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Vi lever i en mærkelig tid med mange restriktioner, også for kir-
ken. 

Det betyder bla., at gudstjenesterne ikke må vare mere end 30 
minutter og der må ikke være fællessang, så vi lytter til salmerne. 

For gospelkoret og Mother Theresa har corona også betydet æn-
dringer, det er der skrevet om andetsteds i bladet.

Konfirmanderne bliver undervist virtuelt og Lise Fuglsang og præ-
sterne ved Herfølge Kirke, Kristine Marstrand-Jørgensen, Lisbeth 
Larsen og undertegnede, har lavet et både spændende, sjovt og 
lærerigt forløb til dem. 

Alle vores 130 kommende konfirmander afhentede den 29. januar 
hver sin pose fyldt med opgaver og små opmærksomheder - der 
skal både vaskes fødder, afholdes chokolade nadver og leges Fa-
dervor. 

Hvis man kommer forbi kirkekontoret, vil man kunne se små sed-
ler, der er sat op på kirkekontorets vinduer med QR-koder. Det er 
også en del af undervisningen, men alle er naturligvis velkomne til 
at bruge mobilen og se, hvad der gemmer sig - de bliver skiftet ud 
hver uge, så der er masser at se frem til. 

Vi er i kontakt med konfirmanderne via mail og telefon, så der er 
fællesskab selv om det stadig er på afstand. 
  
                                     Susanne Rething Jelsdorf

EN MÆRKELIG TID

ALLE I SOGNET ØNSKES EN GLÆDELIG PÅSKE



Ja! Vi findes endnu :-)

Men grundet restriktionerne er der ikke muligt for os, at mødes i 
kirken og synge. I skrivende stund ser det lidt usikkert ud, omkring 
forårskoncerten, som plejer at være i maj.

Vi håber at der snart bliver åbnet op for forsamlingsforbuddet, så 
vi kan lave et brag af en julekoncert. 

På korets vegne
Heidi

Ja! Vi er her også :-)

Selvom vi ikke kan mødes til vores hyggelige eftermiddage, står 
strikkepindende ikke stille. Der bliver produceret hjemme i stedet. 

Der er stort behov for de tæpper, der bliver lavet. Skulle der være 
nogen i sognet, der har lyst til at strikke tæpper, men ikke har 
mulighed for at være med i Mother Theresa kredsen, så kontakt 
gerne Birgit Jacobsen. Så vil hun være behjælpelig oplysninger. 
Birgit kan kontaktes på: 56 28 30 33

SÆDDER KIRKE GOSPELKOR

VI FINDES ENDNU :-)

MOTHER THERESA
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Der har været megen usikkerhed omkring afvikling af konfirmation 
i Sædder kirke. Da Sædder sogn jo har et  tæt samarbejde med 
Herfølge sogn i forbindelse med konfirmationsforberedelse, har 
menighedsråd og præster ved Herfølge/Sædder kirker drøftet 
den usikre tid, vi er på vej ind i. Samtidig er de unge mennesker på 
vej til konfirmation med fest og meget andet og har brug for klar-
hed i planlægningen.

Derfor er det blevet besluttet at udskyde konfirmationerne, og 
derfor har alle forældre til konfirmander fra Sædder og Herfølge 
sogne modtaget brev om flytning af konfirmationsdage til efter 
sommerferien. Vi håber, at situationen har normaliseret sig til den 
tid, men datoen er naturligvis givet med forbehold over for sund-
hedsmyndighedernes regler til den tid.

Hvis det ønskes at fastholde konfirmation søndag den 2. maj, bedes 
I kontakte mig på mail surj@km.dk

Ellers ligger konfirmationen søndag den 12. september i Sædder 
Kirke. 

Vi forventer at kunne oplyse om tidspunkter for konfirmationen i 
løbet af juli måned, og vi håber at der blandt konfirmander og for-
ældre er forståelse for beslutningen. 

Susanne Rething Jelsdorf

KONFIRMATION 2021
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Tilmelding til konfirmation i 2022 foregår elektronisk, og skal ske 
i foråret 2021. Der vil udgå besked til skolerne, når der åbnes for 
indskrivning.  

For de konfirmander, der skal konfirmeres i Sædder Kirke, falder 
konfirmationen som tidligere år på den første søndag i maj måned 
2022: Søndag den 1. maj

Husk ved tilmelding at anføre, at konfirmanden skal undervises i 
Herfølge, og konfirmeres i Sædder Kirke. 

At deltage i konfirmationsforberedelsen er et frivilligt tilbud. Det 
er altså noget man frit vælger til og engagerer sig i. For at blive 
konfirmeret kræver lovgivningen, at man deltager i konfirmations-
forberedelsen. Desuden skal man være fortrolig med hvordan en 
gudstjeneste forløber, det lærer man ved at gå i kirke. I Sædder 
skal konfirmanderne gå i kirke 10 gange i løbet af konfirmationsfor-
beredelsen.

I er naturligvis altid velkomne til at rette henvendelse til mig, hvis 
der er spørgsmål på telefon 56 28 33 16 eller mail: surj@km.dk

Jeg glæder mig til at lære jer kommende konfirmander og jeres 
forældre at kende.

Venlig hilsen
Susanne Rething Jelsdorf
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INDSKRIVNING TIL 
KONFIRMATIONSFORBEREDELSE



Søndag den 21. marts
Maria Bebudelse
Højmesse klokken 10.00

Søndag den 28. marts
Palmesøndag
Højmesse klokken 10.00

Torsdag den 1. april
Skærtorsdag 
Højmesse klokken 10.00 

Fredag den 2. april
Langfredag
Liturgisk gudstjeneste klokken 
10.00

Søndag den 4. april
Påskedag
Højmesse klokken 10.00

Mandag den 5. april
2. Påskedag
Højmesse Sædder Kirke klokken 
10.00

Søndag den 11. april
1. søndag efter Påske
Højmesse klokken 10.00

Søndag den 18. april
2. søndag efter Påske
Højmesse klokken 10.00

Søndag den 25. april
3. søndag efter Påske
Højmesse se venligst hjemmesiden 
eller sogn.dk

Torsdag den 29. april
Store bededagsaften klokken 19.00
Liturgisk gudstjeneste

Fredag den 30. april 
Bededag ingen gudstjeneste, der 
henvises til nabokirkerne

Søndag den 2. maj
4. søndag efter Påske
Konfirmation, tidspunkt følger

Søndag den 9. maj
5. søndag efter Påske
Højmesse klokken 10.00

Torsdag den 13. maj 
Kristi Himmelfartsdag
Højmesse klokken 10.00

Søndag den 16. maj
6. søndag efter Påske
Højmesse klokken 10.00

Søndag den 23. maj
Pinsedag
Højmesse 10.00

GUDSTJENESTER 
I SÆDDER KIRKE
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Mandag den 24. maj
2. Pinsedag 
Højmesse klokken 10.00 i Sædder 
Kirke

Søndag den 30. maj
Trinitatis Søndag
Højmesse klokken 10.00

Søndag den 6. juni
1. søndag efter trinitatis
Højmesse klokken 10.00

Søndag den 13. juni
2. søndag efter trinitatis
Højmesse 10.00

Ingen gudstjenester i Ingelstrup 
kapel

GUDSTJENESTER 
I INGELSTRUP KAPEL

LØRDAGSDÅBS-
GUDSTJENESTER 

Klokken 10.00
Lørdag den 20. marts
Lørdag den 17. april
Lørdag den 29. maj 

HUSK
Deadline for blad nr. 2, 2021

9. maj 2021
(udkommer uge 21)

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

 17. marts, 21. april, 4. maj, 8. juni
 alle dage klokken 19.00

KIRKEKAFFE
I skrivende stund har vi desværre 

ikke kirkekaffe pga. corona!
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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

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


