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Store Bededag var denne stork på lynvisit i Sædder. Den kom flyvende ind 
over vejen og landede på marken ved præstegården, hvor jeg lige nåede at 
tage et par billeder inden den var væk igen.
Nu har Sædder Kirke jo tidligere været kendt som kirken med storkereden
på taget, og igennem 200 år kom der hvert forår storke, der fik unger i 
reden på kirketaget.
I dag er der ikke længere en storkerede på taget, men det kunne være hyg-
geligt, hvis den kom tilbage.

Susanne Rething Jelsdorf

FORSIDEFOTO: STORK PÅ LYNVISIT I SÆDDER

GOSPELKONCERT

Onsdag den 15/6 klokken 19.30 i Sædder Kirke 
med efterfølgende forfriskning i våbenhuset. 

Heidi Hansen

Referat fra afslutning den 31/3.
Vi sluttede sæsonen af med maner. Andre interesserede var selvfølgelig 
også velkomne selv om man ikke havde deltaget aktivt. Foruden den fine 
udstilling af tæpper 25 stk. og 25 stk. børnetrøjer + diverse tørklæder og 
voksne trøjer havde vi foredrag af en spændende dame Mila Pajovic. En ro-
bust dame, født i Montenegro og som via en dansk penneveninde fik mulighed 
for at uddanne sig i Danmark. Med stor ihærdighed nåede hun sit mål og fik 
familie og anerkendelse for sit arbejde, dels i Århus og i Randers. - Tiden 
fløj afsted og hun skulle tilbage til Århus, men hendes oplevelser og evnen til 
at berette gjorde indtryk på alle. 

En god eftermiddag sluttede med en sang og Tak for denne hyggelige, men 
korte sæson.

                                                  På udv.v. Birgit J.

MOTHER THERESA 
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Kære elever og forældre i kommende 8. klasser
Det er nu tid til indskrivning til konfirmation i 
foråret 2023. 
Indskrivningen foregår digitalt og består af 
to trin. Først når begge trin er gennemført, 
er jeres barn indskrevet til konfirmation. Følg 
venligst nedenstående vejledning. 
OBS: Konfirmander, der skal konfirmeres i Sæd-
der kirke, meldes også til her via Herfølge Kirke 
og går til konfirmationsforberedelse i Herfølge. 

Trin 1
Er der fælles forældremyndighed skal begge forældre signere med NemID.
Part 1 går ind på dette link med NemID og udfylder skemaet: 
https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmand-
tilmelding
Hvis dit barn er døbt i udlandet eller et andet kristent trossamfund, skal du 
vedhæfte en kopi af dåbsattesten. 
Dernæst får part 2 en mail med link til signering med NemID. 
OBS: Alle med forældremyndighed skal signere med NemID før der kan 
fortsættes til trin 2. Der kan gå op til 24 timer fra sidste signering før I 
kan gå videre til trin 2. 

Trin 2
Én forælder skal nu gå på KonfirmandIntra med NemID via dette link:
https://konfirmand.kirkenettet.dk/Account/Login?ReturnUrl=%2F
Her bedes I svare på de spørgsmål, der ligger til besvarelse. Går jeres barn 
ikke på én af skolerne på listen – kontakt venligst kirkekontoret.

Når I kan få adgang til KonfirmandIntra (trin 2) OG spørgsmålene er besva-
ret, er jeres barn tilmeldt :).

Ansøgningsfristen for tilmelding til konfirmation 2022 i Herfølge og Sæd-
der kirke er fredag d. 24. juni 2022. Ugen efter vil alle tilmeldte modtage 
en velkomsthilsen fra os i KonfirmandIntra, som ligeledes fremover vil være 
kommunikationsplatformen mellem forældre og kirke. Konfirmationsforbe-
redelsen begynder tirsdag den 6. september klokken 14.00–15.30 i Herfølge 
sognegård.

I er altid velkommen til at kontakte kirkekontoret mandag, tirsdag, torsdag 
og fredag ml. kl. 10-12 på tlf. 56 27 51 09 hvis I har spørgsmål til tilmeldin-
gen. I kan også sende os en mail på herfoelge.sogn@km.dk, som vi besvarer 
hurtigst muligt. 

KONFIRMANDINDSKRIVNING TIL KONFIRMATION 2023

Som noget nyt 
tilbyder Sædder Kirke 

konfirmation både 
lørdag den 6. maj og 
søndag den 7. maj 

– tidspunktet er endnu 
ikke fastlagt. 



Søndag den 19. juni
1. søndag efter trinitatis 
Højmesse klokken 10.00

Søndag den 26. juni 
2. søndag efter trinitatis
Højmesse klokken 10.00

Søndag den 3. juli*)
3. søndag efter trinitatis
Højmesse klokken 10.00

Søndag den 10. juli
4. søndag efter trinitatis
Højmesse klokken 10.00

Søndag den 17. juli
5. søndag efter trinitatis
Højmesse klokken 09.00
v/Susanne Rething Jelsdorf

Søndag den 24. juli
6. søndag efter trinitatis
Ingen gudstjeneste, der henvises 
til Herfølge Kirke

Søndag den 31. juli
7. søndag efter trinitatis
Højmesse 08.30
v/sognepræst Lars Ulrik Jensen

Søndag den 7. august
8. søndag efter trinitatis
Højmesse klokken 08.30
v/sognepræst Lars Ulrik Jensen

Søndag den 14. august*)
9. søndag efter trinitatis
Højmesse klokken 10.00

Søndag den 21. august
10. søndag efter trinitatis
Højmesse klokken 10.00

Søndag den 28. august
11. søndag efter trinitatis
Højmesse klokken 10.00 

Søndag den 4. september
12. søndag efter trinitatis
Højmesse klokken 10.00

Søndag den 11. september
13. søndag efter trinitatis
Højmesse klokken 10.00

GUDSTJENESTER 
I SÆDDER KIRKE
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ALLE I SOGNET ØNSKES 
EN GOD SOMMER



Ingen gudstjenester i perioden

GUDSTJENESTER 
I INGELSTRUP KAPEL

LØRDAGSDÅBS-
GUDSTJENESTER 

Lørdag den 13. august kl. 10.00
Lørdag den 17. september kl. 10.00

HUSK
Deadline for blad nr. 3, 2022
19. august 2022 (udk. uge 35)

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

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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 KIRKEBLADET KAN HENTES HOS 

KLIP´KROGEN, 
HASLEV BIBLIOTEK, 

PRÆSTEN OG I KIRKEN 



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 indgået sam-
arbejde med Herfølge Kirkegård 
om pasning af Sædder Kirkegård 
og ved 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


