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... at der udgik en befaling fra kejser 
Augustus om at holde folketælling 
i hele verden. Det var den første 
folketælling, mens Kvirinius var stat-
holder i Syrien. Og alle drog hen for 
at lade sig indskrive, hver til sin by. 
Også Josef drog op fra byen Naza-
ret i Galilæa til Judæa, til Davids by, 
som hedder Betlehem, fordi han var 
af Davids hus og slægt, for at lade 
sig indskrive sammen med Maria, sin 
forlovede, som ventede et barn. Og 
mens de var dér, kom tiden, da hun 
skulle føde; og hun fødte sin søn, den 
førstefødte, og svøbte ham og lagde 
ham i en krybbe, for der var ikke 
plads til dem i herberget. 

I den samme egn var der hyrder, som 
lå ude på marken og holdt nattevagt 
over deres hjord. Da stod Herrens 
engel for dem, og Herrens herlighed 
strålede om dem, og de blev grebet 
af stor frygt. Men englen sagde til 
dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder 
jer en stor glæde, som skal være for 
hele folket: I dag er der født jer en 
frelser i Davids by; han er Kristus, 
Herren. Og dette er tegnet, I får: 
I skal finde et barn, som er svøbt og 
ligger i en krybbe.« Og med ét var 
der sammen med englen en himmelsk 
hærskare, som lovpriste Gud og 
sang: 

Ære være Gud i det højeste og på jorden! 
Fred til mennesker med Guds velbehag!

Ja,for mange mennesker er det først rigtig 
jul, når de har været i kirke, sunget julesal-
mer og hørt juleevangeliet. Juleaften er altid 
velbesøgt, men i år bliver det pga. corona an-

derledes end tidligere år. Menighedsrådet har 
besluttet, at vi ”kun” holder julegudstjeneste i 

Sædder Kirke med de restriktioner, der er i skriven-
de stund – vi ved jo desværre ikke om det bliver ændret. Men 
som det er nu, er der julegudstjeneste klokken 11.00, 13.30 og 
16.00. Da vi ikke må være så mange er tilmelding nødvendig, se 
venligst www.sogn.dk/saedder (ved tvivl ring til sognepræsten). 

Kan man ikke deltage i gudstjenesten juleaften, er der mulig-
hed for at komme i kirke Juledag og anden juledag, hvor der er 
gudstjeneste klokken 10.00 begge dage i Sædder Kirke.

Alle i sognet ønskes en glædelig jul og et velsignet nytår.
Susanne Rething Jelsdorf

OG DET SKETE I DE DAGE ...



I disse Corona tider vil vi gerne i Aktivitetsudvalget i Sædder 
Kirke rose de flittige Mother Theresa damer. For der er, trods 
problemer med at mødes i slutningen af sæson 2019-20, præsteret 
rigtig meget fint håndarbejde. 

I tal er det: 53 tæpper, 10 halstørklæder, 4 bluser til voksne,
4 børnebluser, 2 stolaer, 1 trøje. Alt afleveret til nødhjælpsdepo-
tet, hvor de sætter stor pris på de pæne ting, de får til viderefor-
midling. Der er stadig stort behov, også for børnetøj sagde John 
Maller, der modtog vores ting på ”Rønnebæksholm”.
 

I nystartet ”Mother Theresa” sæson har vi stadig forskellige på-
bud, vi skal overholde, når vi mødes. Men vi er der, og vi hygger os 
og der kan være flere, hvis man har lyst. 

Torsdage fra kl. 14-16.30.
2020: 12/11 -- 26/11 -- Juleaf. 10/12
2021: 7/1 -- 21/1 -- 4/2 -- 18/2 -- 4/3 -- 18/3 og 
afslutning den 8/4.

Andre aktiviteter i udvalget ligger lidt stille, men vi håber
at vi efter jul, får normale tilstande igen.

Birgit Højland Jacobsen

MOTHER THERESA
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Der blev afholdt Menighedsrådsvalg til Sædder sogn den 15/9-
2020, dette nåede ikke at blive aflyst af Covid 19 som mange andre 
ting er blevet.

Der skulle stemmes 6 medlemmer ind til det nye råd, og det blev 
gjort. Dog er jeg lidt ked af at ud af ca. 1000 stemmeberettigede 
var der kun mødt 13 op til vores 
valgforsamling, trods annoncering 
i dagblad, ugeblad fra prædike-
stolen, i kirkebladet og på Face-
book. Det syntes jeg faktisk er 
lidt skuffende. Dem der mødte 
op var også bestemt interesseret 
i vores lokalsamfund og i vores 
kirke i Sædder samt kapellet i 
Ingelstrup. Men hvis vi skal værne 
om vores kirke og kapel, så er vi 
bestemt også nød til at støtte op 
omkring det i lokalsamfundet.

De medlemmer der blev stemt ind er bestemt kompetente og jeg 
er sikker på vi går en rigtig god periode i møde, i håb om at Corona 
snart bliver udryddet og hverdagen bliver lidt normal igen. Der er 
mange udfordringer og tage fat på i den nye periode og vi glæder 
os.                                                               Thomas Hjerrild Jensen
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MENIGHEDSRÅDSVALG

Det nye råd kommer således 
til at bestå af.

Heidi Hansen
Kirsten Pedersen

Kirsten vej Petersen
Carsten Olsen
Lars Djernæs

Thomas Jensen
Susanne Rething Jelsdorf

Ingelstrup kapel fra 
julen 2019 

Fotograf: Maja Harding 
Pedersen

STEMNINGSBILLEDE
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høstgudstjenesten i 
Sædder Kirke 
6. september!

Fotograf: Susanne Brade

STEMNINGSBILLEDE

Sædder kirke gospel kor eksiste-
rer stadig :-)  

Selvom vi måtte aflyse alt i 
foråret inklusive vores koncert, 
startede vi op igen i september, 
med stor forventning om, at syn-
ge frem til jul. 

Selve julekoncerten vidste vi godt 
var aflyst, da der ikke må være 
så mange i kirken. Og sikke mange 
nye der mødte op. Det var en fest 

at synge. Men selv med de bed-
ste intentioner, måtte vi stoppe 
sæsonen efter et par gange, da 
smittetrykket var stigende.

Så selv om der er lidt forhindrin-
ger lige for tiden, så prøver vi at 
starte op igen, i det nye år. Hold 
øje med hjemmesiden – her kom-
mer startdatoen til at stå.

På korets vegne
Heidi

GOSPELKOR OG CORONA

 KIRKEBLADET KAN HENTES HOS 

KLIP´KROGEN, 
HASLEV BIBLIOTEK, 

PRÆSTEN OG I KIRKEN 



Søndag den 22. november
Sidste søndag i kirkeåret
Højmesse klokken 10.00 

Søndag den 29. november
1. søndag i advent
Højmesse 10.00
Det nye menighedsråd tiltræder

Søndag den 6. december
2. søndag i advent
Højmesse klokken 10.00
”De ni læsninger”, pga. corona 
deltager politisangkoret desværre 
ikke.

Søndag den 13. december
3. søndag i advent
Højmesse klokken 14.00 ved 
sognepræst Lisbeth Larsen fra 
Herfølge

Søndag den 20. december
4. søndag i advent
Gudstjeneste klokken 10.00 og 
13.00. 
I gudstjenesten synger vi også 
julesalmer

Torsdag den 24. december
Juleaften 
Gudstjeneste klokken 11.00, 13.30 
og 16.00 i Sædder Kirke.
På grund af corona er tilmelding 
nødvendig, se venligst hjemmesiden 
eller sogn.dk

Fredag den 25. december
Juledag
Højmesse klokken 10.00

Lørdag den 26. december
2. juledag
Højmesse klokken 10.00 i Sædder 
Kirke

Søndag den 27. december 
Julesøndag
Højmesse klokken 10.00

Fredag den 1. januar 2021
Nytårsdag 2021
Højmesse klokken 14.00

Søndag den 3. januar
Helligtrekongers søndag
Højmesse klokken 10.00

Søndag den 10. januar
1. søndag efter helligtrekonger
Højmesse klokken 10.00

Søndag den 17. januar
2. søndag efter Helligtrekonger
Højmesse klokken 10.00

Søndag den 24. januar
Sidste s. efter Helligtrekonger
Højmesse klokken 10.00

GUDSTJENESTER 
I SÆDDER KIRKE
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Søndag den 31. januar
Septuagesima
Højmesse klokken 10.00

Søndag den 7. februar
Seksagesima
Højmesse klokken 10.00

Søndag den 14. februar
Fastelavn
Højmesse klokken 10.00 ved sogne-
præst Søren Voigt Juhl, Køge

Søndag den 21. februar
1. søndag i Fasten
Højmesse klokken 10.00

Søndag den 28. februar
2. søndag i Fasten
Højmesse klokken 10.00

Søndag den 7. marts
3. søndag i Fasten
Højmesse klokken 10.00

Søndag den 14. marts
Midfaste
Højmesse klokken 14 ved sogne-
præst Lis Levring fra Borup

Ingen gudstjenester i 
Ingelstrup Kapel

GUDSTJENESTER 
I INGELSTRUP KAPEL

LØRDAGSDÅBS-
GUDSTJENESTER 

Lørdag den 9. januar kl. 11.00
Lørdag den 20. februar kl. 10.00

HUSK
Deadline for blad nr. 1, 2021
7. februar 2021 (udk. uge 8)

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

9. december 2020
9. februar 2021

kl. 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


