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Fra tirsdag den 1. februar bliver corona ikke længere regnet for en sam-
fundskritisk sygdom her i Danmark. Det har medført, at regeringen i tråd 
med sundhedsmyndighedernes anbefalinger, har valgt at ophæve de mange 
restriktioner vi har haft de sidste to år. Det betyder, at vi ikke længere har 
restriktioner i kirken i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlin-
ger. Men vi skal naturligvis stadig passe godt på hinanden og blive hjemme, 
hvis vi er sløje. 

Der vil også fortsat være sprit i våbenhuset til brug for kirkegængerne før 
og efter gudstjenesten. 
At vi ikke længere har afstandskrav gør også, at vi igen kan fejre gudstjene-
ste i Ingelstrup kapel! 

SLUT MED RESTRIKTIONER I KIRKEN

Det hele begyndte i 1022, da Knud 
den Store indviede Gerbrand som 
biskop. Og siden har der været ikke 
mindre end 64 biskopper i Roskilde.
Den nok mest berømte er Absalon, 
som var biskop fra 1158-1192.

I 1536 blev reformationen gen-
nemført og Roskilde stift blev til 
Sjællands Stift. Roskilde Domkirke 
forblev dog med at være domkirke 
for Sjællands Stift. 

Helt frem til 1922 var der kun et 
stift for hele Sjælland, men grundet 
eksploderende befolkningstal i Kø-
benhavn, blev Sjælland delt op i to. 
Københavns Stift og Roskilde Stift.

I forbindelse med 1000 års jubilæ-
um, er der lavet en lille film, på en 

halv time, der fortæller om Roskilde 
Stifts historie.
Man kan se den her: 
www.roskildestift.dk/1000
Her finder man også mange spænden-
de fortællinger om stiftes historie 

Der skulle i januar have været 
afholdt en 3 dags jubilæumsfejring, 
men det satte corona en stopper for. 
Fejringen er udsat til 19.-21. august 
2022. Programmet kan man også se 
på overstående link.

Heidi Hansen

1000 ÅR MED ROSKILDE STIFT

FAKTA: I Roskilde Stift er der
737.202 indbyggere, hvoraf 
572.615 er medlem af folkekirken. 
Det svarer til en medlemsprocent 
på 78.
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Den 2. februar var det kyndelmisse, og netop den dag skulle ifølge traditio-
nen være årets koldeste dag, så nu kan det kun gå fremad. Nu fornemmer vi 
også, at lyset er ved at vende tilbage og at dagene bliver længere.

Mange helligdage har ofte deres udspring i gamle folkelige traditioner, det 
gælder også for Kyndelmisse, hvor man fra gammel tid har fejret kyndel-
misse med lystænding for at markere, at vi nu er midtvejs i vinteren og at 
foråret er på vej, vi har jo allerede i nogen tid kunnet nyde synes af både 
vintergækker og erantis. Og vintergækken kaldes for ”kirkeblomst” eller 
”kyndelmisseblomst”, fordi de første gerne dukker frem omkring Kyndelmis-
se.

Man kaldte kyndelmisse for Kjørmes Knud, hvor kjørmes er en sammentræk-
ning af kerte, som betyder lys, og messe som betyder gudstjeneste. Og Knud 
er her ikke et navn, men en knude, altså et billede på en knude af hård frost.
Men selv om kulden er nok så hård og vejret nok så surt, så er alt ikke sagt 
med det, fordi for 2000 år siden, julenat blev en flamme tændt et sted nede 
sydpå, en lille flamme, der voksede sig stor, og som ikke kan pustes ud. En 
flamme, der giver os mennesker lys og varme, Jesus Kristus. En flamme, der 
er evig og i hvis skær vi lever.

Vores kirketjener Annalise Ziirsen har taget disse billeder 
fra Kyndelmissegudstjenesten i Sædder Kirke

KYNDELMISSE
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Sædder Kirke får den 27. marts kl. 16.00 besøg af Bo Nielsen Trio, 
Michael Petersen Guitar, Bjarne Christensen Kontrabas samt Bo Niel-
sen guitar og sang. Bo Nielsen står for de fleste af numrene . Hans 
tekster er en spejling af troens liv, hvor både tro og tvivl, trøst, håb 
og kærlighed finder plads. Såvel Skaberen som skaberværket bliver 
prist i den klangfulde musik. Akustisk og let. Repertouiret indeholder 
ligeledes fortolkninger af danske sange og salmer. Netop arbejdet 
med den danske sangskat har betydet samarbejde, koncerter og CD 
udgivelser med bl.a. Vinding/Koppel, Jens Hack m.fl. Guitarist Michael 
Petersen samt Bassist Bjarne Christensen er begge kendte fra den 
danske musikscene og indenfor flere genrer. Paul Harrison Band, Si-
gurd Barrets trio, Breeze of Gospel, Unity m.fl og gennem både inden- 
og udenlandsk tourvirksomhed.

BO NIELSEN TRIO

 KIRKEBLADET KAN HENTES HOS 

KLIP´KROGEN, 
HASLEV BIBLIOTEK, 

PRÆSTEN OG I KIRKEN 
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ALLE I SOGNET ØNSKES 
EN GLÆDELIG PÅSKE

Kirkefestivalen Himmelske Dage sætter 
fokus på livets store spørgsmål gennem 
talks, debatter, musik, kunst og selvfølgelig 
andagter og gudstjenester. 

Himmelske Dage finder sted i 
Kristi himmelfartsferien 
d. 26.-29. maj 2022 i Roskilde.

Her kan du opleve over 400 events om tro, samfund, debat og meget mere 
mellem himmel og jord!

Himmelske Dage er en økumenisk festival. Det vil sige, at Himmelske Dage 
er et samarbejde mellem forskellige kristne kirke, organisationer og for-
eninger.

Læs mere om festivalen og hvordan du kan være med her:
https://himmelskedage.dk/

Heidi Hansen

HIMMELSKE DAGE

Vi er startet op igen med Mother Theresa. Rart vi nu igen kan mødes, om vi 
skal forlænge sæsonen, ved vi ikke endnu, det må vi drøfte med hinanden. 

De datoer der ligger fast er: torsdage den 17. februar, 3. marts, 17. marts 
og 31. marts. Vel mødt som altid fra kl. 14 til 16.30 i Sædder Præstegård.    

NYT FRA AKTIVITETSUDVALGET



Søndag den 20. marts
3. søndag i fasten
Højmesse klokken 10.00

Søndag den 27. marts
Midfaste
Højmesse klokken 10.00 husk også 
koncert klokken 16.00
Sommertid begynder.

Søndag den 3. april*)
Maria bebudelse
Højmesse klokken 10.00

Søndag den 10. april
Palmesøndag
Fromesse klokken 08.30
v. sognepræst Jaqueline Moust-
gaard Thiesen

Torsdag den 14. april
Skærtorsdag 
Højmesse klokken 16.00*)
Let traktement efter gudstjene-
sten 

Fredag den 15. april
Langfredag
Liturgisk gudstjeneste klokken 
10.00

Søndag den 17. april
Påskedag
Højmesse klokken 10.00

Mandag den 18. april*)
2. påskedag
Ingen højmesse i Sædder Kirke, 
men i Ingelstrup Kapel

Søndag den 24. april
1. søndag efter Påske
Højmesse klokken 10.00

Søndag den 1. maj
2. søndag efter Påske
Se venligst hjemmesiden og/eller 
sogn.dk

Søndag den 8. maj*)
3. søndag efter Påske
Højmesse klokken 10.00

Fredag den 13. maj
Bededag ingen gudstjeneste, der 
henvises til nabokirkerne

Søndag den 15. maj
4. søndag efter Påske
Højmesse klokken 10.00

Søndag den 22. maj
5. søndag efter Påske
Fromesse klokken 08.30
v/sognepræst Jaqueline Moust-
gaard Thiesen

Torsdag den 26. maj 
Kristi Himmelfartsdag
Højmesse klokken 10.00

Søndag den 29. maj
6. søndag efter Påske
Højmesse klokken 10.00

GUDSTJENESTER 
I SÆDDER KIRKE
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Søndag den 5. juni
Pinsedag
Højmesse 10.00

Mandag den 6. juni*)
2. pinsedag 
Ingen højmesse i Sædder Kirke, 
men i Ingelstrup Kapel

Søndag den 12. juni
Trinitatis Søndag
Højmesse klokken 10.00

Mandag den 18. april*)
2. påskedag
Højmesse klokken 10.00

Mandag den 6. juni*)
2. pinsedag
Højmesse klokken 10.00

GUDSTJENESTER 
I INGELSTRUP KAPEL

LØRDAGSDÅBS-
GUDSTJENESTER 

Lørdag den 12. marts kl. 10.00
Lørdag den 23. april kl. 10.00
Lørdag den 18. juni kl. 10.00

HUSK
Deadline for blad nr. 2, 2022

8. maj 2022 (udk. uge 20)

SOGN.DK
SAEDDERKIRKE.DK

her kan man også finde guds-
tjenester og aktiviteter i sognet.

KIRKEBILEN 
der er gratis at benytte

for sognets beboere,
bedes bestilt direkte

hos Taxa Selandia Køge:
tlf. 56 65 35 35

MENIGHEDSRÅDSMØDE
I PRÆSTEGÅRDEN

Den 5. april
kl. 19.00

KIRKEKAFFE
Der er som udgangspunkt kirke-
kaffe i våbenhuset den første 

søndag i hver måned, men der kan 
forekomme ændringer.

Hold derfor øje med de med *) 
mærkede datoer i gudstjenestelisten.
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Sognepræst
Susanne Rething Jelsdorf
Sæddervej 32, 4682 Tureby
Tlf. 56 28 33 16
Træffes bedst tirsdag, torsdag og 
fredag kl. 10-11 eller efter aftale.
Samt onsdag kun efter aftale.
Mandag fri.

Sædder Kirke
Sæddervej 34 b, 4682 Tureby

Ingelstrup Kapel
Ulstrupvej 9b, 4682 Tureby

Organist
Hans Bjerborg
Hybenvej 8, 4600 Køge
Tlf. 56 65 34 65 / 30 54 26 38

Kirkesanger
Hans-Michael Jelsdorf
Sæddervej 32, 4682 Tureby
Tlf. 56 28 33 16

Graver
Menighedsrådet har fra årsskiftet 
besluttet at indgå samarbejde med 
Herfølge Kirkegård om pasning af 
Sædder Kirkegård og Ingelstrup 
kapel.

Henvendelse skal ske til Herfølge 
kirkegårdskontor, åbent man-fre
klokken 10.00-12.00
Tlf. 56 27 51 09 
Mail: kj@herfoelgekirke.dk

Menighedsrådet
Formand
Thomas Hjerrild Jensen
Banevej 1A, 4682 Tureby
Tlf. 23 66 20 30

Kirkeværge
Kirsten Pedersen
Banevej 2, 4682 Tureby
Tlf. 30 33 60 81

Kasserer
Kirsten Vej Petersen
Bøttemosevej 3, 4690 Haslev

KFUM Spejderne
Gruppeleder
Gert Pedersen
Bjerredevej 17, 4682 Tureby
Tlf. 56 28 35 19

Grupperådsformand
Carsten M. Olsen
Åbrinken 8, 4682 Tureby

Spejderhytten – Vadhytten
Bjerredevej 46, 4682 Tureby
Tlf. 56 28 37 34

KIRKEBETJENINGEN

Sognets officielle e-mail:
saedder.sogn@km.dk

Susanne Rething Jelsdorf:
surj@km.dk

Sognets hjemmeside:
www.saedderkirke.dk


