der kan være
behov for at søge det trygge og genkendelige.
Årets fotokonkurrence i Hvalsø, Særløse, Kisserup og Kirke Saaby kirker handler lige netop om
dette. Nemlig ”Det at være kristen”, uden at skulle
vejes, måles eller ses fra et bestemt perspektiv.

Og lyset skinner i mørket og mørket greb det ikke

For hvornår er man kristen?
Det findes der ikke noget entydigt svar på, for at
være kristen kan være mange ting; det kan man
være om søndagen i kirken, hvis det er her, man
finder ro, eller sammen med sine venner på vej
hjem fra byen en fredag nat, hvor man bare nyder
hinandens selskab og livsglæde.
Og er det ikke lige netop det, at det handler om
som kristen, at være tilstede hos andre og sig selv,
samtidig med at man kan give sig tid til at lytte,
grine, græde og hjælpe uden at lade sig forud antage af holdninger og lade sig tro, at der kun findes
en bestemt måde at gøre det rigtige på. Kort sagt
være sig selv, uden frygt for omverdenens indblanden og iagttagelser.
Årets vinderbillede, taget af Birthe Helle Milandt, fanger netop alt dette og viser en plakat af
Jesus med tornekrans på en trævæg tilfældigt holdt
oppe af klisterbånd. Et billede som symboliserer
genkendeligheden og trygheden - en måde at finde ro i en travl hverdag. Billedets komposition og
farvesammensætning understreger, at vi her har at
gøre med årets absolutte vinderfoto.
Vi har modtaget mange fantastiske bidrag, og
årets vinderbillede kan ses på forsiden af dette
kirkeblad. Vi takker for alle indsendte bidrag, og
en stor del af billederne kan ses i denne udgave
af kirkebladet. Alle modtagne billeder kan ses på
kirkernes hjemmeside fra den 1. december 2016.
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Godnathistorie
Godnathistorie
– det’ da hyggeligt!
Glem kødgryder og ulvetime og flyt familien over
i kirken til dejligt samvær
og ”næsten gratis” mad.
Kirke- og kulturmedarbejder Tinne Leth fortæller historie hver den første
torsdag i måneden på fortælletæppet i Kirke Saaby
kirke kl. 17.
Bagefter er der fællesspisning i Den Gamle
Skole for 20 kr. pr. næse
fra 15 år 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 kateket.
tinneleth@hotmail.com
senest tirsdagen før med
antal af voksne og børn.
Vi mødes følgende
torsdage:
• Torsdag den 1. december
• Torsdag den 5. januar
• Torsdag den 2. februar
• Torsdag den 2. marts
-og det fortsætter til og
med juni måned!
Vi ses!
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Korstogene – islams
ekspansion og kristen
modoffensiv
Hvalsø sognegård den 30.
november kl. 19.00
Hvalsø-Særløse og Kirke
Saaby-Kisserup går sammen
i nogle fællesarrangementer,
der kan belyse nogle af årsagerne til de terrorangreb og
kultursammenstød, der har
ramt Europa gennem de
sidste år.
”Korstogene – islams
ekspansion og kristen
modoffensiv” ved gymnasielektorerne Michael
Pihl, Sorø, og Jesper
Rosenløv, Slagelse. Med
udgangspunkt i deres nye bog om emnet
fortæller Michael Pihl og Jesper Rosenløv om korstogene og
baggrunden for dem, som skal forstås på baggrund af mange forhold. De vil bl.a. fortælle om islams ekspansion gennem
de foregående århundreder og om udviklingen i Byzans og i
Vesteuropa før korstogene. På baggrund af et studium af de
historiske kilder gør de op med flere fejlagtige, men udbredte
opfattelser af korstogene.
Så bliver da tro, håb, kærlighed disse tre, men størst af dem er
kærligheden
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Julehygge i Den gamle
Skole, Kirke Saaby

Julekrybbe i
Hvalsø kirke

Lørdag den 3. december kl. 14-16.30

Kom og nyd synet af den
smukke julekrybbe, som
traditionen tro bliver stillet op i kirken ved adventstid.
Kontakt os, hvis I ønsker at få juleevangeliet
fortalt, samtidig med at vi
ser på figurerne.

For høj og lav, tyk og tynd – og da især for børn!
Vi synger en adventssang og spiller julebingo, hvor du kan
teste din viden og vinde små sjove præmier. Bagefter kan du
kaste dig ud i at lave alskens julepynt. Kirken er vært ved
gløgg, varm kakao og æbleskiver.
Tag gerne dit eget papir med – kirken sørger også for sakse,
lim og farver!
Skriv gerne til kateket.tinneleth@hotmail.com og meld din
familie til med oplysning om af antal børn og voksne.

Snak på livet løs - Stine Buje
Eftermiddagsmøde i Hvalsø Sognegård
fredag den 2. december kl. 14.00

i Kirke Saaby kirke og
Den gamle Skole
Dagplejejul i Kirke Saaby
kirke og Den gamle Skole
Onsdag den 7. december kl. 9.30-11.00

Børnehavejul
i Kirke Saaby og Den
gamle Skole
Torsdag den 8. december kl. 9.30-11.00
Og vismændene „gik ind i huset og så barnet hos
dets mor, og de faldt ned og tilbad det“

Mød forfatteren bag den roste bog ”Snak på livet løs” til et
personligt og livsbekræftende foredrag om, hvordan vi kan få
det bedste ud af den sidste tid, når vi får uhelbredelig sygdom
tæt på.
Efter at Stines mor døde af kræft i 2014, valgte hun at skrive
den bog, som hun selv havde manglet under moderens sygdomsforløb. Hun sagde sit job op som kommunikationsrådgiver i Røde Kors, pakkede sin taske og rejste til Asien, hvor hun
skrev bogen over fem måneder.
”Snak på livet løs” retter sig mod folk i alle aldre, der skal
miste deres nærmeste. Bogen giver konkrete idéer og inspiration til at få det bedste ud af tiden, før døden indtræffer. Bogen
har fået massiv omtale i medierne, fordi den sætter fokus på et
emne, som mange har berøringsangst overfor. Stine har blandt
andet fortalt om bogen i GO’aften Danmark, Politiken, P1,
Kristeligt Dagblad og Radio24syv.
Af hensyn til kaffen, må man meget gerne tilmelde sig hos:
Marion & Bent tlf. nr.: 22 36 13 51
e-mail: marionfaber@hotmail.com.
Arrangementet er gratis og alle er meget velkomne.

Børnejul
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Syng julen
ind
Torsdag den 8. december kl. 19.00 i Kisserup
kirke
Syng julen ind med børnekoret ”SåbyNoderne”
og Sawarabykoret under
ledelse af Marie Villadsen
og organist Anders Danman. Ønskekoncert med
fællessang, luciatog og forfriskninger.
Kom og ønsk en sang
og syng med!

Luciaoptog i
Kirke Saaby
kirke
Tirsdag den 13. december kl. 17.00
Luciatog og julesange
med Såby Børnekor ”Såbynoderne” under ledelse
af Marie Villadsen og Anders Danman.
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Julekoncert med
kammerkoret Pro Cantu
Kirke Saaby kirke, søndag den 11. december kl. 16.00
Koret Pro Cantu fra Ringsted med godt 20 sangere fordelt på
alle stemmer har eksisteret siden 1974 og spænder vidt i repertoire fra større klassiske værker til nyere danske højskolesange.
Koret dirigeres af Jens Henrik Petersen der også er organist i
Skt. Bendts kirke i Ringsted.
Programmet til julekoncerten vil være alsidigt og bl. a. indeholde Das neugeborene Kindelein af D. Buxtehude, Hodie
Christus natus est og Glæd dig, Sion af den danske komponist
Niels la Cour samt danske og engelske juleklassikere. Sawarabykoret vil medvirke i et par af numrene.
Gratis adgang.

Skolejul i Kirke Saaby kirke
Fredag den 16. december fra kl. 8.00 til ca. 11.00
Besøg af en kamel, et æsel og en engel.
Men i fjerde nattevagt, kom han til dem, gående på søen

NOVEMBER • DECEMBER
JUNI •• JANUAR
JULI • AUGUST
• FEBRUAR
• SEPTEMBER
• MARTS

Juleafslutning
for Hvalsø
skole i
Hvalsø kirke

Fredag den 16. december kl. 8.00 - 12.00.

Koncert med Fangekoret
Hvalsø kirke søndag den 11. december kl. 19.30
Velklingende toner fra de hardcore sangere med de rå stemmer!
Det kendte Fangekor fra Vridsløselille Statsfængsel eksisterer fortsat, selvom det gamle fængsel er lukket! De indsatte er
blevet flyttet til flere andre fængsler i Danmark, men turnerer
fortsat rundt i Danmark sammen med de tidligere indsatte korsangere og synger og fortæller om fængselslivet. De vedkommende tekster handler om skyld, tro, fejltrin, tilgivelse, had,
håb og anger. Fangekoret ledes af Louise Adrian, der har fået
flere priser for sit arbejde med koret. Fangekoret har lige udgivet CD’en ”Egon Olsens vej”, som er et farvel til Vridsløse,
hvor koret har sunget siden 1995.

Juleafslutning for
børnehaver og
andre interesserede
Tirsdag den 6. december kl. 10.00 i
Hvalsø kirke
Vi får i år besøg af et lille dukketeater, der vil
opføre historien om julen med titlen „Æslets historie“.
Bagefter er der mulighed for at besøge julemanden i tårnet og få en pebernød.

Og lyset skinner i mørket og
mørket greb det ikke

Juleafslutning for
vuggestuer,
dagplejere og
andre interesserede
Onsdag den 7. december kl. 9.30 i Hvalsø kirke
En klasse fra Hvalsø skole går Luciaoptog.
Kirkemusen dukker også op og fortæller
nyt, og så synger vi de dejlige julesange.
Frugt i sognegården bagefter.
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Jul for de
gamle i
Kirke Saaby
kirke
Onsdag den 21. december kl. 10.30
Vi inviterer beboerne på
Hvalsø plejehjem og alle
andre gamle til en smukt
pyntet kirke med julesalmer, juleevangelium og efterfølgende julegodter

Kirke Saaby
og Kisserup
Kirker,
juleaften
den 24.
december
4 julegudstjenester med
bl.a. Erik Rasmussen,
trompet og flygelhorn.
Kom i god tid til juleaf teng udstjenester ne.
Pladserne fyldes hurtigt
op. Og tag gerne nogle
kontanter med. Der samles ind til de syriske flygtninge gennem Det danske
Bibelselskab.

Julekoncert med Tolstrupkoret
Særløse kirke tirsdag den 20. december kl. 19.30
En god, gammel tradition fortsætter. Tolstrupkorets julekoncert er som sædvanlig et tilløbsstykke, som bringer julestemningen ind i alle hjerter! Under ledelse af dirigent Mikael Jacobsen vil koret med sangglæde og entusiasme synge et alsidigt
program af danske og udenlandske julesange. Camilla Donovan akkompagnerer på orgel og klaver. I programmet er der
indlagt fællessange, så alle tunger kan røres.

De 9 læsninger

Hvalsø kirke søndag den 18. december kl. 19.00
I adventstiden står traditionerne i kø, og en af dem er De 9 læsninger. De bibelske læsninger fortæller om syndefaldet, Guds
udvælgelse og Kristus som menneskers frelser. Liturg er sognepræst Anne Spangsberg og teksterne læses op af konfirmander
og andre medlemmer af menigheden. Mellem læsningerne er
der salmer og musikindslag ved Hvalsø sognekor, kirkesanger
Helene Gerup og organist Linda Baarsgaard.
Glögg og æbleskiver i Sognegården bagefter.

Champagnegudstjenester
nytårsaftensdag
Særløse kirke kl. 13.30 og Hvalsø kirke kl. 15.00
Vi går ind i det nye år med gode ord fra Bibelen, salmer og bøn,
og nyder sammen et glas champagne og kransekage
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Babysalmesang og
rytmik i
Hvalsø
Islamisk Stat
Kirkespisning med folketingsmedlem Naser Khader
Onsdag den 11. januar kl. 18.30-21.00
Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Uheldigvis er Islamisk Stat en af de hurtigst voksende terrorgrupper i nyere tid. Fra at være en lille ubetydelig fraktion i
al-Qaeda er de på under ét år blevet en væsentlig og meget seriøs magtfaktor i Mellemøsten, der udgør en sikkerhedstrussel
for hele verden.
Naser Khader forklarer i foredraget, hvilken størrelse Islamisk Stat er, hvordan de opstod, og hvilke faktorer der gjorde
dem så magtfulde på så kort tid. Hvad er deres mål, og hvor
kommer det stærke had til jøder og Vesten fra?
Foredraget giver et kendskab til, hvilken ideologi der dominerer Islamisk Stat, og tilhørerne bliver klogere på, hvad islamisme, jihadisme og Broderskabet er.
Mange unge, og også unge danskere, bliver tiltrukket af Islamisk Stat. Et stort samfundsproblem, som Naser også tager
udgangspunkt i. Hvorfor bliver de unge radikaliseret? Og hvordan rekrutterer terrorgruppen nye medlemmer?

Babysalmesang begynder med et nyt hold onsdag den 11. januar 2017
kl. 9.30 i Sognegården
Vi starter med at synge, og bagefter er der lidt
morgenmad.
Pris: 300 kr. for 10 gange.
Rytmik begynder med
et nyt hold fredag den
13. januar 2017 kl. 9.30 i
Sognegården
Vi starter med at synge, og bagefter er der lidt
morgenmad.
Pris: 300 kr. for 10 gange.
Tilmelding til Line, tlf.
nr.: 21 24 63 93, E-mail:
line@skovhaug.dk

Hvalsø kirkes børnekor
starter ny sæson den 11. januar 2017
For alle børn i 3.-5. klasse som går på Hvalsø skole eller bor
i Hvalsø og Særløse sogne i efteråret, er det fra denne dato
muligt for nye kormedlemmer der går i 3.-5. klasse at starte. Flere oplysninger og tilmelding til organist Linda Baarsgaard på linda@hvalsoe-kirke.dk eller tlf.: 35 26 24 30.
Hvor korset står vagt, taber mørket
sin magt
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Fra Midtsjælland og til Christiansborg
Morgenmøde med Flemming Damgaard
Onsdag den 25. januar kl. 9.30-11.00
Den gamle Skole, Kirke Saaby
Flemming Damgaard Larsen, der har været
medlem af Folketinget fra 2001 og til 2015 og
som hele sit liv har boet her i området, kommer og fortæller om oplevelser og personer bag
Christiansborgs tykke mure. Om det overvældende, daglige politiske slid, inspirationsrejser, møder rundt i verden og hofballer.

Berømt italiensk sanger fra Neapel
besøger Kisserup kirke
Tirsdag den 31. januar kl. 19.30
Kyndelmissekoncert med den fremragende,
unge italienske baroksopran Cristina Grifone.
Den 3. februar fejrer vi, at vi er midtvejs
gennem vinteren, og at lyset nu vender tilbage.
I den romersk-katolske kirke kaldes festdagen Missa Candelarum – vi er 40 dage efter
jul, og her indvies de lys der skal bruges i løbet
af året.
Et strejf af den syditalienske sol er nøjagtig,
hvad vi behøver ved denne lysfest.
Cristina Grifone er født i Neapel. Hun
studerede først psykologi, derefter sang ved
Conservatorio San Pietro a Majella. Hun har
medvirket i flere barokopera´er samt som solist
med et stort antal orkestre ved koncerter og
festivaler i Italien og udlandet. I 2011 modtog
hun Premio Nazionale delle Arti, og i 2012
Beata Paola Montaldis internationale pris for
sakral musik. Cristina er nu bosiddende i Amsterdam, hvor hun forbereder sin kandidateksamen i solistisk sang i barok-repertoire.
I Kisserup bliver det et rent napolitansk
barokprogram med værker af bl. a. Trabaci,
Veneziano, Mancini, A. Scarlatti, Provenzale
og Porpora.
10

Koncerten kan også høres i Sankt Johannes
Kirke, København søndag den 29. jan. kl. 19.
Yuzuru Hiranaka og Anders Danman ledsager på orgel og cembalo.
Der er gratis adgang og forfriskninger i våbenhuset efter koncerten.
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Pitstop for sjælen i Hvalsø kirke
Onsdag den 11. januar, 25. januar, 15. februar og 1. marts 2017 - kl. 17.00
Pitstop for sjælen er en kort, meditativ gudstjeneste, hvor vi grunder over en tekst eller et
symbol, og moderne keltiske bønner binder det hele sammen.
Bønnerne er skrevet i et enkelt og ligetil sprog, ofte med naturen som billeder på troen.
Der er faste elementer som sang, stilhed og anderledes musik.

Reformationsjubilæet 2017
I 2017 er det 500 år siden Martin Luther slog
95 teser op på porten til slotskirken i Wittenberg – en begivenhed, der blev startskuddet til
reformationen. Ideen med markeringen af reformationsjubilæet er at fremme forståelsen af
reformationens betydning for det danske samfund, dansk identitet og bevidsthed
Reformation betyder at genskabe. I de første årtier af 1500-tallet var der inden for den
katolske kirke adskillige, der påpegede mangler ved den eksisterende kirkes virksomhed.
Nogle af dem gik så vidt i deres krav om reformation, at resultatet blev et brud med pavekirken, og her var Martin Luther den førende
skikkelse. Han fastslog, at hvert enkelt kristent
menneske stod i et direkte forhold til Gud.
Der var ikke brug for en stor kirkeorganisation
som formidler af Guds nåde, og det var en fejl
at tro, at mennesket selv kunne gøre sig fortjent til frelse gennem gode gerninger. Frelsen
kom som en ufortjent gave fra Gud til den, der
åbnede sig for troen. Forståelsen af Gud fik
menneskene gennem Bibelens ord, og derfor
skulle Bibelen gøres tilgængelig for alle gennem oversættelser til modersmålene.
Den katolske kirke havde været en slags parallel magt i samfundet, en international organisation med egne retsregler og med mange
sociale og etiske forpligtelser. Reformationen
fjernede kirken som selvstændig social og
verdslig magtfaktor. I stedet opstod lutheranske fyrstekirker, hvor kongen og hans administration havde ansvaret for at støtte og fremme
undersåtternes religiøse liv og sætte rammer
for deres moralske adfærd. Opgaver som æl-

dreforsorg og fattighjælp, der før var løst af
kirken, blev nu et ansvar for det verdslige samfund. De enkelte borgere skulle ikke isolere sig
fra verden for at tjene Gud, men havde pligt til
at udfylde det kald, som hørte til deres rang og
stand i samfundet.
Reformationen indvarslede et næsten
500-årigt udviklingsforløb, som Danmark
hurtigt blev en del af. Konsekvenserne for
det danske samfund i både teologisk og samfundsmæssig sammenhæng er mangfoldige
og kan kun forstås i en international kontekst.
Det er et væsentligt område, hvor der er meget
både at undersøge, analysere, problematisere,
diskutere og formidle.
Reformationsjubilæet markeres i Hvalsø-Særløse, Kirke Saaby-Kisserup med mange forskellige arrangementer!
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Kyndelmisse
i Hvalsø
kirke
Søndag den 5. februar
kl. 19.00
Traditionen tro fejres kyndelmisse med en gudstjeneste med masser af tændte lys i kirken.
Når vi i vores kirke fejrer kyndelmisse, lægger
vi vægt på, at den er som
et genskin af julen. I julen hører vi om lyset, der
sprænger mørket, oplyser
ethvert menneske og viser
os nåden og sandheden.
Det er der god mening i
at blive mindet om midt i
den lange og mørke vinter,
hvor længslen efter lys og
varme er størst. Vel er vinteren nu streng, men foråret er på vej!

Men englen sagde til kvinderne:
Frygt ikke. Jeg ved, at I søger efter
Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået fra de døde.

Blod, djævel og urene
kvinder
Morgenmøde med Ph.d.-studerende på Oxford Universitet Mette A. Ahlefeldt-Laurvig
Onsdag den 8. februar kl. 9.30-11.00
Den gamle Skole, Kirke Saaby
I 1754 blev kvinder i Danmark-Norge frigjort fra pligten til at
lade sig indlede i kirken efter fødsel, men skikken levede videre
helt ind i 1900-tallet. Et højtideligt ritual for den dydige, en
uopnåelig ære for ”horen”.

Grundtvigs fascinerende
historie
Kirkespisning om Grundtvig med Roskildes biskop Peter Fischer-Møller
Onsdag den 22. februar kl. 18.30 til 21.00
Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Peter Fischer-Møller skriver:
”Mange ved, at Grundtvig var
salmedigter – man kan finde
hans navn under hver fjerde
af salmerne i vores salmebog. Nogle forbinder måske
også Grundtvigs navn med
højskoler og højskolesangbogen. Og er der ikke noget med
Grundtvig og danskhed? Jo
vist. Men at Grundtvig også
var en af de mest økumenisk
tænkende danske teologer i
det 19. århundrede, og at han
var levende optaget af kristendom som noget, der knytter os
sammen på tværs af sprog og kulturer og verdensdele, er måske
knap så kendt. Og vidste I, at han var med til at udforme vores
grundlov i 1849, at han var indvalgt i folketing og landsting,
at han skrev flere verdenshistorier og virkede som præst i mere
end 60 år? Eller at han var fascineret af kvinder, at han var gift
tre gange og fik sit sidste barn, da han var over 70 år gammel?
Jeg vil glæde mig til at dele lidt af den fascinerende historie
om N.F.S. Grundtvigs liv og tid med jer”.
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Fastelavn i Hvalsø kirke
Familiegudstjeneste i
Hvalsø kirke søndag den
26. februar kl. 13.00
Festlig
familiegudstjeneste
for alle barnlige sjæle med lyst
til at være klædt ud.
Vi går i hallen efter gudstjenesten og slår katten af tønden. Arrangementet i samarbejde med Socialdemokraterne.

Fredag den 3. februar
kl. 14.00:

Var det reformatoren Martin
Luther der opfandt juletræet?

Schwerd-geburth, der malede det i 1860erne, hvor myten
om, at det var Martin Luther,
der opfandt juletræet, opstod.
Glædelig jul og et velsignet
nytår til alle!

Kom og vær med! Vi synger i Sognegården.
Vi synger et uddrag af de
salmer, der er skrevet og
udgivet i de sidste årtier.
Bogen “100 SALMER – et
salmebogstillæg” udkom
i foråret 2016 og er redigeret af bl.a. Biskop Tine
Lindhardt og sognepræst
Morten Skovsted.
Musikken er af Willy
Egmose, Bent Fabricius-Bjerre, Caroline Borello, Janne Mark m.fl.
I de nye salmer møder vi
ordet i et sjældent smukt
nutidigt sprog, og så er det
dejligt at høre og synge de
iørefaldende melodier!
Præst: Anne Spangsberg
Ved klaveret: Nina Frederiksen
Læs mere på kirkernes
hjemmeside og Facebook.
Bed, så skal der gives jer

Tidligere juleinspektør i Den
Gamle By i Århus Benno
Blæsild har skrevet bogen Julens traditioner, og her fortæller han historien om, hvordan
reformatoren, Martin Luther,
en juleaften i 1536 skulle have
været på vej fra kirken til sin
præstegård gennem en lille
skov. Her så han stjernerne
glimte mellem de bladløse
trækroner, og de mindede
ham om det himmelske lys.
Pludselig så han et grønt træ
ved stien, hvor han gik. Han
rev resolut træet op og tog det
med hjem til præstegården,
hvor han anbragte det på bordet i den fine stue. Han satte lys på grenene og fortalte
sine børn om englene og det
himmelske lys. Det er ganske
vist, skriver juleinspektøren i
sin bog, hvor man også finder
et maleri af Luther og familien omkring bordet i Wittenberg. Maleriet er af Carl A.

Eftermiddagsmøde i
Hvalsø
Sognegård
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Præsten & alkoholikeren taler ud
Morgenmøde den 1. marts kl. 9.30-11.00
Den gamle Skole, Kirke Saaby
Morten har i mange år levet et liv med fart på
med en karriere som sælger og salgschef. Han
har haft hus, barn og kone. Udadtil har livet
set godt ud, men han har også været alkoholiker i 20 år. – Hør om Mortens strategier for
at holde misbruget skjult, om spritkørsel, sexog kærlighedsafhængighed og vejen til at blive
ædru. Morten vil gennem anekdoter og med
både humor og dødelig alvor fortælle, hvordan
hans negative ballast er blevet vendt til en positiv livsførelse.
Nina har også erfaring med misbrug i sin
familie. Nina vil fortælle om oplevelser og er-

faringer i forbindelse med specialearbejdet fra
teologiuddannelsen, arbejdet under sin studieorlov i 2012 med forskellige sjælesorgsinter
views og i sit arbejde som præst. Emnet vil
bl.a. være:
A.A. – Anonyme Alkoholikeres tilblivelseshistorie i 1930´erne samt grundlæggernes forbindelse til den gamle kirkebevægelse, Oxfordgruppebevægelsen, der blev bragt til Danmark
fra England og USA i perioden1935 til 1938.
Herunder hvordan AA.s ”Åndelige 12-trins
program” – og troen på ”en højere magt”, som
for mange bl.a. er den kristne Gud, som har /
har haft helbredende virkning på millioner af
misbrugere verden over!

’Lyset’ - en kunstudstilling
I anledning af Leje Kulturdage 2017 vil en
gruppe kunstnere fra Lejre kommune slå sig
sammen og arbejde på en udstilling, der vises både i Den Gamle Skole og på Kirke Såby
kirkegård.
Lejre Kulturdage er fra d. 11.–26. marts
2017, og årets tema er ’Lyset’.

Faktaboks
til

kirkespisningerne

K irkespisningern
e koster 65
kr. per person. Pr
isen er inklusiv en hovedret
, kaffe med
småkager og et gl
as vin/sodavand /øl. Tilmeldi
ng på e-mail
eller telefon til H
elle Möbius
tlf. 22118117 elle
r helle@mobius.by eller pjs@
km.dk. A ftenen består af en
kort andagt
i kirken, middag
og foredrag i
Den gamle Skole.
K irkespisningen indledes
i kirken kl.
18.30 og er afslutte
t kl. 21

Kunstnerne vil fange lyset på lærred og i
forskellige lys-installationer.
Omkring forårsjævndøgn vil der være en
særlig fremvisning.
De deltagende kunstnere er; Charlotte
Hjejlholt, Karen Margrethe Johnsen, Lis Just,
Susanne Pedersen og Alison Michell
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”Hymns from Niniveh”
Hvalsø kirke torsdag den 9. marts
kl. 19.30
Noget usædvanligt for et album med et kristent, spirituelt udgangspunkt fik Hymns
From Nineveh med nøglefiguren Jonas H.
Petersen i front pæn succes med radiohits,
flotte anmeldelser og optræden på rockfestivalerne. Debutalbummet, der kom i 2011 blev

af GAFFAs redaktion kåret som årets danske
album. Musikken er blevet beskrevet som
Beatlesinspireret indiepop med indslag af folk
og afrikansk inspiration. Denne koncert bliver med Jonas H. Petersen solo.
Der blive entré på mellem 50-100 kr., som
betales ved indgangen. Mere info følger i de
lokale medier.

Faktaboks
til morg

enmøderne

Morgen mø
derne har en
pris
på 30 k r. (e
r steget med
5 k r.)
for morgen
mad og fo
redrag
og ”en lill
e en til g
a
nen”.
Ingen tilm
elding. Mo
rgenmøderne b
eg y nder 9.3
0 og
afsluttes k l.
11.00

Blomstre som en rosengård,
skal de øde vange
15

DIVERSE

Det nye
menighedsråd
for Hvalsø og
Særløse sogne
Peter Witthøft-Rasmussen
Charlotte Bjergskov
Nielsen
Line Skovhaug Hansen
René Flemming Nilausen
Marlene Pedersen
Carsten Lester
Jørn Poulsen
Carlo Thyrre Jensen
Orleff Hjuler Kristensen
Suppleanter:
Erik Wulff
Britta Kalledsø

Det nye menighedsråd i Kirke
Saaby-Kisserup
Henry Petersen, Kirke
Saaby - Judith Nielsen,
Kirke Saaby - Virginia
Holst, Kirke Saaby - Erik
K. Hansen, Kirke Saaby
- Claus Carmel, Kirke
Saaby - Helle Lundø Jensen, Kirke Saaby - Lene
Hvas, Kirke Saaby - Henny Christensen, Kirke
Saaby - Ingolf Wilstrup,
Kisserup - Vibeke Mortensen, Kisserup
Stedfortrædere:
Anette Greve Jacobsen,
Kirke Saaby - Bjarne
Jægerskou, Kirke Saaby
- Arthur Sørensen, Kirke
Saaby - Knud Jensen,
Kisserup
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Om Sawarabykoret
Sawarabykoret har pt. ikke mange sangere, hvorfor vi kraftigt
overvejer at ”omlægge” koret til at blive et vokalensemble med
en anden struktur og et lidt andet repertoire end det nuværende.
Som sådan kan vi fungere med færre medlemmer.
En del sangere har valgt at fratræde, efter at vi sidste år ophørte som kirkesangere.
Derfor er tiden også inde til fornyelse på flere fronter, idet vi
håber på nye medlemmer på den konto.
Et fremtidigt repertoire kan bestå af klassiske og nyere værker inden for renæssancen, folke- og ”rytmisk” musik – blot for
at nævne nogle af de eksempler, vi har overvejet.
Koret har netop afholdt sangaften i Den Gamle Skole, og
indtrykket er, at mange sætter pris på arrangementet.
Julearrangementet i Kisserup Kirke bliver da også igen en
”vælg selv og syng sammen” – aften, og vi vil gerne fortsætte
med den tradition i samarbejde med menighedsrådet.
Da også et ”nyt” kor vil benytte sig af kirkens nuværende organist som korleder, vil vi samarbejde med kirken i den
udstrækning, der herfra ytres ønske om vores medvirken ved
nogle af de kirkelige handlinger.
Anders Danman, organist og korleder

Såbynoderne
Børnekoret i Kirke Såby er startet – og denne gang med mere
end 30 søde SÅBYNODER – mange fra sidste års kor suppleret med nye i aldersgruppen fra 2. 3. 4. 5. og 6. klasse.
Vi har prøvet korsang af med sjov opvarmning og dejlige
efterårssange. Efter uge 42 går vi for alvor i gang med julerepertoiret.
Der står ”Syng julen ind” i Kisserup med Luciaoptog sammen med Sawarabykoret, et lille fyraftensarrangement med
Luciaoptog og sange i Såby Kirke på programmet.
Som sidste år afsluttes 2016 med en julekoncert sammen
med to voksenkor i Skt. Johanneskirken i København.
Vi glæder os over de mange børn, der har lyst til at synge, og
til mange dejlige timer sammen med dem.
Vi synger selvfølgelig nogle af de kendte julesange, men vover os også ud i helt nye og svære flerstemmige ting.
Efter årsskiftet fortsætter koret, og vi har allerede nu tilmeldt os det store fælles korstævne i Roskilde til foråret.
Vi er så heldige at have Lene Hvas fra Menighedsrådet med
til at hjælpe os.

DIVERSE

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 kirken, den kristne tro og folkekirkens højtider.
Vi mødes 10 gange i Den Gamle Skole lige efter skole på
tirsdage kl. 14.45-16.15.
Kirke- og kulturmedarbejder Tinne Leth venter jer med
sjove lege, fortællinger, ture i kirken, saftevand og kiks – og
ikke mindst rar og afslappet hyggetid sammen – uden mobiler og iPads!
Første gang vi mødes, afsluttes dagen med en børnevenlig
andagt i kirken for hele familien kl. 16.30. Her deltager sognepræsten også, og vi får sat ansigter på hinanden.
Er du nysgerrig eller har mange spørgsmål om Gud og
tro, så meld dig til på kateket.tinneleth@hotmail.com senest
tirsdag den 31. januar kl. 10.00. På tilmeldingen skal der
stå, om der må tages fotos af dig, og om de må bruges på
hjemmesiden.
Vi mødes tirsdag den 31. januar - 18. april i Den gamle
Skole (alternativt i konfirmandstuen i præstegården)
NB: ingen JK: 21. februar + 11. april!.

Babysalmesang
– sang, musik og vinterpoesi med din baby!
Alle babyer på 2-9 mdr. inviteres med deres forældre eller bedsteforældre til at gå til babysalmesang i Kirke Saaby kirke.
Hver tirsdag kl. 10-10.45 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, i cirkel eller på
linje; de sidder hurtigt 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.
Sidste gang inden jul: tirsdag den 13. december
Første gang efter jul: tirsdag den 17. januar
NB: ingen babysalmesang tirsdag den 21. februar – men vi
fortsætter (med små undtagelser) helt ind i sommeren.

Bibelkredsen i
Kirke Saaby
Vi fortsætter vores bibelstudiekreds med samtaler
ud fra Gudmund Rask Pedersens bog „Lad os tale
om det“, som har vist sig
at være et heldigt valg. Vi
vil fremover mødes den
14. december, den 11. januar og den 15. februar
alle dage kl. 14 - 16.

Bliv
indsamler i
marts måned

En gang om året afholder
vi i Hvalsø og Særløse, Kirke Saaby og Kisserup vores
årlige sogneindsamling til
Folkekirkens Nødhjælp, som
ligger den anden søndag i
marts.
Som indsamler tager det kun
tre timer at samle ind. Du
får en hyggelig forårsdag og
hjælper samtidig verdens fattigste.

Gudstjenesteliste
December 2016 - Januar - Februar 2017
Hvalsø

Særløse

Kr. Saaby

Kisserup

Søndag den 27. november
1. søndag i advent

10.30
AS

-

10.30
PJS

-

Søndag den 4. december
2. søndag i advent

10.30
SEJ

9.00
SEJ

9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag den 11. december
3. søndag i advent

9.00
PJS

-

10.30
PJS

-

Søndag den 18. december
4. søndag i advent

19.00
AS
De ni læsninger

-

10.30
AS

Lørdag den 24. december
Juleaften

12.30 - SEJ
14.00 - SEJ
16.30 - AS

15.15 - AS

12.30 PJS
14.00 PJS
16.30 PJS

15.00 PJS

Søndag den 25. december
Juledag

10.30
AS

9.00
AS

9.00
PJS

10.30
PJS

Mandag den 26. december
Anden juledag

10.30
SEJ

-

9.00
SEJ

-

Lørdag den 31. december
Nytårsaftensdag

15.00
AS
Champagne
gudstj.

13.30
AS
Champagne
gudstj.

15.00
PJS
Champagne
Gudstj.

-

Søndag den 8. januar 2017
1. søndag efter Hellig Tre Konger

9.00
PJS

-

-

10.30
PJS

Onsdag den 11. januar,
25. januar, 15. februar,
1. marts

17.00
AS
Pitstop for
sjælen

-

-

-

Onsdag den 11. januar

-

-

18.30
PJS
Kirkespisning

-

Søndag den 15. januar
2. s. e. h. 3 k.

10.30
AS
12.00
AS
Dåbsgudstj.*

9.00
AS

10.30
PJS

-

Søndag den 22. januar
3. s. e. h. 3 k.

10.30
AS

-

9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag den 29. januar
4. s. e. h. 3K.

10.30
SEJ

-

10.30
PJS

-

Søndag den 5. februar
Sidste søndag efter hellig tre konger

19.00
AS
Kyndelmisse

-

-

10.30
AS
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Gudstjenesteliste
December 2016 - Januar - Februar 2017
Hvalsø

Særløse

Kr. Saaby

Kisserup

Søndag den 12. februar
Septuagesima

9.00
AS
12.00
AS
Dåbsgudstj.*

10.30
AS

10.30
PJS

-

Søndag den 19. februar
Seksagesima

10.30
SEJ

-

9.00
PJS

10.30
PJS

Onsdag den 22. februar

-

-

18.30
Kirkespisning
Biskoppen

-

Søndag den 26. februar
Fastelavn

13.00
AS
Familieguds.

-

10.30
PJS

-

Søndag den 5. marts
1. søndag i fasten

10.30
SEJ

-

9.00
PJS

10.30
PJS

* Dåbsgudstjenesterne bliver kun gennemført, hvis nogen er tilmeldt.

Gudstjenester på Ældrecenter kl. 10.30
Torsdag den 8. december: I Hvalsø kirke - AS
Onsdag den 21. december: I Kirke Saaby kirke - PJS
Lørdag den 24. december: AS
Onsdag den 11. januar 2017: SEJ
Onsdag den 8. februar: PJS

PJS: Poul Joachim Stender
SEJ: Søren E. Jensen
AS: Anne Spangsberg
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Hjælpepræst Søren E. Jensen
Tlf.nr: 40 45 22 16. 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. 10-12
Kirkesanger i Hvalsø og Særløse
Helene Gerup, tlf. 20532512, Omø Havnevej 43,
4230 Skælskør
Formand for Hvalsø-Særløse fælles
menighedsråd:
Peter Witthøft-Rasmussen,
Kløvermarken 6,
4330 Hvalsø.
Telefon 46 40 78 03. E-mail: pwr@dsb.dk

Kirkebil:

Ring efter Carstens Taxa, tlf. 4649 2700.

Poul Joachim Stender

Sognepræst Anne Spangsberg
Præstegårdsvej 2A
4330 Hvalsø. Tlf 46 40 80 55
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.

Søren E. Jensen

Anne B. Spangsberg

KIRKE HVALSØ OG SÆRLØSE

KIRKE SAABY OG KISSERUP
Sognepræst Poul Joachim Stender
Kirke Saaby Præstegård, Bogøvej 1,
4060 Kirke Saaby, tlf. 4649 2117
Træffes ikke mandag. E-mail: pjs@km.dk
Hjemmeside: www.saabykisserup.dk
Præstesekretær Helle Möbius
Træffes på kirkekontoret tirsdag kl. 8.00-16.00
Tlf. 4649 2117 / 2211 8117. E-mail: hemb@km.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
Carsten Bergstrøm
Tlf.: 27 51 20 55
E-mail: saabykirkegaard@gmail.com
Arbejds- og postadresse
Graverkontoret, Bogøvej 8A, 4060 Kirke Saaby
Kontortid 10-12
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
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
Sawarabykoret
Henvendelse til organist Anders Danman

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

