FRA KIRKEN
DECEMBER-MARTS 2004-2005

Kirkekalender for Hvalsø, Særløse, Kirke Saaby, Kisserup
November
Søndag den 28.
Søndag den 28.
Søndag den 28.
Mandag den 29.
Tirsdag den 30.

kl.
kl.
kl.
kl.
kl

10.30:
10.30:
14.00:
19.30:
19.30:

Julegudstjeneste og julestue i Kirke Saaby
Advents-og familiegudstjeneste i Særløse
Advents- og familiegudstjeneste i Hvalsø
Sogneaften i Hvalsø præstegård
Advents-og julekoncert i Hvalsø kirke

December
Fredag den 3. kl. 14.00: Eftermiddagsmøde i Hvalsø præstegård
Tirsdag den 7. kl. 19.30: Julekoncert i Særløse kirke
Søndag den 12. kl. 10.30: Luciaoptog i Hvalsø kirke
Tirsdag den 14. kl. 9.30: Dagplejejul i Kirke Saaby kirke
Tirsdag den 14. kl. 10.00: Dagplejejul i Hvalsø kirke
Onsdag den 15. kl. 9.30: Børnehavejul i Kirke Saaby kirke
Onsdag den 15. kl. 10.00
og kl. 11.00: Børnehavejul i Hvalsø kirke
Onsdag den 15. kl. 19.30: Julekoncert i Kisserup kirke
Onsdag den 15. kl. 19.30: Julekoncert i Hvalsø kirke
Torsdag den 16. kl. 17.00: Julehygge - torsdagsandagt i Hvalsø kirke
Søndag den 19. kl. 15.00: Julekoncert i Kirke Saaby kirke
Onsdag den 22. kl. 8.15: Skolejul i Kirke Saaby kirke
Onsdag den 22. kl. 8-12: Skolejul i Hvalsø Kirke
Fredag den 24. og lørdag den 25: GLÆDELIG JUL!
Søndag den 16. kl 14.00: Børne og familiegudstjeneste i Særløse
Søndag den 6. kl. 13.00: Fastelavn i Hvalsø Kirke
Januar
Alle ønskes et velsignet nytår
6. januar: Minikonfi rmanderne begynder i Hvalsø
Onsdag den 5. kl. 18.30: Kirkespisning i Kirke Saaby kirke og præstegård
Fredag den 7. kl. 14.00: Eftermiddagsmøde i Hvalsø præstegård
Mandag den 10. kl. 19.30: Litterær salon i Hvalsø præstegård
Onsdag den 26. kl. 9.30: Morgenmøde i Kirke Saaby præstegård
Lørdag den 29. kl. 16.00: Teater i Kisserup kirke
Mandag den 31. kl. 19.30: Litterær salon i Hvalsø præstegård

2

Februar
Onsdag
Fredag
Onsdag
Mandag
Onsdag

den 2.
den 4.
den 9.
den 21.
den 23.

Marts
Søndag

den 6.

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

19.30:
14.00:
18.30:
19.30:
9.30:

Gospelkoncert i Kisserup kirke
Eftermiddagsmøde i Hvalsø præstegård
Kirkespisning i Kirke Saaby kirke og præstegård
Litterær salon i Hvalsø præstegård
Morgenmøde i Kirke Saaby præstegård
Indsamling i alle sogne til Folkekirkens Nødhjælp

Kirkebladets læsere ønskes en fredfuld adventstid,
en glædelig jul og et velsignet 2005.

Forsiden, bagsiden og de piktogrammer der går gennem kirkebladet som fodaftryk er lavet af
kunstneren Charlotte Grum.
Om sine tegninger skriver
hun bl.a. »Piktogramsproget er
jeg fascineret af - det moderne
menneskes vejledere på jorden og
i byen. Ornamenterne hvor men-

nesker er forbundne og holder i
hånd - også med Jesus - gav mig
association til Christ Connecting
People - som ironisk kommentar
til Nokia's kendte logo«.
Om pilene der peger op og ned
har Charlotte denne kommentar:
»Håber ikke det behøver megen
forklaring - men pilen ved siden

af Jesus hentyder til at han, Gud
eller Helligånden, kommer ned til
jorden. Pilene der går op og ned
henviser også til bevægelsen mellem himmel og jord - forbindelsen
der blev skabt julenat«.
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Ned med julemanden læn
Af Poul Joachim Stender
Julemanden. Denne latterlige,
småfede, kønsløse mand, der
vader rundt med sit albinoskæg og sin grinagtige røde
dragt. Hvem er han? Ho, ho,
ho, hooo. Hvorfor kan han
f.eks. ikke grine almindeligt?
Hvad vil vi med ham? Hvis
fjernsyn, skoler og forældre på
samme ihærdige måde havde
forsøgt at overbevise børnene
om Jesu eksistens, som man
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forsøger at bilde dem ind at
deres fi ndes en julemand, så
havde man i udlandet beskyldt
vort samfund for at være et
dybt, fundamentalistisk land.
I de fleste danske familier er
religiøsiteten skrottet 11 måneder om året. Men den 12.
måned vækkes den til live fra
sin søvn som en anden Tornerose. Den store, fede julemand
dukker op som en rød gud
og børnene elsker ham. Men
samtidig frygter de ham også.

I »Peters jul« beskrives han sådan: »Ved husets dør han stille
står/ og lytter meget længe/han
vide må, før ind han går/om
der er slemme drenge/ Og hører han, at far er vred/imens
han træet tænder/han rokker
straks ad trappen ned/og ud
på gaden render/-Men hører
han at far og mor/er glad for
deres drenge/da ler den gamle
julefar/og ind i stuen smutter«.
Sådan kan Jesus, der kommer
alle steder, også hos de slemme
drenge og piger, aldrig fi nde
på at opføre sig. Forældre
bruger julemanden til at få
børnene til at opføre sig pænt.
»Opfør dig nu ordentlig, lille
Nicklas, ellers kommer julemanden ikke med nogen gaver
til dig«. Ikke kun religiøsiteten.
Men også den gammeldags
pædagogik blomstrer op i
julemåneden. Julemanden er
blevet forbrugersamfundets
symbol. Han sætter gang i omsætningen. Han kommer ikke
med tilgivelse og kærlighed og
fred. Han kommer med gaver
til os forbrugerne der ikke længere aner, hvad vi skal ønske
os fordi vi har alting - undtagen smag. Nej, giv os Johannes Døberen. En pragtfuld
antijulemand, der dukker op i
den danske folkekirkes tekstlæsninger hvert år den 3. og 4.
søndag i advent. Han går ikke
i en rød dragt, men derimod
i en brun frakke af kamelhår.
Han spiser ikke risengrød med
en stor økologisk smørklat i.
Men derimod tygger han på
græshopper og æder de vilde
biers fiberrige honning. I stedet for at råbe ho,ho,hoooo og
være sponsoreret af erhvervs-

nge leve anti-julemanden
livet og stå og lytte ved folks
døre, så råber han: »Jævn Herrens vej. Hører I! Jævn Herrens vej«. Hvis man forestiller
sig adventstiden som en vej
Jesus skal komme ind ad, så er
denne vej faktisk totalt blokeret i juletiden. Det er umuligt
for Jesus at komme igennem,
fordi røde nisser, kønsløse
julemænd, dynger af gaver,
bjerge af mad, totalt har afskåret Guds søn for at nå frem til
juleaften. Det er fuldstændig
berettiget, at der hvert år et
par dage før den 24. december
træder en anti-julemand ved
navn Johannes Døberen frem,
en slags sneplov eller juleplov,
der gør et forsøg på at rydde
hindringerne af vejen, så der
bliver mulighed for at Jesus
kan komme igennem. Selv om
det er sagt mange gange, så
er det en kendsgerning, at vi
fejrer jul i glæde over at Guds
søn, Jesus Kristus kom til vor
jord for 2000 år siden. Og
denne Kristus er ikke nogen
julemand. Han står ikke og
lytter ved dørene. Han kan
sige mere end ho,ho, hoooo.
Med sig har han ikke en sæk
med nye ting, som vi hverken
har plads til og eller brug for.
Han har et budskab om kærlighed og fred og fordybelse og
nærvær, som kan give vor verden en hel anden dimension.
Enhver tid og ethvert samfund
har hårdt brug for en Johannes
døber skikkelse, der tør træde
frem og gå op mod strømmen
og pege i den modsatte retning
af der, hvor alle ser hen. Kirken er sådan en slags Johannes
Døber skikkelse, der peger på
Jesus-barnet, når alle ser i den
stik modsatte retning. Det er

kirkens opgave at forkynde det
vidunderlige budskab at himlen kyssede jorden julenat, da
verdens Frelser blev født i en
stald i Betlehem. Men kirken
skal også tale tiden imod, hvis
der er grund til det. Intet er
værre end en pussenuttet servicekirke, der fedter for befolkningen for at blive populær.
Kristus talte sin samtid så meget imod, at de klyngede ham
op på et kors for at få ham til
at holde kæft. Så dette er situa-

tionen. Julen nærmer sig. Alle
er optaget af at købe gaver til
hinanden, forberede store måltider, klistre plastikengle op på
alting. Men midt i det vanvittige forbrug, hvor alle strømmer
i den samme retning, nemlig
ind i butikkerne for at købe,
købe, købe, købe står Johannes
Døberen og kirken og peger i
den modsatte retning. Nemlig
på Jesus-barnet. Det er ham
julen drejer sig om. BASTA!
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Det er for børn - og begyndere!
Spændende arrangementer for børn og begyndere
i Hvalsø, Særløse, Kirke Saaby og Kisserup
Hvalsø-Særløse:
I Hvalsø og Særløse kirker
arrangerer vi i løbet af året
en række gudstjenester, der
særligt henvender sig til børn
og deres familie. Læsningerne
er afkortede, prædiken kort
og forståelig, bønnerne hverdagsnære, nogle af salmerne
er nyere – ofte vil børnekoret
medvirke - nadveren foregår
ofte rundt om et bord, med
saftevand og bagerens gode
brød. Stemningen er i det hele
taget mere afslappet end normalt ved en højmesse. Mange
gange vil der være sodavand
eller kaffe og småkager bagefter.
Man kunne også kalde det
for gudstjeneste for begyndere
– uanset alder. Hvis man ikke
er vant til at gå til gudstjeneste
og hvis man ikke lige har styr
på sin bibelhistorie, kan det
nok virke lidt uforståeligt, det
der sker ved en gudstjeneste.
Så kan det være en god ide at
starte blandt børnene og lang-

somt vænne sig til den hårdere
kost.
Af og til sender vi invitation
ud til disse »begyndergudstjenester«, f. eks. til en årgang
børn eller 2, men da en årgang
i Hvalsø sogn er ca. 50 børn,
kræver disse invitationer en
del tid og frimærker, så det bliver ikke hver gang.

Hvis vi nu kun sendte til
de særligt interesserede ville
det blive noget mere overkommeligt. Derfor bringer vi her
en slip, som man kan udfylde
og indsende til kirkekontoret,
Præstegårdsvej 2 A, Hvalsø, så
vil man få tilsendt invitation
til alle børne- og familiegudstjenester.

JA TAK, vi vil gerne modtage invitation til børne- og familiegudstjenester. Sæt kryds
Indsendes til Kirkekontoret, Præstegårdsvej 2a, 4330 Hvalsø.

Navn:
Adresse:
Evt. barn/børns navne og alder:

I de nærmeste måneder kan vi byde på følgende,
der også henvender sig til børn:
Onsdag den 22. december kommer skolebørnene så til juleafslutning i Hvalsø kirke.
Det plejer at foregå i 3 hold
med fuldt hus hver gang. Hvad
der i øvrigt skal ske vil man få
at se og høre.
Fredag d. 24. december, juleaften
Her plejer de to første gudstjenester kl. 12.30 og kl. 14.00
i Hvalsø kirke at være særlig
for børnefamilier. Vi synger
selvfølgelig de mest kendte julesalmer og hører juleevangeliet, men prædiken er mere en
historie, så alle kan være med.

Søndag d. 28. november, 1.
søndag i advent, er der adventsog familiegudstjeneste i Særløse
kirke kl.10.30 og i Hvalsø kirke
kl.14.00
Det første lys i adventskransen
skal tændes. I Særløse kirke
hjælper børnekoret os med at
komme i julehumør. I Hvalsø
kirke deltager mini-konfi rmanderne, som dermed slutter
deres undervisningsforløb.

Tirsdag d. 14. december i Hvalsø
kirke kl. 10.00 gælder det de små
børn.
Vi indbyder alle dagplejemødre og –fædre til at komme i
kirke med de små. Men andre
– med eller uden småbørn - er
også velkomne. Vi skal se de
fi ne juletræer og høre børnekoret synge Luciasang. Og vi
skal selv synge om Jesusbarnet
– og om nissen.

Søndag d. 12. december i Hvalsø
kirke kl. 10.30 synger vi julen
ind.
Børnekoret går i Luciaoptog
og synger nye og gamle julesange. Vi skal også selv øve os
på julesalmerne og have forventningerne skærpede, så vi
er parate til højtiden.

Onsdag d. 15. december i Hvalsø
kirke kl. 10.00 og 11.00 gælder
det så børnehavebørnene, som nu
er blevet så mange at vi må have
dem i 2 hold.
Her skal vi selvfølgelig også
synge julesange og høre om,
hvorfor vi holder jul. Måske
kommer kirkemusen forbi
og hilser på os. Også her vil
vi gerne indbyde løsgående
bedsteforældre og andre, der
har lyst til at opleve børnenes
glæde og forventning.

Søndag d. 16. januar kl. 14.00 i
Særløse kirke er der igen børneog familiegudstjeneste på programmet.
Vi er midt i vinterens kulde,
men lyset er på vej og vi byder
det velkommen med en lysgudstjeneste.
Søndag den 6. februar kl. 13.00
i Hvalsø kirke fejrer vi fastelavn.
Det skal være en sjov og ballade-gudstjeneste, hvor alle
børn er velkommen til at møde
i fastelavnsdragt. Bagefter kan
man gå ned i Hvalsø-hallen og
slå katten af tønden og få boller og sodavand.
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Kirke Saaby og Kisserup kirker
byder også børnene velkommen!
Er du 5 år og bor i Kirke Saaby
eller Kisserup venter der dig en
overraskelse!
I løbet af 2005 ville alle børn
på 5 år modtage en invitation
til en gudstjeneste i enten
Kirke Saaby eller Kisserup
kirke, hvor de vil få overrakt
en billedbibel skrevet af Johannes Møllehave. Udleveringen
af de mange billedbibler fi nder
sted fordelt over året. Børnene
bliver i sidste del af gudstjenesten kaldt frem og får overrakt
deres bibel med en flot dedikation på første side.
Ny dåbsgave til alle der bliver
døbt i Kirke Saaby eller Kisserup
kirker
Ved en dåb i Kirke Saaby eller Kisserup har alle dåbsbørn
hidtil fået et stort lys i en
trælysestage. Fra 2005 vil de
nydøbte børn modtage en nøjagtig keramikkopi af døbefonten. Døbefonten er lavet sådan
at den samtidig kan fungere
som lysestage. I døbefontens
fod vil barnets navn blive indgraveret samt dato og årstal
for dåben. Et smukt og godt
minde fra den dag barnet blev
kristen.
Luciaoptog i Kirke Saaby kirke
d. 28. november kl. 10.30 og julestue på skolen
Indled julen med børnene det
rigtige sted. Tag dem med
til gudstjenesten 1. søndag i
advent. Bagefter byder menighedsrådet på sodavand og kage
på skolen, hvor spejderne har
stor julebazar.
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Indledning til julen for dagplejebørn og børnehavebørn i Kirke
Saaby kirke
Tirsdag d. 14. december kl.
9.30 inviteres alle dagplejemødre og dagplejebørn og
hjemmegående børn til juleindledning i Kirke Saaby
kirke. Efter kirken er der julehygge i præstegården.
Onsdag d. 15. december kl.
9.30 inviteres alle børnehavebørn til juleindledning i
Kirke Saaby kirke. Efter arrangementet i kirken er der
julehygge i præstegården.
Skolejul i Kirke Saaby kirke d.
22. december fra kl. 8.15
Det er underligt at kalde alle
skoleelevernes besøg i Kirke
Saaby kirke før juleferien for
en juleafslutning. Det er jo det
stik modsatte. Arrangementet
i kirken er en festlig indledning til julen og nysgerrige er
velkommen til at se ind til de
glade skoleelever.

Alle gudstjenester i Kirke Saaby
og Kisserup er for børn
Tag børnene med i kirke. Det
er en god oplevelse for børnene. Skulle de kede sig lidt
er det fi nt. Børn har godt af
at kede sig. Gudstjenesterne
i Kirke Saaby og Kisserup
er korte og kirkegængerne er
glade for at se børn i kirken.
Tag noget legetøj med til de
helt små eller lån en af kirkens
poser med legetøj. Børn er velkommen i kirken. Det er vigtigt for børn at komme i kirke
og opleve det smukke kirkerum, salmerne og den mærkelige præstekjole. I Kirke Saaby
kirke kan der købes bøger om
kristendommen til børnene.
Syng med i Kirke Saabys børnekor
Kirke Saaby har et vidunderligt børnekor under ledelse
af musiklærer Tina Fredsted
og organist Anders Danman.
Børnekoret øver hver onsdag.
Ring til Anders Danman på
tlf. 21685189 for nærmere information om koret

Thomsen
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Så er det sagt:
Organist Anders Danman,
Kirke Saaby-Kisserup, har
fremover i kirkebladet en
lille spalte med citater, der
skal vække til modsigelse,
samtykke, vrede eller smil.
»Gode Gud, gør mig til et dydigt menneske, men gør det ikke
endnu.«
Den hellige Augustinus
»Stol på Gud, men bind først din
kamel.«
Tyrkisk ordsprog
»Livet sammentrækker og udvider
sig i takt med ens eget mod.«
Anaïs Nin
»There is nothing particularly
normal about human beings.«
Discovery Channel
»Når du er træt af dig selv, så gift
dig, og bliv træt af en anden.«
David Pryce-Jones
»Undertiden tror jeg, at Gud i
nogen grad overvurderede sine
evner, da han skabte mennesket.«
Oscar Wilde
»O Gud, beskyt vores hus, for
teologer og væggelus.«
Ukendt skandinavisk oprindelse
»Satire er et slags spejl, hvori beskueren sædvanligvis opdager alle
andres ansigter end sit eget.«
Jonathan Swift
»En civilisation forfalder, når den
i overmod ophører at interessere
sig for andre kulturer og i stedet
isolerer sig i selvtilstrækkelighed.
Når vi mister vores nysgerrighed
begynder dødsklokkerne at ringe.«
Carsten Jensen
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Koncerter i Hvalsø, Særløse,
Kirke Saaby og Kisserup kirker
Advents-/julekoncert i Hvalsø kirke
Tirsdag d. 30. november
kl. 19.30.
Roskildekoret under ledelse
af Kåre Nielsen (organist i
Roskilde Domkirke) synger
julen ind med mere og mindre
kendte sange og værker knyt-

tet til højtiden. B.la LangeMüllers »Madonnasange«, og
»Gammel Julesang«, Niels W
Gades kendte melodi til Barn
Jesus i en krybbe lå, og andre
kendte julemelodier.

Julekoncert med Tolstrupkoret
Særløse kirke, tirsdag
d. 7. december kl. 19.30
Tolstrupkorets julekoncert vil
i år være en blandet buket af
nye og gamle julesange b.la
fra Danmark, Norge og Eng-

land. Det vil - ifølge koret
- blive populært, iørefaldende
og rigtig julet! Det skandinaviske islæt udgøres af »julehits«
med Anne Linnet og Sissel
Kjyrkebø, samt mange af vore

kendte julesange. Fra England
skal vi høre musik af Benjamin
Britten og Gustav Holst, samt
lidt af1500-tallets julemusik.

Julekoncert med Hvalsø Rytmiske Kor
Hvalsø kirke, onsdag
d. 15. december kl. 19.30.
Hvalsø Rytmiske Kor afholder
igen i år deres populære julekoncert i Hvalsø kirke. Koret
som består af 24 sangere har
fået en ny dygtig dirigent
- Mads Lomholt, som er uddannet fra det rytmiske konservatorium i København.
Mads har i samarbejde med
korets arrangements udvalg
sammensat et spændende
program for aftenen, som vil
indeholde en bred vifte af jule10

sange, bl.a. Halleluja af Leonard Cohen og Merry Christmas af John Lennon. Anden
afdeling af koncerten vil bestå
af bløde rytmiske ballader
med akkompagement. Der vil
blive lejlighed for publikum at
få rørt stemmebåndet ved at
synge med på nogle af sangene, sammen med koret.
Efter koncerten vil kirken
og koret være værter ved et
glas varmt gløgg i konfirmandstuen. Der er gratis adgang til
arrangementet.

Julekoncerterne i Kirke Saaby
og Kisserup kirker
Kirkernes traditionelle julekoncerter afholdes i år onsdag den
15. december kl. 19.30 i Kisserup
kirke og søndag den 19. december
kl. 15.00 i Kirke Saaby Kirke.
Regn med fed traditionel julemusik i smukke sætninger
for sopran solo, kor, orgel og
klaver.
Ved søndagskoncerten den
19. december medvirker Såby
børnekor under ledelse af Tina
Fredsted og Anders Danman.
Det kan blive noget af et brag!
Tirsdagskoncerten bliver
mere inderlig og stemningsfuld. To koncerter med to
forskellige ansigter. Vælg selv.
Eller snup begge to!
Julemusik fra forskellige
EU-lande med betoning på
Danmark/Skandinavien står

på programmet - dertil en sort
amerikansk julespiritual..
Gå ikke glip af julekoncerterne hvis du vil komme i julestemning inden juleaften!
Brunkager og gløg/vellagret
rødvin i våbenhuset efter koncerterne.
Der er gratis adgang og stadig pladser tilbage.
Medvirkende:
Sawaraby-koret
Charlotte Gustafsson, sopran
Såby Børnekor (søndag 19.12)
Tina Fredsted, korledelse
Yuzuru Hiranaka, orgel og
klaver
Anders Danman, klaver,
orgel og korledelse
(Sawaraby-koret)

Dejlige svenske
Charlotte Gustavsson.

Sawarbykoret, Kirke Saabys og
Kisserups kirkekor, holdt 10 års
jubilæum den 24. oktober.

Kyndelsmissekoncert
GOSPELTRIOEN
´GOOD NEWS´
Kisserup Kirke, onsdag
den 2. februar kl. 19.30.
Christina Boelskifte og Susanne Palsbøll, sang
Peter Honoré, guitar
Anders Heidelbach, kontrabas
Onsdag den 2. februar fejrer vi
kyndelsmisse og dermed lysets tilbagekomst efter en lang
vinter. Vi behøver simpelthen
´GOOD NEWS´, og derfor
har vi inviteret den så kaldte
gospeltrio til at synge og spille
for os i den smukke Kisserup
Kirke.
»Vores repertoire vil i anled-

ning af kyndelsmisse handle
om lys. Vi ønsker at skabe en
intim stemning og veksler mellem egne arrangementer af
traditionelle spirituals og salmer samt egne kompositioner.
De to sangerinder ledsages af
guitar og kontrabas, og dette
er med til at give gruppen en
unik sound« udtaler Susanne
Palsbøll.
Sideløbende med en karriere som selvstændig gospelgruppe medvirker Christina
Boelskifte og Susanne Palsbøll
på utallige cd´ere og koncerter. Her kan bl.a. nævnes Etta
Cameron, Marie Carmen
Koppel og Stig Rossen.
Som sædvanligt vil kirken

Korets 3 exdirigenter og nuværende dirigent var samlet. Set fra
venstre er det: Paul Erik Svendsen, Yuzuru Hiranaka, Peter
Lange og den nuværende dirigent
Anders Danman.
kun være lyst op af levende lys
og der vil – hvis vejret tillader
- brænde fakler hele vejen op
til kirken.
Der er gratis adgang og god,
kølig Napa Valley chardonnay
samt sodavand i våbenhuset
efter koncerten.
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Fire nye menighedsråd
Præsentation af det nye
menighedsråd i
Kirke Saaby
Hans Andersen
Hans Andersen
1937, jeg er født
og opvokset på
Østerbro i København og gået i
skole i Det Kgl. Vajsenhus.
Jeg er uddannet Radiomekanikker og Merkonom i
Produktion og EDB, jeg har
udviklet måleinstrumenter hos
Linnet og Lauritsen, været
konsulent i rationalisering hos
T. Bak Jensen, driftleder for
Digsmed i Roskilde.
I 73 startede jeg eget EDBfirma, som i starten var dataservice til store virksomheder
over telefonen, det var før
PCerne, senere blev det PCer
og Netværk, videooptagelse,
videoredigering på PC og undervisning.
Vi flyttede fra Veddelev til
Kirke Såby for 4 år siden og
det glædede mig meget at se
den energi og det initiativ der
er i menighedsrådet og vil glæ de mig til at blive en del deraf.

Bjarne M. Vestbjerg
Jeg glæder mig til
en ny periode i
menighedsrådet.
Man må vel betragtes som væ rende udlært, efter en periode
på fire år i det gamle menighedsråd.
Jeg er sikker på, at det nye
menighedsråd er meget indstillet på, sammen med vores
aktive præst, at udvikle nye til12

tag, som gør at det er mere attraktivt, og dermed ”legitimt”
at gå i kirke.
Ethvert menneske har, i
dagens stressede og forjagede
samfund, behov for at kede
sig/slappe af og lade tankerne
flyve.
Kirken er som skabt til
dette formål, og så kunne det
jo også være, at der blev sagt
noget i kirken, som kunne give
tilværelsen en ny dimension
omkring dette at være en del
af et fællesskab.

Inge Lise Pedersen
Kristendommen
er en del af det
fundament, vores
tilværelse hviler
på. Det er altid
godt, at have et godt fundament at bygge videre på.
I vores kirke, er der mange
dejlige aktiviteter, som bruges
af alle aldersklasser. Det giver
et dejligt fællesskab.
Jeg vil gennem mit arbejde
i menighedsrådet arbejde for,
at så mange som muligt kan
få del i disse aktiviteter og at
vores kirke vil blive ved med at
være et sted, som alle har lyst
til at komme i, både i sorg og
glæde.

Anette Sommer
Jeg bor på en gård
i Vester Såby og
har et dejligt job
som skolesekretær
på en stor fri- og
efterskole. De foregående 4 år
har jeg været en del af Kirke
Såby menighedsråd, og har
bl.a. haft plads i præstegårds-

udvalget med et meget blandet
udbud af opgaver. Det bliver
spændende at åbne op for en
ny periode hvor der fortsat
skal arbejdes på at endnu flere,
både små som store, får lyst til
at bruge vores smukke kirke og
de mangfoldige aktiviteter i og
omkring denne.

Erik Keinicke Hansen
Jeg har været medlem af Kirke Såby
menighedsråd
siden 1985. Det
er en stor udfordring, at være med til at skabe
gode vilkår og rammer for menigheden i Kirke Såby sogn.
Jeg ser frem til, at vi også i de
næste fire år kan finde plads
i regnskab og budgetter til at
styrke forkyndelsen af evangeliet. Vi har altid haft tradition
for et godt samarbejde i Kirke
Såby menighedsråd og det håber jeg vil fortsætte i den kommende periode.

Lene Hvas
Dette er min
anden periode i
menighedsrådet.
Den første periode
har jeg brugt på
at sætte mig ind i menighedsrådets arbejde og føler mig nu
bedre rustet til at tage fat på
de forskellige opgaver. I den
første periode har jeg været
med i præstegårds-og kirkegårdsudvalg. Det har været både spændende og lærerigt og
jeg ser frem til endnu en god
periode.

Judith Nielsen
Med 8 års erfaring i menighedsrådet ved jeg at
arbejdet er fyldt
med spændende
udfordringer. Inden for det
administrative område skal
der fi ndes veje og udveje, der
skal gøres overvejelser og tages beslutninger af økonomisk
art, og der skal tages vare på
kirkens ansatte. Vi har tradition for et godt og engageret
samarbejde både indbyrdes i
menighedsrådet og i forhold
til kirkens medarbejdere.
Jeg vil deltage i bestræbelserne på at skabe gode rammer for det kirkelige arbejde,
så Saaby Kirke fortsat kan
markere sig som byens og
omegnens centrale samlingspunkt.

Torben Larsen
60 år gammel, uddannet som læge
ved Københavns
Universitet i 1973
og dr. med ved
samme Universitet i 2001. For
få måneder siden ansat som
funktionschef for kvindesygdomme og fødsler i Vestsjællands Amt.
Mit forhold til folkekirken
har været præget af en lang
periode af reservation, (selvom
jeg - eller måske fordi jeg både
blev døbt og konfi rmeret rettidigt) – indtil den første af vores
fi re børn kom i konfi rmationsalder og hvor jeg pligtskyldig
deltog i konfi rmationsforberedelsen – med stigende velbehag. Det at gå i kirke tilfredsstillede således et behov, som
har holdt ved også efter at den
sidste af vore børn blev konfi rmeret.
Jeg tror ikke, det alene er

mit behov for at gå i kirke, der
er aktiveret, der er også sket
noget inden for den danske
folkekirke (nogen steder), som
jeg fi nder bevaringsværdig.
Forudsætningen for at bevare
folkekirken og en positiv udvikling, er naturligvis en folkelig
opbakning, som blandt andet
kunne være deltagelse i et menighedsrådsarbejde.

Præsentation af det nye
menighedsråd i Hvalsø
Listen over Hvalsø
menighedsråd:
Lars Søren Christensen
Erik Wulff
Allan Mahrt Pedersen
Peter Witthøft Rasmussen
Else Jensen
Ingrid Mielke
Kirsten Marie Bech
Peter Abildgaard
René Nilausen
Erling Svendsen

Erik Wulff
57 år. Jeg skal nu
til at gå i gang
med min 5. periode i menighedsrådet, og jeg glæder
mig meget til samarbejdet,
med såvel gamle som nye
medlemmer.
Vi har store opgaver som vi
er i gang med (sognegården),
og en stor opgave som vi skal
i gang med (renovation af kirken), begge meget spændende
opgaver som har perspektiver
langt ud i fremtiden.
I de 16 år jeg har siddet i
menighedsrådet, har jeg været
kirkeværge de 15 år, jeg har
derfor naturligt stor interesse
for Hvalsøs største kulturelle
værdi - vor smukke kirke og
kirkegård, jeg glæder mig der-

for også meget til at være med
til renoveringen af kirken.
Jeg har desuden i alle årene
beskæftiget mig meget med
menighedsrådets og dermed
kirkens økonomi, og de årlige
budgetter.
Det sidste år har jeg så væ ret formand, hvilket har givet
mig nye spændende opgaver
i menighedsrådet, først og
fremmest med samarbejdet i
menighedsrådet, hvor vi er ved
at udarbejde nogle etiske regler, hvor vi gennem et kristent
grundlag arbejder for en god
tone, hvor vi respekterer hinandens forskelligheder.
Det bliver også spændende
at være med til at bestemme,
hvad vi skal fylde i den nye
sognegård, når den bliver færdig til foråret.
Alt i alt tror jeg, at vi går 4
år i møde med meget arbejde
og forhåbentlig med meget
vækst i det kirkelige liv i Hvalsø sogn.

Peter Abildgaard
43 år. Det bliver
Jeg er glad for
igen at være blevet
valgt til menighedsrådet. Mit ønske er at medvirke til at placere
kirken som et synligt og væ sentligt element i vort sogn og
lokalsamfund. Jeg ser frem til,
at kirken fortsat i praksis kan
fremme tolerance og almene
menneskelige værdier, bl.a. fysisk og psykisk ansvar og omsorg for næsten. Jeg er sikker
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på, at det samlede menighedsråd har samme indstilling. Jeg
glæder mig til efter evne at yde
mit beskedne bidrag - gerne
sammen med andre borgere og
foreninger.
Denne kommende periode er
også spændende med bygning
af den nye sognegård. Desuden skal kirken restaureres
og her er der mange interessante ting at tage stilling til.

Kirsten Bech
Jeg er på efterløn
og nyder friheden.
Er gift med Erling
og vi har boet
i Hvalsø siden
1978, har 2 døtre, 2 svigersønner og 4 dejlige børnebørn.
Min tid bruger jeg på familie, hus og have. Jeg er besøgsven gennem ældresagen.
Dyrker motion: folkedans,
gymnastik og går i centret i
Østergade. Da jeg blev spurgt,
om jeg ville være med i menighedsrådet, behøvede jeg
ikke lang betænkningstid. Jeg
glæder mig til arbejdet og de
udfordringer det vil give.

Erling Svendsen
Jeg er glad for at
nogen synes, at nu
må det være min
tur til at deltage
og gøre en indsats
i menighedsrådet her i Hvalsø.
Jeg har i mange år haft et ønske
om at være med i arbejdet i og
omkring kirken, men har fortrængt det af forskellige årsager.
Jeg er den første til at sige, at
der er liv i og omkring kirken
her, og omgivelserne og kirkegården er noget helt specielt.
Med den nye sognegård
åbner der sig nye perspektiver i
menighedsarbejdet.
Der bliver jo mulighed for
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bl.a. kirkespisning, evt. med
foredrag – og endvidere mulighed for bibelstudiekreds, som
der jo er oppe i tiden, hvis der
er interesse for det. (Der var en
sådan under krigen.)
Jeg selv har sammen med
min hustru Kirsten drevet
Nysøgård på Bentsensvej her
i Hvalsø i mange år med bl.a.
frø-& kartoffelavl, og har som
sådan gennem årene uddannet
mange unge landmænd, som
vi har haft boende. Senere er
det blevet til hjorteavl og som
turleder i Sydafrika. Vore 3
sønner er med deres familier
bosat indenfor den nuværende
kommunegrænse.

Else Jensen,
Hvalsøgaard

flere alsidige kulturelle aktiviteter i kirkerummet og den
kommende sognegård uden
selvfølgelig at gå for hårdt på
kompromis med de kirkelige
traditioner. Mere musik i
kirken, større livsglæde i de
kirkelige handlinger. Det bør
nemlig være en fest at høre
det kristne budskab. Jeg går
ind for at konfirmationsalderen udsættes minimum et år
således, at de unge selvstændigt kan svare bekræftende
på deres dåb. Jeg vil desuden
gøre mit til at arbejdsklimaet
blandt vores kirkepersonale
skal forblive optimalt, således
at vi kan være stolte af vores
smukke kirkegård.

René Nilausen

I to perioder har
jeg været medlem
af Hvalsø menighedsråd.
Når jeg har
ladet mig opstille for en ny
periode, er det for at forpligte
mig på det kirkelige arbejde og
ikke alene for at være med til
at forvalte kirkeskatten.
Et arbejde jeg mener er
vigtigt er arbejdet med børn,
da de forhåbentlig bliver den
kommende menighed. Men
jeg håber også på , at et godt
samarbejde mellem præster og
menighedsråd vil fører til nye
og gode aktiviteter til glæde
for alle aldersklasser i menigheden.

Jeg er 38 år og født
og opvokset i Hvalsø i et almindeligt
kristent hjem. Jeg
har været i menighedsrådet i 4 år, hvor jeg har
virket som sekretær. Interessen for kirken og det kirkelige
arbejde har jeg ikke mindst fra
min mor der har været i menighedsrådet i 16 år indtil hun
desværre blev stemt ud ved det
seneste opstillingsmøde.
Jeg interesserer mig meget
for kirken og dens arbejde og
glæder mig til at være med
til at videreføre dette, ikke
mindst i den nye sognegård.

Allan Pedersen

Jeg hedder Ingrid
Mielke, er 60 år og
arbejder på Diakonissestiftelsen
på Frederiksberg.
Jeg er læreruddannet og cand.
pæd. i kristendom/religion. Fra
1975 – 1988 var jeg ansat på
Midtsjællands Ungdomsskole i
Ny Tolstrup. Efter en årrække

Jeg har siddet 2
perioder i Hvalsø
menighedsråd.
Nogle af mine
mærkesager er
bl.a. at skabe et miljø omkring
kirke, menighed og personale,
som er tidssvarende. D.v.s.

Ingrid Mielke

i Hellerup flyttede jeg for 3 år
siden tilbage til Hvalsø kommune og bor nu i et seniorbofællesskab i Enebærhaven
….at udfylde den nye sognegårds rammer med kirkelige
og folkelige aktiviteter for alle
aldersgrupper.
….med nænsomhed at ændre kirkerummet, så det bliver
bedre egnet til forskellige gudstjenesteformer.
Her ligger to store og udfordrende opgaver, som jeg gerne
vil være med til at løse.

Peter W Rasmussen
43 år. Det bliver
en spændende
tid det nye menighedsråd går i
møde - og det glæ der jeg mig til. Ibrugtagningen
af den nye sognegård giver helt
nye muligheder i Hvalsø Sogn.
Vedligeholdelsen af Hvalsø
Kirke, kirkegård og selve omgivelserne er til topkarakter,
og det skal de blive ved med.
Derfor vil jeg også arbejde for
at der ikke gives dispensationer for kirkefredningen så der
ikke bliver opført bygninger på
over 8,5 meter i en afstand på
300 meter fra kirken.

Søren Christensen
Jeg er 48 år og mit
hovederhverv er
kirkegårdsleder
og kasserer under
Hvalsø menighedsråd. Min indgangs vinkel til
menighedsrådsarbejdet kommer bl.a. fra mit arbejde, men
også i høj grad interesse for at
selve menighedsrådsarbejdet,
at det fungerer til gavn for flest
mulige af sognets beboere og
brugere af kirkegården.
Hvalsø menighedsråd går
ind i den kommende menig-

hedsrådsperiode i en spændende, men også hård tid med
mange nye opgaver. Den ene
ting er at få sognegården op at
køre optimalt, hvor så mange
som muligt vil få glæde af
den. Den anden ting er, at der
i kirken skal startes en større
renovering af varmeanlægget,
som måske også vil tage andre
ting med sig under denne store
renovering. Dette er nogle af
de større opgaver, men herudover alle de opgaver man har i
et menighedsråd. Men for mig
er der to andre betydelige ting,
som jeg prioriterer højt som
medlem af menighedsrådet, at
kirkegården og kirken holdes i
en god standard så brugere er
tilfredse med at komme og besøge kirkegården eller kirken.
Og den anden ting som
jeg også prioriter meget højt,
er at økonomien er fornuftig,
budgetterne overholdes og kirkeskatten ikke sættes op. Disse
to ting vil jeg gerne være garant
for i denne kommende periode.

Præsentation af det nye
menighedsråd i Særløse
Listen over Særløse
menighedsråd:
Inge Jørgensen
Lars Eghøj
Lars Frejslev
Flemming Hornskov
Grith Seersholm
Tina Krøis Kjærsgaard

Flemming Hornskov
Jeg er 54 år gammel, gift og har
en pige og en dreng på henholdsvis 18 og 15 år. Er bosat
i Særløse, hvortil jeg flyttede i
1988. Jeg har hidtil ikke været
den store kirkegænger, men
kommer med stor glæde og
tryghed ved særlige lejligheder. Jeg kunne absolut ikke lide tanken om et Særløse sogn

uden et menighedsråd, og jo
mere jeg tænkte det igennem,
desto mere kunne jeg lide
tanken om at yde en indsats i
dette forum.
Jeg håber at sammensætningen af nye og gamle
medlemmer kan befordre
traditionelle begivenheder
i og omkring kirken, og vil
personlig gerne gå forrest
vedrørende nytænkning i bestræbelserne på at skabe »en
levende kirke«

Grith Seersholm
Jeg er 25 år og
læser teologi på
Københavns universitet. Jeg har
allerede afsluttet
grunduddannelsen og er nu i
gang med kandidatdelen. Jeg
bor i Skov Hastrup sammen
med min mand Jacob, som er
skolelærer, og vores nyfødte
søn Roar. Menighedsrådet
stiller jeg op til uden at have
nogen forestilling om hvad det
egentlig indebærer. Jeg har da
læst en masse på universitetet,
men det bliver spændende
at få tingene til at fungere i
praksis. Jeg er i hvert fald fuld
af lyst til og mod på at arbejde
for Særløse sogn og menighed:
Vi skal da have en god og velfungerende kirke hos os – selv
om vi bor på landet

Tina Krøis Kjærsgaard
Jeg hedder Tina
Krøis Kjærsgaard
og er 31 år. Jeg er
økonom i Roskilde
Kommune. Jeg
bor med Per og vores døtre
Alma og Kirstine på 1 og 3 år
på Midtsjællands Efterskole i
Ny Tolstrup. Jeg vil gerne diskutere, hvad folk i forskellige
livsfaser ønsker af kirken mht.
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fx gudstjenesternes indhold,
hyppighed, tidspunkter på dagen, musikvalg m.v. Det kunne
man søge afdækket i vores
sogn vha. fx en spørgeskemaundersøgelse. Når vi kender
ønskerne, kan vi – med respekt
for traditioner og forpligtelser
– lettere imødekomme dem
med et aktivt sogneliv til følge.

Inge Jørgensen
»Jeg har været med
i menighedsrådet
i mange år, men
kan stadig godt
lide arbejdet. Jeg
glæder mig til, at vi kan få liv
i den sognegård vi nu har fået
bygget, det kræver arbejde af
begge menighedsråd. Så håber
jeg at være med til at skabe
gode rammer for det kirkelige
liv i Særløse kirke.«

Lars Eghøj
Tider går tider
kommer. Det at
være i menighedsrådet er at
deltage i en anden
dimension i vores egen kirke
Særløse. Jeg blev valgt ind i
Særløse menighedsråd for 4
år siden, og jeg lagde dengang
vægt på forandring med respekt for traditionerne. Det
gør jeg forsat. Det lå mig på
sinde, at der kunne blive opført en sognegård, som kunne
give rammer for det kristelige
samvær i sognet. Dette mål er
nu nået, vejen har været lang
og til tider stenet. Vi står overfor en ny epoke, hvor vi har en
sognegård, som kan bruges.
Det bliver spændende. Alle
i sognet har mulighed for at
medvirke til dette.
For at placere mig på landkortet, så bor jeg på Espelund,
der ligger på fugleflugtslinien
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mellem Særløse Kirke og dens
søster kirke i Kisserup. Min
hustru og jeg bor sammen med
vores fire dejlige børn på vores
gård, og vi er begge landmænd
ved siden af vores lønarbejde.
Historien om de to kirkers
slægtskab kan i øvrigt læses på
Særløse kirkes hjemmeside.
Det har været meget vigtigt,
at vi ved menighedsrådsvalget
har fået tilslutning til at bevare
Særløse Kirke som en levende
kirke. Det er vigtigt, at I der
ønsker en levende kirke i Særløse, bruger kirken og den nye
sognegård. Det kan både være
ved gudstjeneste, behov for
en tænksom stund eller ved et
fælles arrangement.

Lars Frejslev
»Er en rimelig flittig kirkegænger, og har stillet op til rådet,
fordi jeg tror, at jeg med mit
kirkelige engagement og min
bestyrelses- og menighedsrådserfaring, vil kunne bidrage til
at værne om - og udvikle rammerne for - kirkelivet i vores
lile sogn. Bor i Særløse, er 51
år, gift med Elisabeth, har to
sønner (David og Jakob). Er
cand.scient, og har siden 1980
arbejdet med løn- og personale samt IT. I 8 år medlem af
et menighedsråd i Kbh. (altid
som kontaktperson - og senest
også som næstformand). På 9.
år formand for to menighedsinstitutioner.

Præsentation af det nye
menighedsråd i Kisserup
Listen over Kisserup
menighedsråd:
Karin Wilstrup
Vagn Krog
Berith Burkandt
Alison Michell
Torben Flinch
Tina Winfield

suppl. Anne Hoff
Per Hoff
Betty Hansen
Birhe Steffensen.
I forrige udgave af kirkebladet blev følgende præsenteret:
Alison Michell
Torben Flinch
Tina Winfield.
Vi bringer to nye præsentationer.

Karin Wilstrup
Jeg stiller op til menighedsrådsvalget i Kisserup fordi jeg
mener det er dejligt at have en
levende kirke.
Kirken har altid spillet en
central rolle i mit liv, ikke kun
omkring familiære mærkedage, men også som et rum der
giver plads til overvejelse og
eftertanke. For mig står kirken
og kirkelivet som et symbol for
at hjælpe hinanden, og jeg vil
arbejde for at vores smukke
kirke i Kisserup fortsat må væ re et samlingssted for os alle.

Berith Burkandt
Jeg hedder Berith
Burkandt og er
valgt som nyt menighesrådsmedlem
i Kisserup Her
bor jeg på en gård sammen
med Ole, Kirstine på 17 år og
Esben på 13 år.
Jeg har i mange år været
medlem af bylauget i Kisserup,
hvor jeg har deltaget i forskellige aktiviteter for børn og voksne. Jeg får ind i menighedsrådet for fortsat at støtte op om
lokalsamfundet med fællesarrangementer i vores hyggelige
og smukke kirke. Samtidig ser
jeg frem til at stifte bekendtskab med det kirkelige arbejde
i menighedsrådet.

Navnligt navne
Døbte
Hvalsø kirke
8/8 Emilie Hegedys Svarre
8/8 Sebastian Thor
Søgaard Sørensen
15/8 Sebastian Leth
Neiiendam
22/8 Mathias Haulrig
Jepsen
22/8 Freja Møller-Hansen
22/8 Ella-Marie Austin
29/8 Josefine Seir
Carstensen
29/8 Karoline Amalie
Rasmussen
29/8 Thea Vaabengaard
Bjergfelt
12/9 Nanna Guldbech
Andersen
12/9 Tobias Koch Larsen
12/9 Philip Rasmussen
19/9 Emil Højen Hulgaard
19/9 Louise Jakobsen
24/10 Phillip Albert
Borregaard
Særløse kirke
1/8 Tilde Grubbe
Christensen
15/8 Benjamin Bøgeskov
Frandsen
10/10 Roma Victoria
Kristensen
Kirke Saaby kirke
1/8 Mads Hyllested Nørh
Sørensen
22/8 Jonas Morten Marboe
22/8 Daniel Friis Larsen
22/8 Lisa Nielsen
29/8 Wiliam Frits Nielsson
12/9 Mathilde Kongskov
Nielsen
18/9 Joachim Sebastian
Skov Jensen
24/10 Morten Dørum
Carstensen
Kisserup kirke
20/6 Naja Endahl
12/9 Magnus Just-Andersen
Vielser
Hvalsø kirke
7/8 Mona Pedersen og
Brian Karmann Hansen
7/8 Louise Nørregaard
Gravesen og Thomas
Soelberg

28/8 Line Pernille Lauritsen
og Lars Kristian
Dyrelund
11/9 Camilla Ledet Vittrup
Jensen og Kim
Bjerring Lykke Larsen
18/9 Maj-Britt Kjæhr
Andersen og Claus
Helmer Sundin
Jørgensen
Kirke Saaby Kirke
05/6 Mette Bjerring Klint
Nielsen og Steen
Jensen
05/6 Karina Hansed Jensen
og Lars John Ravn
Nielsen
12/6 Susanne Andreasen og
Jens Martin
Christensen
26/6 Charlotte June
Pedersen og Brian
Lindhard Jørgensen
10/7 Rie Tychsen
Thomassen og
Rene Gerlach
31/7 Louise Ingrid Grunnet
og Brian Sørensen
14/8 Pia Offersen og
Kenneth Hansen
14/8 Stine Toft Nebsager og
Jan Ellefsen
28/8 Eri Tomi og Rasmus
Larsen Gottschau
Velsignelse af
borgerligt ægteskab
31/7 Bodil Thorsager
Nielsen og Finn Morten
Svendsen
18/9 Christina Louise Jensen
og Søren Skov Jacobsen

Bisatte/begravede
Hvalsø kirke
8/7 Eleonora Christine
Pedersen
20/7 Arvid Nelausen
22/7 Kristian Peder
Østervold
22/7 Else Lilian Gerda
Riedel
12/8 Carl Oluf Christian
Jacobsen
1/9 Benny Klinkby Olsen
2/9 Thorkild Christensen
17/9 Ib Poul Øland
Schimmel
1/10 Vagn-Aage Andersen
Særløse kirke
29/7 Jacob Pedersen
23/9 Margrethe Kirstine
Sørensen
Kirke Saaby Kirke
30/7 Knud Christensen
6/8 Jørgen Steffensen
7/8 Aksel Skovgaard
Nielsen
9/8 Anna Olivia Marie
Hansen
11/8 Sigrid Augusta
Thomsen
8/9 Carl Erhardt
Jægerfeldt Hansen
26/9 Ove Nielsen
3/10 Ruth Dambæk Hansen
14/10 Kirsten Hatting
Damgaard
Kisserup Kirke
24/9 Lise Mogensen
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Sigrid & René Nilausen, Hvalsø, var i deres sommerferie på Samsø,
hvor de besøgte Øster Alling kirke og fandt denne sjove sang i kirkebladet:

»Hvor bliver menigheden af om søndagen?«
Det spørgsmål har fhv. sognepræst Jørgen Michaelsen, Ø. Alling Præstegård også funderet over,
og det er der kommet følgende ud af.
Melodien er »Svantes lykkelige dag«, eller »…om lidt er kaffen klar«.

4 G´nisten har øvet sig,
mens han har tænkt på dig,
himmelsk får tonerne rum:
Præ - og postludium!
Weyse er ikke
det værste, man har,
mon en enkelt Laub han ta´r?
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1 Hør, det er søndag nu!
Kaldt til Guds hus er du
klokkerne ringer for dig,
venter, du er på vej!
Kirken er ikke
det værste, man har,
og en plads til dig står klar!

5 Grav´ren har klokkerent
gudshusets malm betjent,
blomster til altret er pluk´t,
-lysene brænder smukt,
sølvtøjet pudset
til festen han har
blot du selv nu gør dig klar!

2 Støv nu din salmebog
op fra sin skammekrog,
stik den i lommen og kom,
tænk dig ej længe om!
Salmer er ikke
det værste, man har,
blot man vers for vers dem tar`!

6 Døbt er du, som du ved,
ind i Guds menighed,
kirkeskat har du betalt,
den tynger minimalt.
Husk at din ånd
får valuta igen,
hvis til messe du går hen!

3 Præsten har slidt til sent,
prækes skal ordet rent
for dem, der sidder i dag
bænket på buksebag.
Prækner er ikke
det værste, man har,
når på længden lidt han spar`!

7 Hør, det er søndag nu!
Deltag bør også du
i den velsignede stund,
åbne til sang din mund!
Hjemvendt: På vand, - ikke
bønner du spar´,
- snart er kirkekaffen klar!

Kisserup, Særløse, Kirke Saaby og Hvalsø
samler ind til ofrene for den stille sult
Menighedsrådene i de 4 sogne
samler søndag d. 6. marts
2005 ind til fordel for Folkekirkens Nødhjælps arbejde i
verdens fattigste lande
Ligesom mange andre
sogne over hele landet har Kisserup, Særløse, Kirke Saaby
og Hvalsø sogne valgt at deltage i Folkekirkens Nødhjælps
Sogneindsamling 2005, som
foregår søndag d. 6. marts.
Vores mål er, at alle i Hvalsø kommune den dag får besøg af en indsamler, og derfor
efterlyser vi frivillige, der har
lyst til at bruge et par timer på
at gå rundt med en indsamlingsbøsse.
I 2005 stiller Folkekirkens
Nødhjælp skarpt på sulten.
Ikke på den sult, vi ser billeder

fra i TV eller i aviserne, men
på den stille, daglige sult. 800
millioner mennesker må leve
med sulten. Hver dag. Hvert
sjette sekund dør et barn af
den stille sult.
Det sker i en verden hvor
vi for første gang har ressourcerne til at stoppe vanviddet.
Og hvor verdens rige lande har
lovet at halvere antallet af sultende i år 2015. Men indtil nu
har de ikke holdt deres løfter.
Og da slet ikke i Afrika, hvor
200 millioner mennesker aldrig får nok at spise.
Vi kan ikke hjælpe dem alle.
Men hver indsamler skaffer i
snit 900 kr. ved at gå en tur
på et par timer. Folkekirkens
Nødhjælp vil bruge pengene
til projekter for at bekæmpe

den stille sult over hele verden,
men især i Malawi i det sydlige
Afrika.
Du kan melde dig som indsamler ved at kontakte indsamlingsleder for Kirke Saaby og
Kisserup sogne Poul Joachim
Stender tlf. 46 49 21 17 og for
Hvalsø og Særløse: Birgit Melgaard tlf. 46 40 96 55 og Anne
Spangsberg tlf. 46 40 80 55.
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Sognegården i Hvalsø
Byggeriet af den 250 m2 store
sognegård i Hvalsø forløber
nu som planlagt. Man regner
med at den bliver afleveringsklar til indvielse i slutningen af
februar eller i starten af marts
2005.
Der blev afholdt rejsegilde
på byggeriet den 22. oktober.
Hvor håndværkere, arkitekten, ingeniøren og hovedentreprenøren var tilstede samt
repræsentanter fra menighedsrådene, og alle var glade for
det fine kvalitets byggeri som
bliver udført.
Næste skridt efter rejsegildet er, at der nu skal sættes
vinduer og døre i, og lægges
tag på inden vinter månederne

kommer. Herefter skal håndværkerne til alt det indvendig,
så som el-arbejde, vvs montering, maler-arbejde mm.
Her udover skal ude arealet
rundt om sognegården også
etableres. Menighedsrådet har
sat en landskabsarkitekt på
denne spændende opgaver, så
præstelunden bibeholdes som
et så grønt område som muligt
i bymidten. Denne etablering
vil først ske som den sidste del
af byggeriet, dvs. til foråret.
Imens alt ovennævnte sker,
skal man ikke glemme, at
menighedsrådenes nedsatte
udvalg angående sognegården
også er aktive. Disse udvalg
arbejder også hårdt på, at få

sognegården så godt i gang
som muligt, med f.eks. godt og
tidssvarende inventar, indretning mm.
Derfor håber alle i menighedsrådene på, at vores
sognegård bliver til glæde for
alle sognets beboere. Dog er
menighedsrådet blevet enig
om, at det første år skal bruges
til, at finde ud af hvor stort et
behov menighedsrådet selv har
for at bruge sognegården før
den skal lejes / lånes ud til andre aktiviteter end menighedsrådet selv har brug for.
Søren Christensen
Hvalsø
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DET SKER I SOGNENE
Særgudstjenester i de 4 kirker
Minikonfirmander og torsdagsandagter
Forårets mini –
konfirmander
Klasserne 3.A & 3.C fra
Hvalsø skole får tilbuddet om
at være forårets mini-konfi rmander.
Undervisningen ligger om
torsdagen i forlængelse af
skolens timer. Første gang er
torsdag d. 6. januar. Eleverne
vil modtage et brev.

Julehygge - torsdagsandagt
Torsdag d. 16. december kl.
17.00 i Hvalsø kirke
Vi vil høre udsnit af Händels
»Messias«, læse julens kendte
skriftsteder, nyde synet af flere
stearinslys i døbefont end sædvanligt og afslutte med vin,
ost & snacks. Det er den sidste
torsdagsandagt inden jul.

Luciaoptog og spejdernes
julestue
Søndag d. 28. november
kl. 10.30 i Kirke Saaby kirke
Gå med i kirke og få en gratis
billet til kaffe, sodavand og
kage i julestuen.

HUSK – torsdagsandagt
hver torsdag kl. 17.00 i
Hvalsø kirke.

Eftermiddagsmøder
Find det gamle julepynt
frem og tag det med!
Eftermiddagsmøde
i Hvalsø præstegård
Fredag d. 3. december kl. 14.00
Vi laver gammeldags julepynt
sammen.
Bente Trane, fra Lokal-
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historisk Arkiv, fortæller om
historien bag juletræets pynt
og om, hvordan pynten har
udviklet sig gennem årene.
Desuden vil Bente læse op af
H.C. Andersen og Lemand
Gotlieb, mens vi sammen laver
julepynt.

Eftermiddagsmøde
i Hvalsø præstegård
»Den gode historie«
Fredag d. 7. januar kl. 14.00
Corrie de Place, præst i Husum, lever i en verden fyldt
med fortællinger.
Hun udfordrer gerne menneskers fantasi med erindringer og billeder.
Det vil være en fortælleeftermiddag med gode historier
fra Bibelen, eventyr, noveller,
hendes barndom i Rotterdam
under 2. verdenskrig.

»Linda på vandringstur«
Fredag d. 4. februar kl.
14.00 – Eftermiddagsmøde i
Hvalsø præstegård
»Sundt kan være sjovt,
smage godt og bære fremtiden i sig!«
- eller »Fra Gedser til Skagen på vand og brød.«
I sommeren 2004 kastede en kvinde i sin - måskebedste alder sig ud i et
eksperiment. Organisten i
Hvalsø ville prøve noget
ganske andet end at sidde
på sin flade og øve sig. Så
derfor var tiden inde til at
gå gennem Danmark på
vand og brød…..og store
mængder råkost - sammen

Sogneaften i Hvalsø
Mandag d. 29. november
kl. 19.30
Om biografier ved Vibeke
Blaksteen.
I efteråret har den litterære
salon læst biografier og derfor
har vi inviteret en kender til at
komme og tale om det at skrive biografi. Vibeke Blaksteen
er cand. mag. i dansk og historie; hun underviser i disse fag,
anmelder bøger i Kristeligt
dagblad og har skrevet en bog
om selvbiografier, så vi glæder
os til at høre mere om det at
beskrive et liv.
Alle er velkommen uanset
om man har deltaget i den litterære salon eller ej.

Litterær salon fortsætter
Vi mødes mandag den 10. og
31. januar samt den 21. februar kl. 19.30 i konfi rmandstuen.
Vi beslutter fra gang til
gang, hvad vi har lyst at læse
og låner det på biblioteket.
Nye medlemmer er til hver en
tid velkommen. Når vi mødes
snakker vi om det vi har læst
og hygger os sammen.

med 37 vidt forskellige
mennesker.
Lyder det kedeligt og
hårdt? Nej, kedeligt var
det ikke, og hårdt var det
kun de 10 første dage.
Men så skete der noget
mærkeligt!!
Kom og hør, hvad 14
dages vandring kan gøre
ved en, og hvordan denne
virkning kan sprede sig
som positive »ringe i vandet« til fordel for miljø,
sundhed og livsglæde. Og
om hvordan det også kan
lade sig gøre at gennemføre ca. 700 km. på denne
måde, selvom man er oppe
i årene.

Kirkespisninger i Kirke
Saaby kirke og præstegård
Kirkespisninger indledes med
en superkort gudstjeneste (ca.
20 min) i kirken. Bagefter er
der aftensmad i præstegården.
Efter maden underholdning/
foredrag. Klokken 21.00 afsluttes mødet. Af hensyn til
hvor meget mad der skal tilberedes er tilmelding nødvendig.
Ring til Judith Nielsen på tlf.
4649 2839 eller Betty Hansen
på tlf. 4649 2616 eller send en
mail til pjs@km.dk. Aftenen
koster 40 kr. for voksne. Børn
halv pris. Familien skal max
betale 80 kr. Aftenerne er
velbesøgte. I gennemsnit omkring 80-90 deltagere.
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De hellig tre konger så hjertensglad

Teater i Kisserup kirke lørdag
d. 29. januar kl 16
En fantastisk beretning om tre
vidt forskellige mænd fra hver
sin verdensdel, der drager af
sted for at følge en stjerne. På
den spændende rejse til Betlehem, møder kunstneren Balthazar, den unge videnskabsmand Kasper og den gamle
ortodokse Melchior hinanden.
Forestillingen bliver fortalt
på vers af kongerne selv (tre
store dukker) og en skuespiller,

Kættere og kirkevin
Kirkespisning onsdag
d. 5. januar kl. 18.30
Præsten i Dåstrup hedder Søren Voight Juhl. Han er en stor
vinkender. Har bl.a. udgivet
flere bøger om fransk vin. Til
kirkespisningen fortæller om
han om mødet med driftige
kristne og stolte vinbønder i
Languedoc.

Vinen, som glæder guder og mennesker
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til tonerne af sitar, guitar og
afrikansk klaver. En lidt anderledes jule- og nytårsforestilling
fuld af gode sange, musik og
vers med sjove pointer. En fi nurlig forestilling for børn og
andre mennesker, fra 5 år.
Bag forestillingen står:
Instruktør Annette Havemann Linnet, dukkemager
Sus Haugland, Musiker og
komponist Henrik Andersen,
skuespiller og forfatter Karen
Nielsen

Rosenborg Slot i København
eller Huset i Haven som
Christian d. 4. kaldte det.
Fra kongebolig til museum
Kirkespisning onsdag
d. 9. februar kl. 18.30
Museumsdirektør Knud E.
Liebgodt fortæller om Rosenborg slot fra det blev opført
frem til vore dage, hvor en ny
afdeling af slottet åbnes. Der
vises også lysbilleder.

Morgenmøderne i
Kirke Saaby præstegård
Morgenmøderne er for alle.
Selvfølgelig! Vi mødes til lækker morgenmad og en Gammel Dansk. Alle aldersgrupper
deltager. Ofte er vi omkring 50
mennesker. Til morgenmødet
er der altid et godt og folkeligt
foredrag. Møderne fi nder sted
i præstegården. Det koster 10
kr. at deltage.

Onsdag d. 23. februar
kl. 9.30 til 11.00
Mød museumsinspektør Søren
Moses, Tadre Mølle, og hør
ham fortælle.

»Hvor godtfolk er,
kommer godtfolk til«

Foredrag om Hvalsø-egnens
driftige møllevirksomhed,
hvor både middelalderens
kirke, enevældens herremand
og selvejeren har været aktive
medspillere i skiftende tiders
samfundsorden. Man vil høre
om mølleriets historiske udvikling og om dagliglivet på
de velrenomerede møllegårde,
hvor godtfolk mødtes og snak
og sladder gik hånd i hånd
med både ventetid og snaps på
møllerens brændevinsdunk

Kongelig stafet
Morgenmøde onsdag
d. 26. januar kl. 9.30
til 11.00
Jørgen Konge fra
de kongelige stalde
på Christiansborg,
kommer og fortæller
om sit arbejde og
hestene. Ved mødet vil Jørgen
Konge også
vise lysbilleder.

KIRKE HVALSØ OG SÆRLØSE
Sognepræst Anne B. Spangsberg
Hvalsø Præstegård
Præstegårdsvej 2A, 4330 Hvalsø
Tlf. 46 40 80 55
E-mail: anne.spangsberg@paradis.dk
Træffes bedst tirsdag og onsdag kl. 10-11, torsdag
kl. 16-17 el. efter aftale. Træffes ikke mandag.
Hjemmeside: www.folkekirken.dk/stifter/
roskilde/lejre/hvalso.index.htm
Hjælpepræst Birgit Melgaard
Skovåsen 12, 4060 Kirke Saaby
Tlf. 3887 0186
E-mail: bime@km.dk
Træffes i Hvalsø præstegård tlf. 4640 9665
Mandag kl. 11.00-12.00
Torsdag kl. 15.00 - 16.00
Endvidere efter aftale, fredag fri
Organist i Hvalsø og Særløse
Linda Baarsgaard,
Holbækvej 46, 4330 Hvalsø
Tlf. 8646 1929
E-mail: linda@hvalsoe-kirkegaard.dk
Fridag om mandagen
Kirkegårdsleder i Hvalsø Søren Christensen
Præstegårdsvej 2C, 4330 Hvalsø. Tlf. 4640 9501
E-mail: hvalsoe-kirke@get2net.dk
Graver i Særløse Vakant

KIRKE SAABY OG KISSERUP
Sognepræst Poul Joachim Stender
Kirke Saaby Præstegård, Bogøvej 1,
4060 Kirke Saaby, tlf. 4649 2117, telefax 4649 2983
Træffes ikke mandag
E-mail: pjs@km.dk
Hjemmeside: www.kirke-saaby.dk/kirkerne
Organist Anders Danman
Fredericiagade 94, 2., 1310 København K
Tlf. 2168 5189, telefax 3393 9230
E-mail: anders@danman.dk
Graver i Kirke Saaby Henry Petersen
Fanøvej 1, 4060 Kirke Saaby, tlf. 4649 2451
Graver i Kisserup Merete Hansen
Laurbærhaven 4, 4330 Hvalsø, tlf. 2217 6268
Korformand Kr.Saaby-Kisserup
Birte Steffensen
Tlf. 4649 9834. birte-kurt@get2net.dk
Formand for menighedsrådet i Kr. Saaby:
Judith Nielsen, Avlsmosevænget 15,
4330 Hvalsø, tlf. 4649 2839
jutoni@mail.dk
Formand for menighedsrådet i Kisserup:
Torben Flinch, Bryggervej 3, Kisserup,
4330 Hvalsø, tlf. 4640 9142
flinch@adslhome.dk

Kirkesanger i Hvalsø og Særløse
Sven Hansen, Serenadgatan 7, 215 73 Malmö,
Sverige, tlf. 2087 4458, 0046 4019 1478
Fridag om mandagen.
Formand for menighedsrådet i Hvalsø:
Erik Wulff, Jernbanevej 33, 4330 Hvalsø Tlf. 4640
8023, mobiltlf. 4010 2986
E-mail: weogkw@post11.tele.dk
Formand for menighedsrådet i Særløse:
Inge Jørgensen, Særløsevej 5, Særløse,
4330 Hvalsø. Tlf. 4649 7050

Alison Michells lysfont i Kisserup kirke.
Indviet Alle helgen søndag
Kirkebil:
Ring efter Såby Taxa, tlf. 4649 98 98 eller
Carstens Taxa, tlf. 4649 2700.
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Gudstjenesteliste
November 2004 - februar 2005

Hvalsø

Særløse

Kr. Saaby

Kisserup

Søndag d. 28. november
1. s. i advent

14.00
BM/AS
Minikonf.

10.30
AS
Familiegudstj.

10.30
PJS
Julestue

-

Søndag d. 5. december
2. s. i advent

9.00
PJS

-

-

10.30
PJS

Søndag d. 12. december
3. s. i advent

10.30
BM
Vi synger
julen ind

9.00
BM

10.30
PJS

-

Søndag d. 19. december
4. s. i advent

-

10.30
AS

-

9.00
AS

Fredag d. 24. december
Juleaften

12.30 BM
14.00 BM
16.30 AS

15.15
AS

13.30 PJS
16.30 PJS

15.00
PJS

Lørdag d. 25. december
Juledag

10.30
AS

9.00
AS

9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag d. 26. december
Anden juledag

-

9.00
PJS

10.30
PJS

-

Lørdag d. 1. januar
Nytårsdag

15.30
BM

14.00
BM

10.30
PJS

-

Søndag d. 2. januar
Helligtrekongers søndag

10.30
AS

9.00
AS

9.00
PJS

10.30
PJS

-

-

18.30
PJS

-

Søndag d. 9. januar
1. søndag efter helligtrekonger

9.00
AS

10.30
AS

10.30
PJS

-

Søndag d. 16. januar
Sidste søndag e. h. 3k.

10.30
BM

14.00
BM
Børne- &
familiegudstj.

9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag d. 23. januar
Septuagesima

9.00
AS

10.30
AS

10.30
PJS

-

Søndag d. 30. januar
Seksagesima

10.30
AS

9.00
AS

9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag d. 6. februar
Fastelavns søndag

13.00
BM & AS
Børne- &
familiegudstj.

-

10.30
PJS

-

Onsdag d. 9. februar

-

-

18.30
Kirkespisning

-

Søndag d. 13. februar
1. søndag i fasten

9.00
BM

10.30
BM

9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag d. 20. februar
2. s. i fasten

10.30
AS

9.00
AS

10.30
PJS

-

Søndag d. 27. februar
3. s. i fasten

-

10.30
AS

-

9.00
AS

Onsdag d. 5. januar
Kirkespisning

Gudstjenester i Hvalsø Ældrecenter kl. 10.30:
Tirsdag d. 14. december - BM
AS (Anne Spangsberg)
Fredag d. 24. december - PJS
PJS (Poul Joachim Stender)
Tirsdag d. 11. januar - AS
BM (Birgit Melgaard)
Tirsdag d. 8. februar - BM

Husk! Torsdagsandagterne
i Hvalsø Kirke hver torsdag
kl. 17.00.
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