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Min prakikuge hos Pia

DE 3 SOGNE

Fællesklummen
I skrivende stund nærmer vi os julen. Mens jeg
skiver dette, har vi endnu ikke holdt Alle Helgen, hvor Guds løfter om evigt liv og en lykkelig opstandelse fra de døde på en særlig måde
bringes i focus, når vi mindes de af vore kære,
der er gået i forvejen for os hjem til Gud. Alle
Helgen er en god afslutning på kirkeåret (selv
om der er nogle søndage tilbage endnu) og en god
optakt til selve juletiden.

Men måske skal man ikke være så ked af, at man
somme tider kan føle sig fortabt. Eller håbløst
gammeldags. Eller udenfor systemernes rækkevidde. For der er også en kvalitet ved at være
magtesløs. Ikke at man skal gøre sig umage
for at være fortabt eller håbløs eller magtesløs.
Men når man nu er det og ikke synes man kan
gøre hverken fra eller til, så kommer evangeliet
til os og hvisker, at vi har værdi for Gud.

Mange af os synes nok at tiden går lige lovlig
stærkt, og i juletiden synes alle andre end børnene at det går alt for stærkt. Men jeg tænker
her på alle de forandringer, der sker i vores tid
og i vores samfund, hvor man hele tiden skal
oppe sig og være på dupperne for at kunne følge
med, for overhovedet at være med. IT-alderen
har budt mange ældre mennesker på mere end
de kunne tygge over, selv om der også er mange
ældre, der har haft overskud til at være med på
IT-vognen. Men for de, der ikke magter det er
det helt uforståeligt, hvis man f.eks. som borger
ikke kan komme i kontakt med det offentlige
system i.d. kommunen, med mindre man har
en PC´er derhjemme og har internet-adgang.

I julen bliver vi særligt mindet om, at de svage,
de hjælpeløse, de udstødte, dem der ikke har
noget overskud at tage af end sige at give af,
dem opsøger Gud. I julens budskab hører vi, at
i vores magtesløshed, der folder Guds kraft sig
helt ud, at Gud er mægtig i de afmægtige. Som
vi hører om at Jesus kom til jorden julenat i en
stald, helt uden ydre glamour, kun bivånet af en
fattig mor og far, sådan kommer Gud til os og
hvisker i vores hjerte, at Han vil være med os nu
og alle dage indtil verdens ende.

Jeg synes ikke selv, jeg er nogen ørn udi dette
elektroniske væsen, men jeg klarer mig med god
hjælp fra kirkeministeriets IT-kontor. Hvordan
klarer folk sig mon uden ?
Jeg kan i hvert fald godt sætte mig ind i deres
situation, som sidder derhjemme, måske alene
uden nogen hjælp til at finde ud af det hele,
og synes det hele er noget håbløst noget. En
følelse af fortabthed kan glide over ens indre
filmlærred.

Det løfte har Gud givet hver eneste, der er blevet
holdt over dåben, og det løfte holder Gud. Og
det løfte har kraft i sig til at vi kan tage af det
hver eneste dag, også i det nye kirkeår og ind
i det nye kalenderår. Ja, der er kraft nok i det
til at bære os lige til verdens ende, til den dag
vi skal se vor Herre Jesus Kristus i opstandelsen hjemme hos Gud. Så lad os tænde vores
hjerters julelys ved denne juls budskab og bære
det frem i det nye år, til håb for os selv og for
verden.
Carsten Ackermann

Som regel er hjælpen nu nærmere end man går
og tror – og frygter. Fra det offentliges side er
man da også godt klar over disse problemer, og
der gøres meget for at afhjælpe dem og komme
de ældre i møde.
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Faxe Kirke skal restaureres i 2014
Efter nytår 2014 starter en gennemgribende
restaurering af Faxe Kirke. Menighedsrådet
har arbejdet med planerne i over 10 år, men
er blevet forsinkede flere gange. Først fordi vi
blev pålagt at opføre en ny mandskabsbygning
og senere fordi vort orgel blev kasseret. Det var
opgaver som kostede mange penge. De lån vi
optog til disse opgaver er nu færdigbetalte, og
derfor kan vi endelig gå i gang med restaureringen.

De løse stole i sideskibet gør at rummet bliver
meget mere fleksibelt, idet der her kan holdes
små gudstjenester eller andagter. På sideskibets
østvæg opsættes den nuværende altertavle, så
sideskibet kan nu blive et lille kirkerum for sig
selv, hvis man ønsker dette. (Se billede nedenunder)

De mest påfaldende ændringer bliver at to af
østvinduerne bliver åbnet og isat glasmosaik af
Peter Brandes, at vi får et helt nyt varmeanlæg
og at sideskibet bliver monteret med løse stole
i stedet for de faste bænke, der er der nu.
Østvinduerne fik vi først nej til, men efter klage og forhandlinger med Roskilde Stift blev vi
enige om et kompromis, der gik ud på at det
midterste vindue skulle bevares tilmuret, og at
vi der ophængte det smukke trækrucifiks, der nu
hænger i sideskibet.
Det var oprindelig meningen, at motivet i det
midterste glasmosaikvindue skulle være Kristus
på korset og de to andre skulle være motiver af
Johannes og Maria. Nu bliver det så en kombination af noget nyt og noget gammelt, idet
det midterste bliver det smukke gamle trækrucifiks og de to vinduer bliver i glasmosaik med
motiver af Johannes og Maria. En løsning som
både menighedsrådet og Peter Brandes er glade
for. Der kommer en alterbordplade i Faxe Marmor ( lavet af en stor sten fra Faxe Kalkbrud)
og alterskranken bliver fornyet med et forgyldt
smedejernsgitter, der forestiller de 12 apostle.
(udarbejdet af Peter Brandes).
Varmeanlægget bliver en kombination af gulvvarme og varme under bænkene. På den måde
undgår vi at der dannes sorte faner op ad væggene, fordi radiatorerne står der.

Alle vægge bliver hvidtet og bænkene og inventaret malet, og der kommer et nyt gulv af gule
klinker i murstensformat. Trægulvet under bænkene bliver fjernet.
Der findes kalkmalerier i alle hvælvene, men vi
har valgt ikke at tage dem frem og restaurere
dem, da det er meget kostbart. Kun kalkmalerierne i våbenhuset bliver restaureret.
Restaureringen forsøges lavet på en måde så
kirken ikke lukkes. Det kan lade sig gøre, fordi
vi skiller fra med trævægge imellem hovedskib
og sideskib. Vi laver så sideskibet fra januar og
frem til konfirmationen. Her åbner vi, så hele
kirken kan bruges. Herefter lukker vi igen og
bruger så sideskibet til gudstjenester og kirkelige handlinger imens hovedskibet restaureres.
Bliver der brug for større rum, håber vi at vi kan
låne hos nabokirkerne. Vi satser på at være færdige 1. søndag i advent 2014. Vi håber at tidsplanen holder, og glæder os meget til at holde
indvielse i december 2014.
Kurt Sangild
Formand for restaureringsudvalget
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Årets høstgudstjeneste…

Guldkonfirmander

Er for længst overstået, men vi vil gerne
takke for alle de mange høstgaver og konfirmandernes uundværlige assistance med
at bære alle de gode sager ind i kirken, og
- efter gudstjenesten – over i Faxe Kirkes
sognehus, hvor blev der holdt en festlig
og munter auktion. Der blev solgt for i alt
3.150,00 kr. og hele beløbet gik til Faxe Kirkes Menighedspleje.

Søndag d. 6. oktober havde Faxe Kirke besøg
af 17 gamle konfirmander (se billedet), der i år
kunne fejre 50-året for deres konfirmation,– og
ligesom dengang begyndte festen med en gudstjeneste i kirken. Skikken med at fejre 50-året
for konfirmationen er kommet fra Tyskland og
nu udbredt i Sønderjylland og det er derfor ikke
tilfældigt, at initiativet til efterårets guldkonfirmation kom fra en Faxe-pige, der nu er bosiddende i Aabenraa.
Det var en festlig dag for både præst og menighed – og ikke mindst sjovt for årets konfirmander, der fik et glimt af hvordan de kunne
se ud om 50 år! Personligt syntes jeg, at det
var lovende, for der var meget liv og munterhed
blandt de forsamlede, så de unge mennesker
har noget at se frem til.
Kirsten Kjær Ohms

Guldkonfirmander, der i år kunne
fejre 50-året for deres konfirmation
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Grandækning

Julehjælp

Bladene er knapt faldet af træerne, før der bliver
gjort klar til vinteren på kirkegården. Der skal
– alt efter hvad, der er aftalt – lægges gran på
rigtig mange gravsteder og alle vil helst, at det
er gjort inden 1. søndag i advent.

Enhver kan komme i uforudsete vanskeligheder. Nogle i en grad, så der ikke er meget
at gøre godt med til jul. Faxe Menighedspleje kan måske hjælpe en lille smule, så
årets højtid kan blive bedre end den ellers
ville være blevet.

“Når I det i år?” spurgte jeg, da jeg forleden
var ude i regn og blæst for at tage billeder til
kirkebladet.“Det kommer an på vejret”, lød svaret. Og meget mere er der vel ikke at sige, for
det ideelle grandæknings-vejr er tørt, mildt og
uden blæst… og så mange af den slags dage er
der ikke i det sene efterår.
Er gran-grenene først lagt, så bliver de gerne liggende – også på trods af en efterårs-storm eller
2. Kirkegårdens personale har lært at lægge grenene, så de nærmest “låses” fast og danner et
varm dække over planter og jord, indtil foråret
kommer.
Kirsten Kjær Ohms
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Ansøgningsskema afhentes på kirkekontoret indenfor åbningstiden (se adresselisten bagerst i kirkebladet) og afleveres
samme sted senest mandag d. 16. december.
Obs! Bidrag til menighedsplejen modtages i øvrigt gerne på konto:
2320 3497 149 567

Julegudstjenester for
små og store
Hvert år inviteres sognets dagpleje-, vuggestue- og børnehave- og skolebørn til
julegudstjenester, som er tilrettelagt helt
specielt for dem. Udover de små er også
forældre, bedsteforældre og andre, der
har lyst til at være med til en lille halv times gudstjeneste i børnehøjde meget velkomne. Spørg jeres dagplejer, vuggestue,
børnehave eller skole om dag og tidspunkt.

FAXE SOGN

Minikonfirmander før jul
og efter nytår
Efterårets minikonfirmander kan sagtens rummes i et og samme billede. Der blev ikke til mere
end 4 i dette efterår. Til gengæld har de haft
det sjovt og vil helt sikkert anbefale andre at
gå til mini-konfirmand – og så skal vi lige hilse
og sige, at det er kirkeskibet de alle 4 står og
peger på.

Fastelavn i kirken
Faxe Kirke inviterer til en familie-venlig gudstjeneste, hvor der er plads til både store og små –
og allerhelst festligt udklædte! Selvom fastelavn
i år ligger sent, så kan det være noget så koldt
alligevel. Derfor er der igen i år indendørs tøndeslagning i Faxe Kirkes Sognehus.

Vi fortsætter med minikonfirmand-undervisningen efter jul og nytår – og der må gerne være
mange flere. Børnene, der går i 3. B. på Rolloskolen er særlig inviteret, men er der andre
børn på samme klassetrin fra sognet, der gerne
vil deltage, skal man bare henvende sig til sognepræst Kirsten Kjær Ohms (se adresselisten).
Minikonfirmand-underviser Marianne Carlberg
og Kirsten ser frem til at møde endnu en flok
glade unger, der er parat til at lære, synge og
lege sig gennem deres kirke og alle dens mange
fortællinger om Gud og Jesus. Og så er der selvfølgelig saftevand og kage!
Kirsten Kjær Ohms

Pigekor og korskole
i Faxe Kirke
Faxe Kirkes Pigekor og Korskole øver hver
onsdag i Sognehuset.
Pigekoret øver mellem 15.30 og 17.00
og Korskolen mellem 14.45 og 15.30.
Første korprøve efter juleferien bliver
onsdag den 8. januar. Interesserede er
velkomne til at kontakte kirkens organist,
Lene Besser, på telefon: 23 32 36 68 for
yderligere oplysninger.
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Særlige gudstjenester
i Faxe Kirke
Søndag d. 1. december kl. 10.30

1 søndag i advent:
Det nye kirkeår begynder
I år begynder kirkeåret samme dag som utallige
børn landet over kan glæde sig over, at det nu er
blevet tid til at åbne den første låge eller første
pakke i deres julekalender. I kirken er der også
forventning og spænding, - selvom vi først for
alvor tager hul på julens herlighed d. 24. december, - for nu kan vi tænde adventskransens
lys og synge ”Vær velkommen, Herrens år” eller
Johannes Johansens dejlige adventssalme ”Det
første lys er Ordet”.

Onsdag d. 1. januar kl. 16.00

Nytårsgudstjeneste
Vi byder hinanden velkommen til det nye år – og
efter gudstjenesten er menighedsrådet vært for
en lille sammenkomst i våbenhuset, hvor der
er champagne til de voksne og mindst ligeså
festlige bobler af den alkoholfrie slags til børn.
Søndag d. 12. januar kl. 10.30

1. søndag efter Helligtrekonger:
Nytårsparade
Spejderne i Faxe begynder deres nytårsparade
med at deltage i gudstjenesten.

Tirsdag d. 24. december

Juleaften kl. 14.30 og 16.00
Juleaften er der få tomme pladser i kirken. Men
alle er meget velkomne til at sidde tæt og høre
juleevangeliet, synge nogle af de allerbedste julesalmer og glæde sig over julens budskab. Og
alle skal være så hjertelig velkomne til også at
høre andre og mindst lige så gode julesalmer 1.
juledag (kl. 10.30)
Torsdag d. 26. december kl. 10.30

2. juledag: Fælles gudstjeneste
for Faxe og Roholte Kirke
Juleaften kunne vi glæde os over Guds Søns fødsel. Bare få dage senere hører vi evangeliet om
hvad troen kræver af os og fortællingen om en
af den kristne kirkes første martyrer, Stefanus,
der blevet stenet til døde. Det er dagen, hvor
hjerte rimer på smerte og roser ikke bare har
deres blodrøde farve af kærlighed, men af blod.

Søndag d. 2.marts kl. 10.30

Fastelavn
En festlig og farverig familiegudstjeneste, hvor
både børn og voksne opfordres til at klæde sig
ud. Cowboys og starwars-krigere mm. bedes aflevere deres våben ved indgangen, men ellers er
der fri adgang for godtfolk, skidtfolk, prinsesser og spøgelser…! Efter gudstjenesten er der
indendørs tøndeslagning, fastelavnsboller og
kaffe i Faxe Kirkes Sognehus.

Gudstjenester
på Lindevejscenteret
Julegudstjeneste d. 23/12 · kl.14.30
Gudstjeneste tirsdag d.21/1/14 · kl.14.30
Gudstjeneste tirsdag d. 25/2 · kl.14.30
Alle gudstjenester er v. Carsten Ackermann.
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Julehjælp
Roholte sogn 2013
Særligt i juletiden kan det blive trangt for
enhver. For nogle er det sværere end for
andre at få økonomien til at gå op. Især
hvis der er børn involveret. Men også enlige
kan have svært ved at få det hele til at løbe
rundt.

Ønsker man at få del i Roholte sogns julehjælp, skal man sende en skriftlig anmodning om hjælp med en kort begrundelse
af, hvorfor man ønsker hjælpen. Anmodningen skal være modtaget senest d. 10.
december til sognepræst Carsten Ackermann, Roholtevej 30, Roholte, 4640 Faxe,
med navn, adresse og telefonnummer.

Til høstgudstjenesten var kirken smukt pyntet
op med naturens overskud.
Udsmykningen blev efterfølgende solgt på en
hyggelig auktion i Sognehuset. Overskuddet gik
til Folkekirkens Nødhjælp.
(Foto: Jørgen Fredslund)

Der er mulighed for at få del i julehjælpen
for Roholte sogn, hvis man er bosiddende
i Roholte sogn.

Høstgudstjeneste i Roholte Kirke
den 15. september

Julehjælpen bliver udbetalt snarest derefter ud af det samlede beløb, der er blevet
indsamlet til formålet i Roholte sogn i årets
løb.
På Roholte menighedsråds vegne
Carsten Ackermann

(Foto: Jørgen Fredslund)
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Min yndlingssalme
Kære læser,
Jeg får lyst til at fortælle, hvorfor salmen “Se, nu
stiger solen” (DDS 754) er min yndlingssalme.
Mange motionister har brug for musik i øregangen, når de dyrker motion i naturen. Mange
unge holder ikke stilheden ud, for de er så vant
til musik (støj red.) i baggrunden. Personligt
behøver jeg ikke, at stoppe ørerne til med musik
fra teknisk udstyr for at synes, at mine gåture
er vellykkede. Jeg nyder stilheden, lyden af bølgerne, fuglefløjt, forskellige lugte, mærke vinden og det skiftende underlag under fødderne.
Når jeg går min rute på Feddet langs med havet mod øst, så kommer musikken til mit øre
helt af sig selv. Forskellige sindsstemninger kan
ledsage mig på turene, men lige meget bliver
“Se, nu stiger solen” den salme, som løfter mig
ud af mit eget snævre univers. På dårlige dage
kommer salmen alligevel – jeg slipper ikke! Jeg

husker, når jeg som barn blev sur over et eller
andet, så var det sværeste faktisk at blive god
igen. På samme måde hér, hvor salmen fortæller mig “Tag dig sammen menneske – du har
så meget at glæde dig over og endnu mere at
sige Tak for”. Opfordringen lyder, at jeg skal
se – se, nu stiger solen. Jeg beslutter, at sige tak
for den nye dag – takke Gud for livet. For mig er
salmen således en påmindelse til mig om, hvis
jeg glæder mig over livet og ser hver dag som en
gave – så får jeg et nyt liv.
Derfor må jeg erkende, at der sker en forvandling på mine gåture – jeg når at blive “god”
igen. Livet får nyt perspektiv, og jeg er fyldt med
lyst og mod til at leve livet. Jeg har fået ryddet
op i tankerne. Bekymringerne er blevet mindre,
og overskuddet til at leve livet er blevet større.
Dette var min lille historie om, hvorfor “Se, nu
stiger solen” er min yndlingssalme. Salmen, naturen og gåturen forvandler mig – ikke til et bedre
menneske, men til et gladere menneske. Vendepunktet er jo, at kunne sige: Takke ham, som
gav mig, når sol står op, selv at føle morgen i
sjæl og krop, at al mørkhed svinder og sjælevè,
blot jeg trygt vil sige, din vilje ske!
Kirsten Christensen
Roholte Menighedsråd
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Vagtskifte ved Roholte Kirke
Rudy Jensen har været ansat som graver siden
januar 2006. Rudy har ønsket at gå ned i arbejdstid og fortsætte som gravermedhjælper.
Den 1. september er vores tidligere gravermedhjælper Linda Pedersen blevet ansat som graver
på fuldtid.
Menighedsrådet vil gerne udtrykke en stor tak
til Rudy for hans loyale, venlige og samvittighedsfulde indsats som graver. Godt at han vil
fortsætte på deltid ved Roholte Kirke til støtte
for Linda.
Det er med glæde, at vi har ansat Linda som
graver. Linda har arbejdet ved Roholte Kirke siden juli 2005. Samtidig har hun uddannet sig
som anlægsgartner. Derfor er hun klædt godt
på til jobbet. Vi ønsker Linda held og lykke og vi
glæder os til et fortsat godt samarbejde.
Jørgen Fredslund, Menighedsrådet

Julekoncert i Roholte Kirke
Onsdag d.18.december kl 19.00
Med Rokogokoret
Indledningen er en velkomst til det nye Herrens år med lys i adventstidens sidste dage.
Solsangen er en hyldest og tak til Gud for alt
det skabte.
Derefter kommer fortællingen om rosen, der
skyder op af den frosne jord og et tak og ære
være Gud, som har ført sit løfte ud; for et barn
er født i Betlehem, og derfor kan vi igen byde
velkommen til alle Guds engle små. Så der er
grund til at sjunge og være glad.
Det må være julens evangelium i salmesprog!
Smukke, bløde kor-klange blander sig med tonerne fra det gamle, romantiske orgel i koncertens mellemste afdeling.
Og til slut danser kor-tonerne sammen med klaveret ind i winter wonderland.
Kom og nyd denne jule-musik-aften sammen
med Rokogokoret, akkompagnatør Karin Louw
og korleder Bente Schultz.
Bente Schultz

(Foto: Jørgen Fredslund)
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Maleri af Inger Bregendahl

Billedudstillingen
i Roholte Sognehus
I efteråret har vi glædet os over Birthe Nellemoses dejlige billeder, som pryder væggene i
Sognehuset. Billederne hænger der frem til 6.
januar, så man har stadig mulighed for at se
dem og evt. købe (henvendelse til graveren).
I foråret udstiller Inger Bregendahl, Lille Torøje.
Det er altid spændende at få ny kunst op.
Se: www.ingerbregendahl.dk
Bente Schultz

Kirkeklubben
Vi er en lille strikkeklub, der mødes i Roholte
Sognehus hver første tirsdag i måneden. Vi
strikker forskellige ting til BØRN I AFRIKA
ved Nini Kjeldsholm. Så hvis nogen ligger
inde med garnrester, vil vi være glade for at
modtage det.
Er der flere, der har lyst til at deltage, er man
meget velkommen!
Kontakt: Thyra Nielsen: tlf. 56 78 86 53 eller Nete Petersen: tlf. 56 72 51 67.

Roholte Menighedsråd
ønsker bladets læsere en

glædelig jul og
et godt nytår!
Tak til forretningsforbindelser og kirkens
ansatte for et godt samarbejde i 2013.
Stor tak til alle som på forskelligvis bidrager til et godt sogneliv med ønsket om et
fortsat udbytterigt og hyggeligt samvær i
det nye år!
Jørgen Fredslund
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Julehjælp
For mange af os er julen en dejlig højtid,
hvor familie, hyggeligt samvær og gaver er
i centrum.
Men for nogle er julen både lang og alt for
dyr, hvilket kan virke som en enorm belastning.
Er du en del af en børnefamilie, hvor julen
slet ikke kan hænge sammen økonomisk,
eller en af de dårligt stillede ældre i Hylleholt sogn, så er der mulighed for en håndsrækning, for så kan du søge om dette års
julehjælp.
Julehjælpen uddeles midt i december måned og består af nogle få mindre beløb.
Hvis du ønsker at komme i betragtning til
julehjælpen, så send en skriftlig ansøgning
med navn, adresse og en beskrivelse af dine
familiemæssige og økonomiske forhold.
Ansøgningen skal være sognepræsten i
hænde senest den 7. december.
Pia Heegaard Lorentzen, Hylleholtvej 7,
4654 Faxe Ladeplads, e-mail: pihl@km.dk
Du skal være bosiddende i Hylleholt sogn
for at komme i betragtning.
Pengene som uddeles kommer fra indsamlinger i kirken og gavebeløb, der er skænket
af private og erhvervsdrivende i området.

Hylleholt kirkegård
gransæsonen 2013
En ny gransæson banker på døren for kirkegårdens personale. Der er altid lidt bekymringer og nervøsitet omkring dette
arbejde før sæsonstarten.
Hvordan bliver vejret
– falder bladene
fra de træer, der
står omkring
kirkegården,
tidligt nok og
eventuelt i en
gunstig retning,
således at de
(bladene) falder
udenfor kirkegården? Bliver det tidlig
vinter med deraf ugunstige forhold til arbejdet,
og hvordan er grankvaliteten denne gang?
Det er forhold, der varierer fra det ene år til
det andet. Arbejdet med at udsmykke gravstederne med gran er derfor afhængig af flere
faktorer for at opnå gunstige arbejdsbetingelser og dermed et godt forløb, således at
granpålægningen kan afsluttes i god tid. I
mange år har det nærmest været en tradition,
at arbejdet skulle være afsluttet til den første
søndag i advent.
Dette vil kirkegårdens personale også i fremtiden bestræbe sig på at videreføre, ligesom
de forsat vil bibeholde den høje kvalitet i deres arbejde. Det må dog forventes, at der vil
kunne forekomme situationer, hvor det ikke er
muligt at videreføre denne tradition. Reglen
herom er da også, at arbejdet med granpålægningen skal være afsluttet d. 24 december.
Hylleholt menighedsråd og kirkegårdens personale håber, at der vil være forståelse herfor,
hvis det skulle blive aktuelt.
Med venlig hilsen · Kirkeværge · Bent Friis
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Godnathistorier for børn
Godnathistorier for børn i alderen 3–9 år
mandag den 2. december og mandag den 3.
februar.
Vi begynder begge gange kl. 17 i kirken, hvor
der vises og fortælles en historie.
Derefter spiser vi i sognehuset ca. kl. 17.30; her
har børnene mulighed for at lege, når de er færdige med at spise og forældrene kan nyde en
kop kaffe, inden børnene skal hjem i seng, vi
slutter kl. 19.
Der er tilmeldingsfrist til sognepræst eller kirkekontor og prisen er 10,- kr. pr. næse eller 30,- kr.
for hele familien.
Pia Heegaard Lorentzen

Koncert med børnekoret
Børnekoret vil gerne invitere dig til en lille
koncert i Hylleholt Kirke
Onsdag den 11. december kl. 17.00
Børnekoret består af 8-9 piger fra 4. og 5.
klasse, som har gået til kor i 2-3 år.
Vi øver hver onsdag kl. 14.30 og hygger os
bagefter med kiks eller frugt og hyggesnak.
Vi synger mange salmer og forskellige rytmiske sange, som passer til højtiderne og årstiderne. Vi er allerede i gang med at øve adventssalmer og sange. For første gang skal
vi prøve at gå Lucia-optog, så vi glæder os.
Til koncerten er alle velkommen og måske
(kun måske), får vi nogle spire-sangere
med. Se andetsteds i bladet om det nye
Spirekor.
Kom forventningsfuld til vores lille julekoncert.
Hilsen · Børnekoret
Vil du vide mere så kontakt korets leder
Niels Andersson på mobil 40 68 86 59 eller
mail: nielsandersson@hotmail.dk
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SPIREKOR

for ALLE børn der går i 1.-3. klasse
Sted: Hylleholt Sognehus
Tid: Onsdage kl. 16.00-16.45

NYHED: Hylleholt og Roholte kirker tilbyder
gratis korundervisning for alle drenge og piger,
der går i 1.-3. klasse.
Vi skal synge salmer, sange og sanglege, som
passer til årstiderne og kirkeåret. Vi laver sjov
opvarmning med masser af bevægelse, for vi
synger med hele kroppen. Det meste lærer vi
udenad, for så synger man bedst. Vi slutter altid
med lidt saft og kiks eller frugt.
Tilmelding sker ved første prøve, du møder
op. Man udfylder en blanket med navn, tlf.nr.,
adresse, mail mv.
Forældrene kan altid aflevere deres barn et kvarter før samt vente i sognehuset, hvis det passer
bedst, og få en kop kaffe. Barnet skal hentes
inden kl. 17. Dog kan man ikke overvære selve
korundervisningen, men vi holder altid jule- og
forårsafslutning, hvor alle er velkommen.
Med venlig hilsen
Niels Andersson · Organist, pianist, korleder
Mobil: 40 68 86 59

HYLLEHOLT SOGN

Konfirmander
(Foto: Tom Lorentzen

Den 22. september blev årets sidste konfirmander konfirmeret. Fra venstre: Martin Hansen,
Pia Heegaard Lorentzen og Mads Helveg Boyer
Hansen.

Folkekirkens fremtid
I april 2013 udsendte Kirkeministeriet et debatoplæg fra: “Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken.”
Hen over forår, sommer og efterår har flere af
Hylleholt Menighedsråds medlemmer deltaget
i møder, hvor debatoplægget er gennemgået
og diskuteret, og emnet har også flere gange
været på menighedsrådets dagsorden. Her blev
forslagene også drøftet, om status quo af den
nuværende kirkelige ordning, men at den stadfæstes ved lov, eller om der ved indirekte valg
skal nedsættes et Folkekirkeråd, og i så fald forskellige forslag for kompetence for rådet.
Der skulle afgives høringssvar inden den 31.oktober til Kirkeministeriet, hvis man ønskede at
tilkendegive sine holdninger til sagen. Op til
menighedsrådets møde den 28. oktober var vi
3 af menighedsrådets valgte medlemmer plus

sognepræsten, der havde fremsendt høringssvar
til orientering for menighedsrådet. Menighedsrådsmødet blev imidlertid aflyst, fordi en orkan
fejede hen over landet, og politiet frarådede al
udkørsel også i vort område. Vi fik holdt et nyt
møde den 30. oktober, men besluttede via mail
korrespondance at indsende alle 4 høringssvar
fra Hylleholt Menighedsråds medlemmer, for
at de kunne indgå rettidigt til Kirkeministeriet.
Kristeligt Dagblad skriver den 2. november
2013, at 700 personer, menighedsråd og organisationer har sendt høringssvar til Kirkeministeriet. Der er 1780 menighedsråd i landet,
så der er mange menighedsråd, der har fravalgt
at indsende høringsvar, dvs. man har så at sige
ikke stemt. Jeg er godt tilfreds med, at vi i Hylleholt er gået ind i debatten om Folkekirkens
styringsstruktur og har indsendt høringssvar,
det vidner om en levende debat og interesse om
Folkekirkens fremtid.
Arne Skovbæk

Kirkedørens spidsbue
Som nogen måske har bemærket, var der i et
par uger i september og oktober sat en lys plade
op oven over kirkedøren, hvor der normalt er
en træspidsbue med udskæringer svarende til
kirkedørens.
Da sol, regn og blæst i årenes løb havde fået
den til at revne i samlingerne, har den sammen
med de første tårnluger været på møbelkonservatorens værksted, hvor den er renoveret efter
nye metoder, så træet bedre kan arbejde. Den
er nu igen tilbage på sin plads.
Bent Friis, kirkeværge
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Gudstjenester på
Hylleholtcenteret

Min praktikuge
hos Pia

JULEGUDSTJENESTE

Jeg var spændt på, hvad
min uge skulle bringe
og hvad jeg fik lov til at
tage del i. Pia havde til at
starte med planlagt, at
jeg skulle lave min egen
prædiken til høstgudstjenesten på Hylleholtcenteret om torsdagen, hvilket var udfordrende
men utrolig spændende.

Også i år skal vi fejre julen med en julegudstjeneste på Hylleholtcenteret.
Det er torsdag den 19. december
kl. 14.30 – 16
Efter gudstjenesten, drikkes der kaffe og julehygges ved at vi synger nogle flere af julens
elskede salmer og sange.
GUDSTJENESTE
Torsdag den 30. januar
kl. 14.30 – 16
Torsdag den 27. februar
kl. 14.30 - 16
Omkring kaffebordet hygger vi os og synger
danske sange.
Kaffebordet koster 21 kr., hvis man ikke bor
på Hylleholtcenteret
Kirkebilen kan bestilles hos Faksebilernes
Taxi, tlf.: 56 71 44 55

Ikke nok med at dagene gik med at planlægge prædikenen, så fik jeg også lov til at følge
menneskerne på kirkegården og få et kig ind i
deres dagligdag. Alle fortalte med åbent sind
om, hvad deres hverdag indeholdt. Jeg fik også
lov til at være vidne til en smuk vielse og sige
udgangsbøn til en smuk gudstjeneste i Vemmetofte kirke.
I løbet af ugen fik Pia og jeg mange gode og
seriøse snakke. Hun satte mange tanker i gang
hos mig, og jeg synes, hun er et lærerigt menneske med mange gode værdier. Vi kan være stolte
og taknemmelige for at have Pia som præst her
i Faxe Ladeplads.
Torsdagen kom og jeg var ret nervøs, da jeg stillede mig op foran alle beboerne på Hylleholtcenteret. Jeg fuldførte det dog heldigvis og fik
meget ros fra alle omkring mig. Dog kunne jeg
ikke undgå at blive en smule trist til mode, da
min spændende og livsbekræftende uge nu var
slut og jeg måtte sige farvel til Pia og de mennesker, jeg havde truffet i løbet af ugen.
Mange tak til de mennesker som gav mig lov til
at følge dem i den uge – det har gjort et stort
indtryk!
Specielt tak til Pia! Ikke nok med at have lært
mig om livet som præst, så har hun også givet
mig meget med personligt, som jeg vil tænke på
i min fremtid.
Josephine Holm
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Personalenyt

Fælleslæsning

Grundet sygdom har vi på Hylleholt Kirkegård
ansat gravermedhjælper Berthel Rasmussen
i et vikariat fra den 18.09.13 til og med den
15.12.13. Vi ønsker hermed Berthel Rasmussen
velkommen.
Bente Holm, kontaktperson

I 2013 var vi en gruppe mennesker
som læste lidt af S.Kierkegaard og
bagefter drøftede det læste i fællesskab. Læsegruppen fortsætter
nu med at læse anden litteratur
og alle er velkomne til at deltage.
I foråret 2014 skal vi læse bogen:
Du forsvinder af Christian Jungersen.
Christian Jungersens bog byder på en stor læseoplevelse og inviterer til diskussion om, hvornår mennesket styres af neurologi eller den frie
vilje, og hvad giver livet værdi.
Gruppen mødes to gange i Hylleholt Sognehus,
Hovedgaden 15, Faxe Ladeplads, til en kop kaffe og samtale om bogen.

Natkirke
Natkirke tirsdag den 7. januar
kl. 19.30-21.30
Der vil være musik i kirkerummet og mulighed
for en stille stund med refleksion, lystænding
og bøn.
Hele aftenen er der lejlighed for samtale med
præsten eller andre og der vil være kaffe og te i
våbenhuset.
Kl. 20.00 “Spotlight på den gode historie,”dette
foregår ved døbefonden og er uden mikrofon.

Mandag den 17. marts 19.30-21.00
Mandag den 12. maj 19.30-21.00
Det er gratis at deltage men tilmeld dig gerne
til Pia Heegaard Lorentzen, så du kan komme
på læsegruppens mail liste. Deltagerne skaffer
selv bogen.

Kl. 21.00 er der en kort andagt med nadver.
Natkirken er åben for alle, og man vælger selv
hvilket indhold den skal have, hvor længe man
vil deltage og hvilke af aftenens programsatte
aktiviteter, man ønsker at benytte.
Pia Heegaard Lorentzen

LØRDAGSDÅB
Der er mulighed for lørdagsdåb for dem,
der måtte ønske det:
Lørdag den 8. februar kl. 10.30.

Samtalesaloner om
det værdige liv
I det nye år begynder der samtalesaloner i
Hylleholt Sognehus.Salonerne vil have forskelligt indhold fra gang til gang, der er dog
et fælles tema for alle forårets saloner.
Første gang tirsdag den 28. januar
kl. 19.00 – 21.00
– Vi ser en film som inspiration til temaet.
Anden gang tirsdag den 25. februar
kl. 19.30 – 21.00
– Vi samtaler om filmen og om temaet
Tredje gang tirsdag den 25. marts
kl. 19.00 – 21.00
– Foredrag og oplæg v. Stine Winkel. Efter
foredraget er der fælles samtale om temaet.
Det er gratis at deltage og der vil være en
kop kaffe eller te undervejs.
Hylleholt menighedsråd
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FASTELAVN
Fastelavns søndag den 2. marts
Her begynder vi med gudstjeneste i Hylleholt
kirke kl.13, for derefter at holde tøndeslagning med mere. Alle er hjerteligt velkomne og
gerne udklædte.
Sognepræsten

Indsamling til MAF
Hylleholt Menighedsråd har besluttet at lade
indsamlingerne fra kirkens gudstjenester i perioden 5. januar – 23. februar tilfalde MAF.
MAF (Mission Aviation Fellowship) er en international, evangelisk og fælleskirkelig missionsorganisation med afdelinger i hele verden.
MAF har mere end 1.200 ansatte, heraf mere
end halvdelen lokale medarbejdere. MAF opererer i 34 u-lande og har ca. 200 piloter og 125
fly i aktiv tjeneste.
MAF – flyver for livet
Hvert tredje minut døgnet
rundt starter eller lander et
MAF-fly et eller andet sted i
verden for at bringe medicin,
nødhjælp, hjælpearbejdere,
læger, sygeplejersker, patienter, præster, missionærer og
evangelister frem til deres bestemmelsessted.
Flyene passerer over ørken, jungle, floder, bjerge
eller sumpe – steder hvor transport på landjorden er umulig eller besværlig og tidskrævende.
Her er flyvning ikke en luksus, men en nødvendighed. Hver times flyvning sparer 3 dages rejse
til fods, på cykel eller i båd.
MAF betjener ca. 1000 hjælpeorganisationer,
lokale kirker, hospitaler og missionsselskaber
med billig flytransport. I 2007 gennemførte
MAF mere end 280 fly-operationer hver dag,
det blev til mere end 90.000 flyvetimer med
mere end 10.000 tons gods og 240.000 passagerer til over 3.000 destinationer.
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MAF holder de mange operationer i gang ved hjælp af penge fra indsamlinger, fonde og
private bidrag. MAF har ingen
piloter på lønningslisten! De
er alle sponsoreret af privatpersoner, kirker og menigheder, fortrinsvis fra pilotens
hjemland.
MAF ‘s formål er “at give evangeliet vinger”, og
dermed forøge kirkernes og de humanitære organisationers rækkevidde, således at så mange
mennesker som muligt kan få humanitær hjælp
og blive mødt med det kristne budskab.
MAF blev startet i England lige efter 2. verdenskrig af kristne RAF-piloter, som så muligheden
for at anvende krigsflyene i fredens tjeneste.
I september 2007 blev de 14 regionale og nationale MAF-grupper fra tre verdensdele fusioneret i MAF International.
MAF – Danmark blev stiftet i 1989 som en del
af denne internationale organisation, og har
til opgave at gøre MAF ‘s arbejde kendt i Danmark, at indsamle økonomiske midler og at
finde frem til personer, der har kald, evner og
uddannelse til at løse de mange opgaver i MAF.
Gertrud Tramm, Hylleholt Menighedsråd

Nytårsaftensgudstjeneste
D. 31. december kl.14.00 i Hylleholt Kirke
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden godt
nytår over et glas champagne eller sodavand
i våbenhuset. Vi forsøger, om vi kan skabe en
ny tradition for en nytårsgudstjeneste tidligt
om eftermiddagen den 31. dec., så alle kan
nå hjem til egne gøremål inden Nytårsaften.
Nytårsdag holdes ingen gudstjeneste i Hylleholt K.. Vi henviser til nabokirkernes Nytårsgudstjenester, hvortil kirkebilen kan bestilles.
Arne Skovbæk

FÆLLESARRANGEMENTER & KONCERTER

FÆLLESSANG

KRYBBESPIL
I ROHOLTE KIRKE

Syng af hjertens lyst, nye og velkendte
sange, kaffebord, hyggeligt sangfællesskab. Alle er hjerteligt velkomne.

Søndag d. 8. december (2. s. i adv.)
vil elever fra Hylleholt skoles 3. klasse
deltage i gudstjenesten kl.10.30 i Roholte kirke.

Sangcafeer i Roholte Sognehus

Det koster 10 kr pr. gang at deltage.

Mandag d. 2. december kl 10-11.30
Mandag d.13. januar kl 10-11.30
Mandag d. 3. februar. kl 10-11.30
Mandag d. 24. februar kl 10-11.30
Anne Marie P., Bente
Schultz og Roholte Menighedsråd

De vil opføre krybbespillet om, hvordan Jesus kom til verden julenat, og
ledestjerne ved den opvisning er Marianne Carlberg. Marianne Carlberg har
stået for den fælles mini-konfirmandundervisning for børn i 3. kl. fra Hylleholt skole i efteråret. Ordningen er
kommet i stand som et samarbejde
mellem Hylleholt og Roholte menighedsråd og har kørt i en del år. Det er
bl.a. frugterne af dette, vi skal nyde d.
8. december.
Rigtig hjertelig velkommen til et festligt
arrangement!
Carsten Ackermann
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JULEKONCERT I HYLLEHOLT KIRKE
Søndag den 8. december kl. 16.00

“Vi synger julen ind”
Ved trompetist Mads Sørensen og organist
Carl-Jørgen Nielsen.
“Vi synger julen ind” har hovedvægten lagt på, at
deltagerne synger en række af vore dejlige julesalmer, ledsaget af trompet og orgelmusik.
Carl-Jørgen introducerer salmer og musikstykker.
De spiller en række kendte stykker for trompet
og orgel med relation til julen. Musikken giver
de aktive tilhørere lejlighed til – om ikke at hvile
ørerne - så dog stemmebåndene. Der er også noget
for synssansen i form at en række stemningsfulde billeder på storskærm. Det er Carl-Jørgens egne naturfotografier (taget med professionelt udstyr), der ledsager musik og fællessang.
Mads og Carl-Jørgen mødte hinanden, da Carl-Jørgen byttede stillingen som
organistassistent i Haslev ud med en tilsvarende i Vordingborg.
Her mødte han Mads, der er et bemærkelsesværdigt talent på trompeten. Han
startede sin musikalske karriere i 2001 i Prins Jørgens Garde i Vordingborg, og
blev som bare 13-årig optaget på MGK i Nykøbing Falster, med solotrompetist
Gorm Hovaldt som sin lærer.
Han har studeret i 3 år på Musikkonservatoriet i København, men i studieåret
2013-2014 er han blevet tilbudt et studieophold ved konservatoriet i Melbourne, Australien – men han er altså hjemme i december i anledningen af julen, hvor
makkerparret har ikke mindre end 6 julekoncerter.
Gennem flere år har Mads Sørensen og Carl-Jørgen Nielsen eksperimenteret
med koncert- eller salmesangsaftener, hvor “tilhørerne” oplever en helt ny grad
af deltagelse. De bliver aktiveret og tilbudt en totaloplevelse, der giver dem lejlighed til at bruge alle sanser.
Alle er velkomne, der er gratis adgang, men der er, traditionen tro, indsamling
til sognets julehjælp.
Koncertudvalget
Foto: Organist Carl-Jørgen Nielsen og Trompetist Mads Sørensen
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FÆLLESSANG I HYLLEHOLT SOGNEHUS
Tirsdag den 10. december · kl.19-21.30

De allerbedste julesalmer og sange
Der er så mange dejlige julesalmer og julesange; men ofte når vi kun til at synge
nogle få af dem; og ofte bliver det de samme hver gang; for sjældent skal vi sidde
og synge hele aftenen; men det er der så mulighed for den 10. december, hvor vi
tager os tid til at bladre i bøgerne og sammen synge de allerbedste julesalmer,
og dem er der rigtig mange af!
Kom og vær med til at vælge hvilke det skal være. I pausen er der kaffe og kage
og tid til at snakke – alt sammen for en tier.
Velkommen til jule-fælles-sang.
Bente Schultz

JULEKONCERT I FAXE KIRKE
Torsdag den 19. december · kl.19.30

Holmens Herrekvartet
Så er det snart jul igen med alt, hvad dertil hører! Rundt
omkring i kirkerne er der i den kommende tid mange gode
tilbud, og i Faxe Kirke inviterer vi bl.a. til julekoncert torsdag
den 19. december kl.19.30. Årets gæstemusikere er Holmens Herrekvartet, der er en vokalgruppe udsprunget af musikmiljøet i Holmens Kirke i
København. Gruppen debuterede ved kulturnatten i efteråret 2008 og har siden
oplevet succes med en mængde koncerter både i Danmark og udlandet, hvor
den har høstet stor anerkendelse fra publikum. Medlemmer af kvartetten er
sangerne: Jakob Skjoldborg, Frederik Schøning, Emil Ritter og Jakob Soelberg.
Som altid medvirker også kirkens eget pigekor under ledelse af Lene Besser ved
julekoncerten. Pigekoret vil være klar med et blandet juleprogram – og synger
også for på et par julesalmer. Så glæd jer til en julekoncert med lidt for enhver
smag. Og sæt allerede nu kryds i kalenderen torsdag den 19. december!
Til koncerten er der gratis adgang, og kirkebilen kører (ring Faxe Kirkekontor,
56 71 35 52, tast 1 – senest onsdag den 18. december kl. 12)
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KONCERT I ROHOLTE KIRKE
Søndag den 19. januar 2014 · kl. 19.00

Mid-vinter koncert
Violinen og det romantiske orgel har fundet sammen
igen omkring et nyt program: Kendte og elskede klassiske perler, nyere hits fra musicals, introduktion til
nogle af numrene – og naturligvis fællessang.
Der er lys, varme, fællesskab, ro og levende musik
inden for kirkens trygge mure.
Velkommen i kirken – midt i vinterens hjerte.
Violinist Anna Bernstein og organist Bente Schultz.
Violinist Anna Bernstein

FOREDRAG I ROHOLTE AKTIVITETSCENTER
Torsdag den 23. januar 2014 · kl. 19.00

Foredrag med Bertel Haarder
Tre foreninger i Roholte har igen indgået et samarbejde om at arrangere et fælles
foredrag.
Det drejer sig om Roholte Sognelaug, Familie & Samfund og Menighedsrådet.
Mangeårige politiker og nuværende medlem af Folketingets Præsidium Bertel
Haarder kommer den 23. januar 2014 kl. 19.00 til Roholte Aktivitetscenter.
Aftenens emne bliver “Højskoleliv, Foreningsliv, Frivilligliv”. Det er med udgangspunkt i Bertel Haarders erindringsbog fra 2012.
Foredraget vil blive annonceret i dagspressen, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Det bliver en spændende aften til en overkommelig pris!
Jørgen Fredslund · Roholte Menighedsråd
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FÆLLESARRANGEMENTER & KONCERTER

NYTÅRSKONCERT I HYLLEHOLT KIRKE
Søndag den 26. januar 2014 · kl. 16.00

BASIX – Vokalpop i verdensklasse
Denne eftermiddag kommer BASIX med deres Vokalpop

i verdensklasse.

Med hele 5 internationale CARA-awards i bagagen, bl.a. for “Bedste Europæiske Album” og “Bedste Julealbum,” placerer Basix sig som én af de absolutte
sværvægtere indenfor vokalmusikken.
De 6 mænd synger sig direkte ind i hjertet på publikum med et imponerende,
vellydende og varieret repertoire, hvor egne kompositioner går hånd i hånd med
innovative udgaver af nogle af tidernes mest gedigne sange. Basix spænder vidt fra funklende klare ballader og rørende sange til hårdtsparkende og medrivende
pop- og R’n’B-numre med tekster som handler om kærlighed, medmenneskelighed og respekt.
Det bliver et festfyrværkeri af skøn musik og en masse til grinerynkerne og tårekanalerne :-)
Koncerten er gratis men der samles ind til Faxe og Hylleholt sognes julehjælp.
Kirkebil: koncertgængere fra Faxe kan bestille kirkebilen ved henv. til Faxe Kirkekontor, tlf.: 56 71 35 52, tast 1 – senest fredag den 24. januar kl. 12.
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FÆLLESARRANGEMENTER & KONCERTER

KONCERT I FAXE KIRKE
Søndag den 2. februar kl. 16.00

“Kærlighed og Kyndelmisse”
Kyndelmisse – eller det mere folkelige “Kjørmes Knud” – er oprindeligt en lysfest,
der markerer, at halvdelen af vinteren nu er gået. På Kyndelmisse er det 40 dage
siden, Jesus blev født – og altså også Maria Renselse – og den katolske kirke
fejrer stadig dagen med en stor lysfest.
Struense afskaffede her i Danmark Kyndelmisse som helligdag i 1770, men der
har alligevel knyttet sig mange folkelige traditioner, fortællinger, musik og sang
til dagen, og i dag markeres dagen stadig med lys og er en lejlighed til at diskutere vejret, prognoserne for vinteren og de gamle mundhelds værdi.
Sangeren, Helene Blum og violinisten, Harald Haugaard har sammensat et program, der tager udgangspunkt i traditionerne og ordene om Kyndelmisse. De er
begge internationalt anerkendte artister for deres fine fortolkninger af den traditionelle danske musik og sangskat, og de turnerer det meste af året med deres
band i udlandet. Men ved koncerten ”Kærlighed og Kyndelmisse” står de alene
på scenen med deres klare udtryk og nærværende og orginale fortolkninger.
Kom og hør søndag den 2. februar kl. 16 i Faxe Kirke.
Til koncerten er der gratis adgang, og kirkebilen kører (ring Faxe Kirkekontor,
5671 3552, tast 1 – senest fredag den 31. januar kl. 12).

Sanger: Helene Blum · Violinist: Harald Haugaard
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FAXE SOGN

Kirkelig vejviser FAXE
PRÆSTER I FAXE-ROHOLTE PASTORAT:
Kirsten Kjær Ohms, sognepræst (kbf.)
Faxe Præstegård
Kirketorvet 7
4640 Faxe.
Tlf. 56 71 31 23
E-mail: kkoh@km.dk
Træffes bedst dagligt mellem kl. 10 og kl. 11. Fridag: Mandag.

For m
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rke.dk :

Carsten Ackermann, sognepræst
Roholte præstegård, Roholtevej 30, 4640 Faxe. Tlf. 56 72 50 84.
E-mail: cac@km.dk
Træffes bedst man.-tors. kl. 11-12 samt man. kl. 18-19 og i øvrigt efter aftale.
Fridag: Fredag

KIRKEKONTORET:
Kontor: Gammel Strandvej 1, 4640 Faxe.
Kontortid: Mandag-fredag kl. 9.30-13.00 samt torsdag kl. 15.30-18.00.
KORDEGN: Stig Laursen
E-mail: sla@km.dk. Træffes på kirkekontoret. Tlf. 56 71 35 52. Fax 56 71 35 56
ORGANIST: Lene Besser
Ellegaardsvej 34, 4684 Holmegård. Tlf. 23 32 36 68. E-mail: lenebesser@stofanet.dk
KIRKETJENER: Susanne Skjoldgaard Pedersen
Ellevej 16, 4640 Faxe. Tlf. 20 14 52 18. E-mail: kirketjener@mail-online.dk
KIRKEGÅRDSLEDER: Lone Brett Jensen
Træffes på kirkegårdskontoret mandag - fredag kl. 11-12, Tlf. 56 71 35 52 · E-mail: lmkr@km.dk
FØDSEL OG DØDSFALD:
Anmeldes snarest muligt til kordegnen.
Gl. Standvej 1, Tlf. 56 71 35 52
Fødselsanmeldelse: Forældres dåbsattester og evt. vielsesattest medbringes.
Dødsanmeldelse: Afdødes dåbsattest samt evt. vielsesattest medbringes.
KIRKELIGE HANDLINGER:
Ved dåb, vielse og begravelse: Henvendelse hos kordegn og hos præsten.
Bemærk venligst, at når f.eks. dåb eller vielse er aftalt med præsten, skal man
også henvende sig til kordegnekontore
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ROHOLTE SOGN

Kirkelig vejviser ROHOLTE
PRÆSTER I FAXE-ROHOLTE PASTORAT:
Carsten Ackermann, sognepræst
Roholte præstegård, Roholtevej 30, 4640 Faxe.
Tlf. 56 72 50 84
E-mail: cac@km.dk
Træffes bedst man.-tors. kl. 11-12 samt man. kl. 18-19 og i øvrigt efter aftale.
Fridag: Fredag
Kirsten Kjær Ohms, sognepræst
(kbf. kirkebogsfører og begravelsesmyndighed)
Faxe Præstegård, Kirketorvet 7, 4640 Faxe.
Tlf. 56 71 31 23. E-mail: kkoh@km.dk

MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Jørgen Fredslund
Vindbyholtvej 32, Roholte, 4640 Faxe
Tlf. 40 56 80 20. E-mail: hmsjf@mail.tele.dk
KORDEGN:
Stig Laursen
KONTOR: Gl. Strandvej 1, 4640 Faxe
Tlf. 56 71 35 52. Fax 56 71 35 56
E-mail: sla@km.dk
Man.-fre. kl. 9.30-13.00
Samt torsdag kl. 15.30-18.00
GRAVER/KIRKEGÅRD:
Linda Pedersen
Tlf. 23 62 39 99. Mandag: Fridag
ORGANIST:
Bente Schultz
Egemosevej 13, 4640 Faxe. Tlf. 56 72 52 86
KIRKEVÆRGE:
Hanne Margrete Straarup
Vindbyholtvej 32, Roholte, 4640 Faxe
Tlf. 56 76 80 46. E-mail: hmsjf@mail.tele.dk
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FØDSEL OG DØDSFALD:
Anmeldes snarest muligt til kordegnen.
Gl. Standvej 1, Tlf. 56 71 35 52.
FØDSEL: Medbring forældres dåbsattest og evt. vielsesattest.
DØDSFALD: Medbring afdødes dåbsattest og dødsattest samt evt. vielsesattest.
KIRKELIG HANDLING:
Aftales med den præst, der skal
foretage handlingen.

HYLLEHOLT SOGN

Kirkelig vejviser HYLLEHOLT
MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Arne Skovbæk
Folehaven 5, Ll. Elmue, 4654 Faxe Ladeplads
Tlf.: 56 71 70 51
E-mail: arsk@faxekommune.dk
SOGNEPRÆST:
Pia Heegaard Lorentzen
Hylleholtvej 7, 4654 Faxe Ladeplads
Tlf.: 56 71 60 83 · Mobil: 21 71 70 83
e-mail: pihl@km.dk
Fredag er fridag
KIRKEVÆRGE:
Bent Friis
Favrbyvej 27, 4654 Faxe Ladeplads
Tlf.: 56 71 71 86 Mobil: 21 34 97 03
e-mail: bent.f@hotmail.com
KIRKEKONTORET:
Kordegn Bodil Hovmand
Hylleholtvej 7, 4654 Faxe Ladeplads
Mandag og onsdag fra kl. 9-15
e-mail: boho@km.dk
Tlf.: 56 71 60 83
GRAVERKONTORET:
Graver John Nielsen
Hovedgaden 13 C, 4654 Faxe Ladeplads
e-mail: hylleholt.graverkontor@mail.dk
Tlf.: 56 71 72 86
Fredag er fridag
MENIGHEDSRÅDSMØDER:
E-mail: 7523@sogn.dk
Alle er velkomne til at overvære menighedsrådets drøftelser, der finder sted i Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, Faxe Ladeplads.
Datoerne for møderne i 2014 vil blive offentliggjort i dagspressen og på hjemmesiden:
tryggevældeprovsti.dk og sogn.dk (Se under
Hylleholt kirke)

HYLLEHOLT KIRKE & SOGN
Igen i år indlægges et girokort i det
”KIRKEHILSEN”, der bliver omdelt i
Hylleholt Sogn. Menighedsrådet har
gennem årene fået tilbagemelding om,
at det er en god ide og også med tak
modtaget ret pæne beløb, der er gået til
det formål, der er påtrykt girokortet.
Menighedsrådet takker på forhånd
for hvert et bidrag, stort som lille, der
vil være til glæde og gavn for andre.
Arne Skovbæk,
formand for Hylleholt Menighedsråd

MENIGHEDSRÅD
Menighedsrådet har konstitueret sig med genvalg på de poster, der er på valg hvert år i den 4
årige valgperiode.
Formand: Arne Skovbæk
Næstformand: Gertrud Tramm
Kasserer: Sonja Olsen
Kontaktperson: Bente H. Holm
Kirkeværge: Bent Friis
Bygningssagkyndig: Niels Olsen

KIRKEBLADSUDVALG:
Vera Bisp, Tlf.: 56 71 62 30
E-mail: fambisp@hotmail.com
Arne Skovbæk og Inger Christiansen
Alle læsere i Hylleholt Sogn er velkomne til at
skrive, maile eller ringe til redaktionen med
kommentarer eller gode forslag.
Stof til KIRKEHILSEN afleveres til præstegården eller Vera Bisp senest den 1. februar 2014.
Indlæg der kommer senere kan ikke nå med før
næste nummer af KIRKEHILSEN.
Omdelingen af kirkebladet: Karina Quaade
Dogan, FLI, og nogle raske fodbolddrenge
står for omdelingen af KIRKEHILSEN.
Skulle bladet udeblive, bedes man kontakte Vera Bisp, Tlf.: 56 71 62 30 eller mail: fambisp@hotmail.com

27

GUDSTJENESTER

December 2013 – februar 2014
SØNDAG I KIRKEÅRET

FAXE

ROHOLTE

HYLLEHOLT

DECEMBER
1. s. i adv.
1. s. i adv.
2. s. i adv.
3. s. i adv.
4. s. i adv.
Juleaften
Juleaften
Juledag
2. juledag
Julesøndag
Nytårsgudstjeneste

01/12
01/12
08/12
15/12
22/12
24/12
24/12
25/12
26/12
29/12
31/12

10.30 KKO (KK)
12.30 KKO +
09.00 CA
10.30 KKO (KK)
10.30 CA (KK)
14.30 CA
16.00 KKO
10.30 CA
10.30 KKO (KK)
10.30 KKO (KK)
-

10.30 CA

10.30 PHL (K) (F)

10.30 CA *
14.00 KKO (KK)
10.30 KKO
16.30 CA
10.30 KKO
Ingen gudstj.
10.30 CA
-

10.30 PHL
10.30 PHL (K)
09.00 CA
14.30 PHL (B)
16.00 PHL
10.30 PHL (K)
10.30 PHL
14.00 TP
14.00 PHL (K)

JANUAR 2014
Nytårsdag
Hellig 3 Konger
1. s. e. H. 3 K.
2. s. e. H. 3 K
3. s. e. H. 3 K

01/01
05/01
12/01
19/01
26/01

16.00 KKO
10.30 CA (KK)
10.30 KKO (KK) #
09.00 CA
10.30 KKO (KK)

14.00
10.30
10.30
10.30
14.00

Ingen gudstj. ¤ (K)
10.30 PHL (K)
10.30 PHL
10.30 PHL (K)
10.30 PHL

FEBRUAR
4. s. e .H 3 K
Sidste søn. e. H. 3 K.
Septuagesima
Seksagesima

02/02
09/02
16/02
23/02

09.00
10.30
10.30
10.30

10.30 KKO
10.30 CA
Ingen gudstj.
10.30 KKO (KK)

10.30 PHL (K)
10.30 PHL
09.00 CA (K)
10.30 PHL

MARTS
Fastelavn

02/03

10.30 KKO ♥

10.30 CA

13.00 PHL (B) (K)

KKO
KKO (KK)
CA (KK)
CA (KK)

CA
KKO
CA (KK)
CA
KKO

FORKORTELSER: KKO = Kirsten Kjær Ohms · CA = Carsten Ackermann
Pia Heegaard Lorentzen = PHL · TP = Torben Petersen TEGN: (K) = Kirkebil · (KK) = kirkekaffe
+ = minikonf. afsl. · (F) = festgudst. · (B) = Målrettet børn · # = Spejdernes Nytårsparade
* = krybbespil/minikonf. fra Hylleholt skole · ¤ = Henv. til nabokirker · ♥ = familiegudstjeneste
KIRKEBIL FAXE: I Faxe kører kirkebilen til hver gudstjeneste.
Ring til Faxe kirkekontor på tlf. 56 71 35 52, lokal 10, inden sidste hverdag kl.12.
KIRKEBIL HYLLEHOLT: Kirkebilen bestilles hos Faksebilernes Taxi tlf. 56 71 44 55.

