
Mit navn 
det står med streger 

og ikke som det plejer

Glædelig påske!
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  marts
 Onsdag den 1. kl. 9.30:  Læsekreds i Den gamle Skole, 

Kirke Saaby
 Onsdag den 1. kl. 18.30:  Kirkespisning i Kirke Saaby 

kirke og Den gamle Skole med 
Roskildes nye biskop.

 Onsdag den 1:  Hans Jacobsens udstilling af 
malerier i Den gamle Skole, Kirke 
Saaby, åbner.

 Onsdag den 1. kl. 18.30:  Fernisering med Hans Jacobsens 
malerier i Den gamle Skole, Kirke 
Saaby

 Torsdag den 2. kl. 17.00:  Godnathistorie i Kirke Saaby 
kirke og Den gamle Skole

 Fredag den 3. kl. 14:  Foredrag ved Troels Engberg-
Pedersen i Hvalsø Sognegård

 Tirsdag den 7. kl. 15:  Strikning af dåbsservietter eller 
andet håndarbejde i Hvalsø 
Sognegård

 Onsdag den 8. kl. 19:  Meditation med Torben 
Westergaard i Hvalsø kirke

 Torsdag den 9. kl. 8.30:  Morgensang i Hvalsø kirke og 
Sognegård

 Torsdag den 9. kl. 19.30:  Pop for Ukraine. Støttekoncert i 
Kirke Saaby kirke for Ukraine

 Onsdag den 15. kl. 8.30:  Morgenmøde for Kirke Saaby 
i Energitårnet, Roskilde. 
Tilmelding nu.

 Torsdag den 16. kl. 19.30:  Teologiskole for Hvalsø og Kirke 
Saaby i Den gamle Skole, Kirke 
Saaby

  april
 Søndag den 2. kl. 10.30:  Børnegudstjeneste i Kirke Saaby 

med efterfølgende klovneshow og 
æggejagt

 Tirsdag den 4. kl. 15:  Strikning af dåbsservietter eller 
andet håndarbejde i Hvalsø 
Sogne gård

 Onsdag den 5. kl. 9.30:  Læsekreds i Den gamle Skole, 
Kirke Saaby

 Torsdag den 6. kl. 10.30:  Gudstjeneste i Kirke Saaby med 
stående påskefrokost

 Torsdag den 6. kl. 17.00:  Godnathistorie i Kirke Saaby 
kirke og Den gamle Skole

 Mandag den 10. kl. 19:  2. påskedag. Meditativ 
aftengudstjeneste i Hvalsø kirke

 Tirsdag den 11. april kl. 19:  Filmklubben Bergman -  
The Two Popes, dramafilm fra 
2019 i Den Gamle Skole,  
Kirke Saaby

 Onsdag den 19. kl. 19:  KREA-gudstjeneste i Hvalsø kirke
 Torsdag den 20. kl. 19.30:  Koncert med Frost & Rasmussen i 

Hvalsø kirke

  maj
 Onsdag den 3. kl. 9.30:  Læsekreds i Den gamle Skole, 

Kirke Saaby
 Torsdag den 4. kl. 17.00:  Godnathistorie i Kirke Saaby 

kirke og Den gamle Skole
 Fredag den 26. kl. 9.30:  Børnedag i Kirke Saaby 

præstegårdshave
 Mandag den 29. kl. 10.30:  2. pinsedag. Friluftsgudstjeneste 

på Marken i Hvalsø

  juni
 Mandag den 5. kl. 11:  Grundlovsfest med 

kræmmermarked i Kirke Saaby 
præstegårdshave

 Onsdag den 7. kl. 9.30:  Læsekreds i Den gamle Skole, 
Kirke Saaby
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Indvendig renovering af Særløse Kirke
Efter flere års tilløb går Hval-
sø–Særløse menighedsråd nu 
i gang med planlægningen af 
den indvendige renovering af 
Særløse Kirke.

Kirken har i en årrække 
trængt til renovering både ud-
vendig og indvendig.

Udvendig renovering blev 
foretaget i sommeren 2021. 
Det gjaldt især murværket i 
den østlige ende af kirken, her 
var sætninger og revner, som 
blev repareret.

I den indvendige del af kir-
ken drejer det sig ligeledes om 
reparation af murværk samt 
efterfølgende kalkning, og-
så bænkene skal repareres og 
males, de blev sidst malet en 
gang i 1930'erne.

I forbindelse med bænkene 
er der forslag om at tage dem 
helt ud og erstatte dem med 
løse stole i stedet for at repare-
re dem. Dette bevirker, at der 
skal lægges nyt gulv, der hvor 
bænkene har været, da de står 
på et træpodie.

I den forbindelse har der 
den 22. november 2022 i kir-
ken været holdt møde med de 

instanser, der skal godkende 
den slags. Det gælder repræ-
sentanter fra provstiet, stiftet, 
nationalmuseet og kongelig 
bygningsinspektør. På mødet 
blev drøftet flere løsningsfor-
slag. Der var ingen, der var 
direkte imod projektet, men 
man ville først se en rapport 
med en detaljeret beskrivelse 
af projektet, før man tog ende-
lig stilling til det.

Menighedsrådet går nu i 
samarbejde med kirkens arki-

tekt i gang med planlægnin-
gen af hele renoveringen, ud-
arbejdelse af rapporten og be-
skrivelse af økonomien i pro-
jektet, som skal indsendes til 
godkendelse hos myndighe-
derne.

Når der foreligger en en-
delig godkendelse, vil der her 
i kirkebladet komme en mær-
mere beskrivelse af projektet.

Jørgen Thomsen
Kirkeværge i Særløse

Paulus skriver, at vi er forvaltere af Guds hem-
meligheder. En forvalter ejer ikke det, han for-
valter. Men han skal passe på det. Og mon ikke 
vores lykke ville vokse, hvis vi så på hinanden 
som hemmeligheder. Vi ejer ikke vores børn. Vi 
ejer ikke vores elskede. Vi ejer ikke livet. Vi ejer 
ikke fremtiden. Det er alt sammen Guds hem-
meligheder, som vi skal værne om. 

I vores tid skal det gådefulde udforskes, og 
udforskningen skal helst ende med, at der kom-
mer en logisk forklaring. Det er en fattig virke-
lighed, vi står tilbage med, hvis det hemmelig-
hedsfulde ikke bliver inddraget. 

Anne Spangsberg 
og Poul Joachim Stender 

Guds 
hemmeligheder

” Præsten har tavshedspligt. En sjælesørger 
har tavshedspligt. Brydes den, er det 

løftebrud, og troværdigheden sættes over 
styr. Fortrolighed og tillid er præstens og 

sjælesørgerens nødvendige egenskab. ”
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Dåbsservietter
Kære alle strikkere af 
dåbsservietter

Vi fortsætter med at strikke i 
Sognegården den 1. tirsdag i 
måneden i marts (7/3) og april 
(4/4) fra kl. 15.00 - 16.30, men 
du kan også vælge at strikke 
hjemmefra.

Vi holder strikkepause i 
maj, juni, juli og august og 
mødes igen tirsdag den 5. sep-
tember 2023 samme tid og 
sted".

Garn og opskrifter kan 
fortsat hentes hos Jette i Strik-
kelyst eller hos Bente på Prov-
stevænget 3 - begge Hvalsø.

De bedste hilsner fra
Anne Spangsberg 
og Bente Krøgholt

Om pause
Onsdag den 8. marts kl. 
19.00 – Meditation med 
Torben Westergaard i Hval-
sø kirke

Sammen med vores lokale 
musiker Torben Westergaard 
laver vi en meditation om at 
holde pause.

Vi bruger denne stund til 
at holde en pause i vores trav-
le hverdag. Vi reflekterer også 
kort over, hvordan vi skaber 
rum for pausen i vores trav-
le hverdag. Og hvad er pause 
egentligt?

Fremfor alt vil vi forsøge at 
finde en stund, hvor musik og 
ord kan give os fornemmelsen 
af at holde en pause.

Roskilde har fået ny biskop
Mød Ulla Thorbjørn Han-
sen - kirkespisning i Kirke 
Saaby kirke og Den gamle 
Skole onsdag den 1. marts 
kl. 18.30 til 21.00

Ulla Thorbjørn Hansen har 

været biskop i næsten 150 
dage. Hør hende fortælle om 
sin baggrund, sine ideer, sine 
bekymringer. Men hør også 
biskoppen prædike. 

Tilmelding nu på pjs@
km.dk eller 46492117

Foredrag ved  
Troels Engberg-Pedersen
Fredag den 3. marts kl. 14-
16 i Hvalsø Sognegård om 
hvilken betydning Apostlen 
Paulus fik for udviklingen 
af kristendommen

Troels Engberg-Pedersen har 
gennem mange år undervist i 
teologi på Københavns Uni-
versitet. Om foredraget skri-
ver han:

Paulus er i de seneste par år-
tier på ny kommet i vælten på 
to helt forskellige måder, som 
ingen havde kunnet forudse:

1) Var og blev han ikke hi-
storisk set primært jøde og 
derfor kun højst indirekte en 
ophavsmand til ’kristendom-
men’? Det er der en del pro-
fessionelle forskere, der med 
stigende kraft har hævdet.

2) Kan han ikke bruges 

som helt aktuel samfundstæn-
ker i en moderne politisk sam-
menhæng? Det er der også en 
del moderne filosoffer, der har 
hævdet uden at basere sig syn-
derligt på den professionelle 
forskning. 

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

Arrangementet er gratis, 
men af hensyn til kaffe/ka-
ge bedes du tilmelde dig til 
Carsten Lester, som er vært 
for dagen. E-mail: carsten.
lester@fasttvnet.dk eller tlf.: 
40469953.

Troels Engberg-Pedersen

Ulla Thorbjørn Hansen

” Det er en hemmelighed, så du må ikke sige det 
til nogen. For nogen er det altså svært at holde 
på en hemmelighed. Når vi deler hemmeligheder 
med andre, indgår vi en slags pagt. Når vi deler en 
hemmelighed, betyder det også, at der er en risiko 
for afsløring og forræderi. Hemmeligheder har en 
iboende spænding. Visse hemmeligheder kan være 
ødelæggende, hvis de kommer frem. Noget holder 
vi bare helt for os selv. I alle relationer opererer vi 
med grader af tilsløring og afsløring. Det er ikke alle 
hemmeligheder, der tåler dagens lys, fordi det kan 
ødelægge gode relationer. ”
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Besøg i Energitårnet Roskilde
Et anderledes morgenmøde 
den 15. marts med møde-
tid kl. 8.30 i Energitårnet, 
Håndværkervej 70,  
Roskilde

Max 30 deltagere. Tilmelding 
til pjs@km.dk eller 46492117. 
Først til mølle-princippet. 

Hvis der er mange tilmeldte, 
vil ekstra rundvisning blive 
arrangeret på en anden dato i 
sensommeren. 

I Energitårnet vil vi høre 
om hvordan ARGO arbejder 
med affald, energiudnyttelse 
og genanvendelse

Morgensang
med kaffe og brød tors-
dag den 9. marts kl. 08.30 
- 10.00. Herefter holder vi 
pause og mødes igen tors-
dag den 14. september 2023 
kl. 09.00 - 10.30. OBS!! Be-
mærk nyt mødetidspunkt"!

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

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

Teologiskole 
for Hvalsø og 
Kirke Saaby
Torsdag den 16. marts kl. 
19.30 i Den gamle Skole, 
Kirke Saaby

Foredrag ved professor i teo-
logi Niels Henrik Gregersen.

Hvordan kan vi i dag fore-
stille os det evige liv? Begyn-
der det evige liv allerede i det-
te livs erfaringer fra musik 
til tro, håb og kærlighed? Og 
hvordan hører vi levende sam-
men med vore afdøde, både de 
kære og de knap så kære? 

POP FOR 
UKRAINE
Støttekoncert for Ukraine 
i Kirke Saaby kirke 
torsdag den 9. marts kl. 19.30

Therese Nielsen og Alexander Bak-Hansen 
fylder kirken med pop. Vi får også sange fra 
ukrainske familier, der deltager i koncerten.
Sammen med ukrainerne er vi fælles om 
internationale pop- og rockslagere
Entréprisen er 120 kr. som betales ved kirkens 
indgang - kontant eller på mobilepay.

Pengene går ubeskåret til 
Folkekirkens Nødhjælp – 
mærket ”Hjælp til Ukraine”

” Når det gælder den åndelige del af ordet 
hemmelighed, betyder det åbenbaring. Gud 
åbenbarer sine hemmeligheder. Deler noget med 
nogen. Pludselig åbenbares Guds hemmeligheder, 
og vi forstår og ser alting klart.”

” En sladdertaske lader 
betroede ting sive ud; 
den pålidelige holder 
tand for tunge. ”

Ordsprogenes bog  
kapitel 11 vers 13
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Maleriudstilling - marts
med Hans Jacobsen i Den 
gamle Skole, Kirke Saaby

Hans Jacobsen maler med olie 
og acryl. Han er mest til moti-
ver fra naturen og kalder sine 

naturbilleder for: Fortælling 
fra naturen.

Hans Jacobsen bor i Kirke 
Hyllinge og fremviser mange 
lokale motiver, malet gennem 
de sidste 20 år

Læsekredsen i 
Kirke Saaby
Det er berigende at være med 
i en læsekreds, både fordi man 
får læst bøger, som man må-
ske ikke selv ville have valgt, 
og fordi deltagernes opfattel-
ser af bøgerne næsten altid åb-
ner øjnene for nye perspekti-
ver på livets store spørgsmål.

Biblioteket hjælper os med 
at skaffe månedens bog, så der 
er ingen udgifter forbundet 
med at være med. Vi er i øje-
blikket 11 deltagere, og mødes 
indtil videre den første onsdag 
i måneden kl. 9.30 i Den gam-
le Skole.

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

PåskePåske
LANGFREDAG 

Gudstjeneste 
og musik

i Kisserup kirke fredag 
den 7. april kl. 10.30 

En gudstjeneste med stille 
musik og langfredagsmørke 
salmer. Efter gudstjenesten 

mørk øl i våbenhuset.

SKÆRTORSDAG

Gudstjeneste 
og stående 

frokost
i Kirke Saaby kirke 
torsdag den 6. april 

kl. 10.30
En gudstjeneste med fokus på 
nad veren. Efter gudstjenesten 
lammespyd, vagtelæg og vin 

i våbenhuset.

 2. PÅSKEDAG

Aftengudstjeneste 
i Hvalsø kirke mandag den 10. april kl. 19.00 

Vi slutter påskens dage af med en meditativ aftengudstjeneste. 
Her vil være fokus på opstandelsesbudskabet set i et moderne lys – 

opstandelse er hver ny morgen at få en ny chance, nye muligheder, håb, 
hvor alt ser håbløst ud. En tro på, at døden ikke har det sidste ord. Når 
man er død, ja, så begynder midt inde i intethedens mørke noget nyt.

” Røb ikke 
hemmeligheder til 
en sladrehank, med 
mindre du ønsker dem 
udbasuneret for hele 
verden. ”

Ordsprogenes bog  
kapitel 20 vers 19

Dåbsservietterne  
bruges også i Kirke Saaby…
Igennem mange år har en flok 
damer hver fredag formiddag 
mødtes til hyggelig strik i Den 
gamle Skole i Kirke Saaby un-
der ledelse af Thyra Christen-
sen. Mange fine ting er der 
kommet ud af strikkepindene 
– bl.a. også mange dåbsservi-
etter til Kirke Saaby og Kis-
serup kirker. Servietterne er 
strikket i hvidt bomuldsgarn 
og har et fint indstrikket kors 
på midten.  Produktionen 
er oprindelig startet af Lene 

Hvas, der har været medlem 
af menighedsrådet. Hun har 
givet stafetten videre til hele 
holdet. Hvor mange det er ble-
vet til gennem årene, er vi ikke 
rigtig klar over, men der er 
lige nu et pænt lager, så ingen 
dåbsbørn i Saaby og Kisserup 
bliver snydt for et fint minde.

Ideen med dåbskludene gav 
vi her i løbet af året frit vide-
re til Hvalsø, hvor vi erfarer, at 
der der nu også er godt gang i 
produktionen. 

Filmklubben 
Bergman
Tirsdag den 11. april  
kl. 19 i Den gamle Skole, 
Kirke Saaby

The Two Popes – dramafilm 
fra 2019.
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Frost/Rasmussen 
Hvalsø kirke torsdag den 
20. april kl. 19.30

De to troubadourer Frost og 
Rasmussen afsøger den dan-
ske tone og poesi på en skæv 
måde. De satte sig for at un-
dersøge, om det danske sprog 
og den danske tone stadig er 
sangbar og vedkommende. 
En lille gruppe, der altid spil-
ler med højt til loftet og tæt på 

publikum. Med et ben i den 
digitale verden og et andet i 
den nordiske jazz- og visetra-
dition har de skabt et farverigt 
bud på sange, der forbinder 
os mennesker og er relevant i 
dag. 

Musikerne er: Kasper Ras-
mussen: vokal, Troels Frost: 
guitar og vokal, Niels W. 
Knudsen: kontrabas og Jesper 
Schierling: trommer.   Housewarmingparty  

i den renoverede præstegård

  Grundlovstale  
ved folketingsmedlem  
Lars-Christian Brask 
fra Liberal Alliance

  Stort loppemarked
  Musik  
ved Therese Nielsen og band

  Fadølsbod
  Pølsebod
  Kagebod
  Isbod

Friluftsguds-
tjeneste på 
Marken 
2. pinsedag, mandag den 
29. maj kl. 10.30

Friluftsgudstjeneste i det fri, 
hvor spejderne deltager, med 
frokost efter gudstjenesten og 
muligheden for at nyde vores 
smukke natur på kirkens jord-
lod.

Pinsen er kirkens fødsels-
dag, og med pinsen beder vi 
om, at Helligånden kommer 
til os med inspiration til resten 
af året.

Sæt x i kalenderen 
søndag den 9. juli kl. 11 

Møllegudstjeneste 
på Tadre vandmølle 

med grillpølser og øl.

Kirke Saaby 
og Kisserup 

menighedsudflugt 
vil i år blive lagt 
i september. Læs 

mere om udflugten 
i næste udgave af 

kirkebladet.

GRUND-
LOVSFEST
i Kirke Saaby præstegårdshave 
mandag den 5. juni kl. 11.00

Vi forventer, at Kirke 
Saaby præstegård 
er færdigrenoveret 
grundlovsdag 
og byder alle til 
en sightseeing i 
præstegården.  Vi håber også, at så mange 
som muligt vil benytte sig af muligheden for at få 
en gratis salgsbod i præstegårdshaven. Vi plejer at 
have mange salgsboder med alt fra tøj, slik, legetøj 
til møbler. Der er et rigtigt godt salg. Skriv til pjs@
km.dk og meld jer til. Boden kan sættes op fra 
morgenstunden af. Festen for demokratiet er i Kirke 
Saaby en stor og festlig dag. På hjerteligt gensyn!

KREA-
gudstjeneste i 
Hvalsø kirke
Onsdag den 19. april  
kl. 19.00

Vi samles igen med vores 
håndarbejde til en fredfyldt 
stund med tid til refleksion, 
sange, meditation og kaffe og 
kage/te efter gudstjenesten.
Temaet for denne KREA- 
gudstjeneste vil være ”fælles-
skab”.

Som masker er vi menne-
sker strikket/hæklet sammen i 
forskellige fællesskaber.
Vi er afhængige af hinanden, 
og hvad sker der, når en tråd 
går i stykker?
Alle er velkomne – både med 
og uden håndarbejde.
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Babysalmesang  
i Hvalsø kirke
Vi glæder os til at invitere dig 
og din baby (2 til 12 mdr.) til 
Babysalmesang i Hvalsø kirkes 
sognegård mandage kl. 9.30 
1. gang vil være mandag den 16. januar 
med blid sang, lidt ”morgengymnastik”, 
små lege, der fremmer nærvær og glæde, 
salmesang og dans, så vi får glæde og be-
vægelse ind i vores dag. Vi har sæbebob-
ler, farvestrålende tørklæde-lege, musik 
og salmesang samt hyggeligt samvær og 
snak for forældre og børn: Vi drikker lidt 
kaffe/the og får lidt kage sammen bagef-
ter. Babysalmesang, hvor der er mulig-
hed for at dele erfaring, styrke og glæde 
sammen!

Tilmelding på facebookgruppen ” lou-
lous babysalmesang”. Skriv her hvilket 
hold (der er tre) og barnets navn. Glæ-
der mig meget til at møde jer og jeres 
dejlige børn!

Vel mødt!!

Børnedag 

i Kirke Saaby præstegårdshave
fredag den 26. maj kl. 9.30 
Sang og musik ved Loulou 
Klovneshow med klovnen Tapé 
Besøg af sjove dyr 
Futtog og fiskedam 
Sjællands største kagekone 
Pølsebrød og saftevand 
Frugt
Velkommen til børnehaverne,  
dagplejen og alle  
hjemmegående børn! 

Babysalmesang  
i Kirke Saaby kirke
Vi glæder os til at invitere dig og din 
baby (2 til 12 mdr) til Babysalmesang 
i Kirke Saaby kirkes sognegård hver 
tirsdag kl. 9.30
1. gang vil være tirsdag den 10. januar med blid sang, 
lidt ”morgengymnastik”, små lege, der fremmer nær-
vær og glæde, salmesang og dans, så vi får glæde og 
bevægelse ind i vores dag. Vi har sæbebobler, far-
vestrålende tørklæde-lege, musik og salmesang samt 
hyggeligt samvær og snak for forældre og børn: Vi 
drikker lidt kaffe/the og får lidt kage sammen bag-
efter. Babysalmesang, hvor der er mulighed for at dele 
erfaring, styrke og glæde sammen!

Babysalmesang foregår i ”Den gamle Skole” som 
ligger lige overfor kirken på den anden side af vejen. 
Tilmelding på facebookgruppen ”loulous babysalme-
sang” - skriv her hvilket hold (der er tre) og barnets 
navn.
Glæder mig meget til at møde jer og jeres dejlige børn!
Vel mødt!!

Rytmik for  
1-3 årige
i Hvalsø Sognegård 
-fredage kl. 10
Efter vi har sunget, spiser vi,  
og så er der fri leg til kl. 12.
Det er gratis at deltage.
Tilmelding til: line@skovhaug.dk  
eller mobil 21246393

Børne- 
gudstjeneste 
Søndag den 2. april kl. 
10.30 i Kirke Saaby med 
klovneshow og jagt efter 
påskeæg
Vi indleder påskefejringen med en 
børnegudstjeneste. Efter gudstjenesten 
kommer klovnen Tapé med sit fortryl-
lende show i Den gamle Skole. Og så 
er der jagt efter påskeæg i præste-
gårdshaven. Velkommen til børn og 
voksne og påsken 2023!
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Gudnathistorie
Hver den 1. torsdag i måneden kl. 17.00 åbner vi  
i kirken dørene for godnathistorie med hyggeligt  
nærvær for alle børnefamilier 
Loulou byder alle velkommen – der 
er puder og tæpper for børnene, 
klokkespil, varm atmosfære,  små for-
tællinger, sang, samvær for alle børn 
og voksne,  blid musik, lys, historie-
fortælling , sanglege, måske lidt dans 
-  og til sidst en dejlig fællesspisning i 
Den gamle Skole.
Gudnathistorie er: 2. marts, 6. 
april og 4. maj
Sæt kryds i kalenderen og tilmeld 
jeres antal af børn og voksne til spis-

ning senest 2 dage før GUDNATHI-
STORIE  kl. 12.00 under Facebook 
gruppen: ”Gudnathistorie for børn, 
Kirke Saaby”
Spisningen koster 20 kr. pr. vok-
sen, og børn spiser gratis. Spisning 
betales kontant/mobilepay på selve 
dagen.
Vi glæder os til at se jer igen!!  – 
både nye interesserede og jer der 
plejer at være med! Vi ses!

MARTS
HVALSØ SÆRLØSE KR. SAABY KISSERUP

Søndag den 26. februar
1. søndag i fasten

--- 9.00 
PJS

--- 10.30 
PJS

Onsdag den 1. marts --- --- 18.30
Kirkespisning
Roskilde-bispen

---

Søndag den 5. marts
2. søndag i fasten

10.30 
AS

9.00 
AS

10.30 
Bjørkøe

---

Onsdag den 8. marts 19.00 AS
Aftenmeditation 
Torben Westergaard

15.00 KVR
Flygtningeguds.

--- ---

Søndag den 12. marts
3. søndag i fasten

10.30 AS
12.00 AS
Dåbsguds.*

--- 10.30
PJS

---

Søndag den 19. marts
Midfaste

--- 10.30
SEJ

--- 10.30
PJS

Onsdag den 22. marts --- 15.00
KVR
Flygtningeguds

--- ---

Søndag den 26. marts
Mariæ bebudelses dag

10.30
AS

--- 9.00
AS

---

FRA KIRKEN•GUDSTJENESTELISTE

” men i de dage, hvor den 
syvende engel skal til at blæse 
i basunen, har Gud fuldført sin 
hemmelige plan, sådan som han 
har forkyndt det i budskabet til sine 
egne tjenere, profeterne. ”

Johannes Åbenbaring kapitel 10 vers 7
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APRIL MAJ
HVALSØ SÆRLØSE KR. SAABY KISSERUP

Søndag den 2. april
Palmesøndag

10.30
AS

9.00
AS

10.30
PJS
Børnegudstj

---

Torsdag den 6. april
Skærtorsdag

10.30
SEJ

--- 10.30
PJS 
Med let frokost

---

Fredag den 7. april
Langfredag

10.30
SEJ

--- --- 10.30
PJS

Søndag den 9. april
Påskedag

10.30
AS

9.00
AS

10.30
PJS

---

Mandag den 10. april
Anden påskedag

19.00
AS
Aftengudstj.

--- --- 10.30
PJS

Søndag den 16. april
1. søndag efter påske

--- 10.30
AS

10.30
PJS

--

Onsdag den 19. april 19.00 AS
KREA-gudstj.

--- --- ---

Søndag den 23. april
2. s. e. påske

10.30
AS

--- 10.30
PJS

---

Søndag den 30. april
3. s. e. påske

10.30
SEJ

--- --- 10.30
PJS

KIRKEBIL?
Brug for kirkebil, fordi du ellers ikke 
kan komme til en af vores fire kirker? 

Kontakt Dantaxi på tlf. 48 48 48 48. Der 
siges ved opringning til taxa-firmaet af 
kunden/sognebarnet: ”Kirkebil til f.eks. 
Kisserup kirke”. (Aftalt gerne i god tid). 
Kirkebilen betales af menighedsrådene.

FRA KIRKEN•GUDSTJENESTELISTE

HVALSØ SÆRLØSE KR. SAABY KISSERUP

Fredag den 5. maj
Bededag

10.30
AS

9.00
AS

10.30
PJS
Konfirmation

---

Lørdag den 6. maj --- --- 10.30
PJS
konfirmation

---

Søndag den 7. maj
4. s. e. påske

10.30
SEJ

--- 10.30
PJS

---

Lørdag den 13. maj 10.00 AS Konfir-
mation
11.30 SEJ
Konfirmation

--- --- ---

Søndag den 14. maj
5. s. e. påske

10.00
AS
Konfirmation

--- 10.30
Birgit Melgaard

---

Torsdag den 18. maj
Kristi himmelfarts dag

10.00 SEJ
Konfirmation
11.30 AS
Konfirmation

13.00
AS
Konfirmation

--- 10.30
PJS

Søndag den 21. maj
6. s. e. påske

9.00
PJS

--- 10.30
PJS

---

Søndag den 28. maj
Pinsedag

10.30
SEJ

--- 9.00
PJS

10.30
PJS

Mandag den 29. maj
Anden pinsedag

10.30
AS
Friluftsguds. på 
Marken

--- 10.30
PJS

---

* Dåbsgudstjenesterne bliver kun gennemført, hvis nogen er tilmeldt.
PJS: Poul Joachim Stender / SEJ: Søren E. Jensen / AS: Anne Spangsberg / KVR: Karen Vinther Ringsmose, Flygtningepræst

FRA KIRKEN•GUDSTJENESTELISTE

GUDSTJENESTER PÅ 
ÆLDRECENTER KL. 10.30

Torsdag den 9. marts - AS
Torsdag den 13. april - PJS
Torsdag den 4. maj - SEJ



KIRKE HVALSØ / SÆRLØSE

Sognepræst Anne Spangsberg ,  
Præstegårdsvej 2A, 4330 Hvalsø, tlf. 4640 8055, 
e-mail: anne.spangsberg@paradis.dk  
www.hvalsoe-kirke.dk
www.sogn.dk
www.sogn.dk/kirkehvalsoe/kalender
Træffes bedst tirsdag og onsdag kl. 10-11, torsdag 
kl. 16-17 eller efter aftale. Træffes ikke mandag.

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

Organist Linda Baarsgaard
Hallebyorevej 64, Hallebyore, 4450 Jyderup,
tlf: 3526 2430, e-mail: linda@hvalsoe-kirke.dk.
Fridag om mandagen

Kirkegårdsleder Søren Christensen, 
Præstegårdsvej 2C, 4330 Hvalsø, tlf. 4640 
9501, e-mail: sc@hvalsoe-kirke.dk - Hvalsø 
kirkegårdskontor - kontortid hverdage  
ml. kl. 10.00-12.00

Kirkesanger Helene Gerup,  
Omø Havnevej 43, 4245 Omø, tlf. 2053 2512,
e-mail: helene.gerup@gmail.com

Kirke- og kulturmedarbejder  
for børn og unge barselsorlov

Underviser i babysalmesang Loulou Elise Holm  
Bukkerupvej 151, 4340 Tølløse, tlf. 6063 5431, 
e-mail: louloueliseholm@ymail.com

Formand for Hvalsø-Særløse fælles
menighedsråd Peter Witthøft-Rasmussen,
Kløvermarken 6, 4330 Hvalsø, tlf. 2172 0963,  
e-mail: pwr@dsb.dk

KIRKE SAABY / KISSERUP

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

Præstesekretær Kristina Garth-Grüner,  
tlf. 4649 2117 eller 2216 1234,  
e-mail: kriga@km.dk
Træffes tirsdag mellem 8.00 og 17.00

Organist vikar Jesper Lorck, tlf. 2071 9977, 
e-mail: jslorck@hotmail.com

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

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

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

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

Saaby Vokalensemble
Henvendelse til organist Anders Danman

Anne B. Spangsberg Søren E. Jensen Poul Joachim Stender

Find kirkerne på Facebook


