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Kirkehilsen trykkes i 6000 eksemplarer og
udkommer 4 gange årligt.
Juni og september, december, marts
Deadline: 1. februar 2015
Forsidefoto: Faxe Kirke i snevejr,
set fra gårdspladsen.
Ansvarshavende redaktører:
Claus Østenby, Faxe: faxoegaard@mail.dk
Carsten Ackermann, Roholte: cac@km.dk
Vera Bisp, Hylleholt: fambisp@hotmail.com
Såfremt kirkebladet ikke modtages, bedes man
henvende sig til ansv. redaktør i sognet.
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Præsten har ordet
Der er også åbent i kirken EFTER d. 24. december!
Jeg var for nogle måneder siden i Ikea, den store svenske møbel-gigant, som på alle måder er
blevet en del af de fleste danskeres dagligdag…
Eller i hvert fald, når dagligdagen indebærer, at
der skal købes nyt til hjemmet.
Og det slog mig, ikke for første gang, at der er
en helt særlig kundegruppe. Damerne med de
store maver, MEGET store maver, ganske ofte
ledsaget af en lettere stresset vordende far. Der
skal købes ind til børneværelset skal der, - og
det kan skal være NU, for tænk hvis man ikke
når det før barnet kommer?! Ja, det vil sige…
Der ville nok ikke ske den store skade, for egentlig har den lille nyfødte nok ikke brug for helt så
meget som man forestiller sig, og man kan også
nå ganske meget efter den store begivenhed.
Men fornemmelsen af, at det haster, at der
skal nås meget og at der ingen tid er at spilde…
Den hører også adventstiden til og i kirken kan
det af og til føles som på en rigtig god dag i…
ja, netop Ikea, for der er kunder nok til julekoncerter, krybbespil og lucia-optog og juleaften,
selvfølgelig. Juleaften er en dejlig aften for enhver præst.
Bagefter kan det hele føles lidt tomt. Er det
virkeligt det hele? Ja, for… når jeg tænker på
damerne med de store maver, så havde de godt
nok travlt før barnet blev født. Men bagefter,
så har de mindst ligeså travlt, for nu kommer
familien og vennerne væltende og beser det lille
mirakel. Og det er faktisk vigtigere end at få
samlet tremmesengen og mobilen til at hænge
over vuggen – også selvom sundhedsplejer-

skerne bruger meget tid på at fortælle, at den
nybagte mor (og baby!) trænger til hvile og ro.
Det gør de nok også, jeg er ikke uenig. Jeg ved
bare hvor vigtigt det er, at netop familien og
vennerne anerkender den nye tilføjelse til inderkredsen.
Men.. hvad sker der med Guds søn? Får han
besøg, når han først er kommet til verden? Ja,
af nogle… Men det er som om de fleste af kræfterne er blevet brugt FØR det egentlige. Det er,
som om det er nok med IKEA-rundturen og kirkegængerne slet ikke behøver barsels-besøget,
- og der er ellers rig lejlighed til at følge med i
glæden og sorgen og udfordringerne med den
lille, der så ganske snart vokser sig stor.
Jeg synes som præst, at kirkegængerne snyder
sig selv, hvis ikke de benytter sig af muligheden
for at kigge indenfor i resten af juletiden, der i
øvrigt efter gammel skik først slutter Hellig 3
Konger. For der er også åbent i kirken efter d.
24. december…
Kirsten Kjær Ohms
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Minikonfirmander før jul og efter nytår
Efterårets minikonfirmander måtte nøjes med at
lære en ½ eller måske snarere en ¼ kirke at kende.
Der er meget, der har været lukket af eller været
midlertidige løsninger, men det har ikke forhindret 10 glade børn at møde trofast op til undervisningen, for de gode historier, de gode salmer og
fornøjelsen ved at være med er stadig den samme.
Og så er det også mulighed for at opleve noget
så specielt som våbenhusets kalkmalerier helt
tæt på, da de venlige konservatorer inviterede
hele flokken på besøg op under hvælvingerne.
Når jul og nytår er godt overstået inviterer vi efterårets minikonfirmander til ”kirke-warming”,
så de kan se HELE kirken.
Vi fortsætter med minikonfirmand-undervisningen efter jul og nytår. 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

Årets høstgudstjeneste…
Er for længst overstået, men vi vil gerne takke
for alle de mange høstgaver og konfirmandernes uundværlige assistance.
Der blev solgt for i alt 2.076,50 kr. og hele
beløbet gik til Faxe Kirkes Menighedspleje.
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Julegudstjenester for små og store
Hvert år inviteres sognets dagpleje-, vuggestueog 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.

Menighedsplejens julehjælp
Alle bør kunne holde en festlig og glædelig Jul,
men nogle blandt os er i en økonomisk situation, hvor der ikke er penge til at holde Jul for.
I årets løb indsamler Faxe Kirkes Menighedspleje penge, så vi kan hjælpe værdigt trængende
personer og familier, som bor i Faxe Sogn, med
økonomisk julehjælp. Vi hjælper fortrinsvis børnefamilier.
Ansøgningsskema kan afhentes på Faxe Kirkekontor, Gl. Strandvej 1, 4640 Faxe fra den
14.11.2014 og skal afleveres personligt og

i udfyldt stand på kirkekontoret senest
12.12.2014, og ansøgeren skal medbringe billedlegitimation. Hvis ansøgeren pga. handicap
eller andre lignende omstændigheder ikke selv er
i stand til at aflevere ansøgningen personligt, skal
kirkekontoret kontaktes på telefon 56 71 35 52.
Hvis du vil hjælpe os med at hjælpe andre, modtages beløb af enhver størrelse med glæde og
taknemmelighed - kontakt kirkekontoret på tlf
56 71 35 52 eller email sla@km.dk.“
Kirkekontorets åbningstid kan ses på kirkens
hjemmeside: www.faxekirke.dk

Fastelavn
i kirken
Faxe Kirke inviterer til en familievenlig gudstjeneste, hvor der er plads til både store og små
– og allerhelst festligt udklædte! Fastelavn ligger
i år i slutningen af uge 7, der er vinterferie for
mange.
Vi håber at både børn og voksne har tid og lyst
til at være både til gudstjenesten og til den efterfølgende indendørs tøndeslagning i Faxe Kirkes Sognehus.
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Indvielse af Faxe Kirke efter restaureringen
Faxe Kirke er nu snart færdigrestaureret !
Menighedsrådet inviterer derfor til indvielsesgudstjeneste
med efterfølgende reception i Sognehuset

Søndag den 14. december kl. 14.00
Program
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Kl. 14.00:

Gudstjeneste ved biskop Peter Fischer-Møller.

Kl. 15.00:

Reception i Sognehuset, hvor der serveres
lidt god mad og drikke.
Der vil være mulighed for at komme med indlæg.

FAXE SOGN

Det har været en meget omfattende restaurering, som nu er ved at være vellykket afsluttet. Tidsplan og budget er overholdt, på trods af at der har været rigtig mange forskellige
aktører involveret.

Følgende firmaer har medvirket ved restaureringen:
Arkitekt:
Konduktør:
Ingeniør:
Murer:
V.V.S.:
Elinstallation:
Tømrer:
Maler:
Stenhugger:
Snedkerkonservator:
Malerkonservator:
Kalkmalerier:
Glarmester:
Smedejernsgitter:
TPC smeden:
Gørtler:
Modelskib:
Kunstnere:
Fonde:
Nationalmuseet:

Berings Tegnestue, Kragevigvej 17, 47 20 Præstø.
Tine Teglbjærg, Berings Tegnestue.
Kurt Jacobsen, Overgaden Neden Vandet 49, 1414 Kbh. K.
Knud Andreassen, Alslevvej 16, 4653 Karise.
Finn L. & Davidsen, Findlandsgade 13, 4690 Haslev.
Faxe-Orup Elinstallation, Rådhusvej 51, 4640 Faxe.
Tømrermester Madsen, Næstvedvej 46, 4720 Præstø.
Mogens Lysholm, Humlevænget 10, 7800 Nykøbing Falster.
Sakskøbing Stenhuggeri, Maribovej 10, 7800 Nykøbing Falster.
Claus Englund Petersen, Tøxenvej 16, 4600 Køge.
Ole Dufor, Baltikavej 16-18, Færgehavn Nord, 2100 Kbh. Ø.
Nordisk Konservering, Rådvad 40, 2800 Kongens Lyngby.
Per Hebsgaard, Mønvej 30, 4729 Præstø.
Henrik Petersen, Hegomatek, Gomersvej 56, 8300 Odder.
Thor Piet Christensen, Skovhusegaden 26, 4772 Langebæk.
Kobbersmeden v/ Leo Thorsen, Strandvejen 61 4880 Nysted.
Freddy Juul Schmidt, Øster Søvej 9, 4654 Faxe Ldp.
Peter Brandes og Maja Lisa Engelhardt.
Augustinusfonden, Amaliegade 47, 1256 København K.
Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K.
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Særlige gudstjenester
Søndag d. 30. november kl. 10.30, kl. 12.30 og kl. 16.30
1. søndag i advent: Det nye kirkeår begynder – og det skal fejres!
I år er det muligt at gå til hele 3 gudstjenester d. 1. søndag i advent. Der er højmesse kl. 10.30,
hvor vi fejrer begyndelsen på det nye kirkeår og forventningen og forberedelsen til jul. Der er familiegudstjeneste kl. 12.30, hvor minikonfirmanderne og præsten ved fælles hjælp fortæller om den
første jul. Og til slut er der fredslysgudstjeneste kl. 16.30 på Vinkældertorvet, bl.a. i forbindelse med
juletræstændingen. Se dagspressen for yderligere detaljer om det sidste arrangement.
Søndag d. 7. december kl. 10.30
2. søndag i advent – Gudstjeneste i Roholte Kirke
Kirken skal rengøres og det sidste skal på plads før hele Faxe Kirke igen tages i brug. Kirken er derfor
lukket de sidste knap 2 uger før indvielsen og gudstjenesten 2. søndag i advent flyttes til Roholte
Kirke. Obs! Kirkebilen kører. Henvendelse til Faxe Kirkes kirkekontor (se adresselisten).
Søndag d. 14. december kl. 14.00
3. søndag i advent – indvielse af den nyrestaurerede Faxe Kirke
En festlig gudstjeneste, - hvor vi har den glæde, at biskop Peter Fischer-Møller prædiker, - markerer
afslutningen på den gennemgribende restaurering af Faxe Kirke. Efter gudstjenesten er der reception i sognehuset. Se omtale.
Tirsdag d. 24. december kl. 14.30 og 16.00, onsdag d. 25. december kl. 10.30
Juleaften og 1. juledag
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. 9.00
2. juledag kl. 9.00
Juleaften kunne vi glæde os over Guds Søns fødsel. Bare få dage senere hører vi fortællingen om en
af den kristne kirkes første martyrer, Stefanus, der blev stenet til døde. Det er dagen, hvor hjerte
rimer på smerte og roser ikke bare har deres blodrøde farve af kærlighed, men af blod.
Torsdag 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. 11. januar kl. 10.30
1. søndag efter Helligtrekonger: Nytårsparade
Spejderne i Faxe begynder deres nytårsparade med at deltage i gudstjenesten.
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Søndag d. 15. februar 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 LindevejCenteret
Julegudstjenesten på LindevejCenteret holdes i år tirsdag d. 23/12-2014 kl. 14.30.
Der er gudstjeneste på LindevejCenteret hver 4. tirsdag i måneden kl. 14.30-15.30.
Organist: Lene Besser. Præst: Carsten Ackermann.

Nyt fra korfronten
Koråret er godt i gang! I forbindelse med det
nye korår og den nye skolereform fik kirkens pigekor nyt navn (”Ung Koralklang”), ny øvedag
(torsdag) og nyt øvetidspunkt (18.30 til 20.30)
– og ja, selv øvestedet er lidt ændret, idet vi nu
på skift øver i Sognehuset og i Kirken.
Som tidligere skal man være omkring 11 år
for at komme med i koret, men man kan nu
blive længere, da den øvre aldersgrænse er rykket til 25 år. I den forbindelse har de ældste
piger i koret fået tilbud om at komme med i
en ungegruppe, der udover at synge med ved
10.30-gudstjenester også synger til 9-tjenester
og ved kirkelige handlinger på lørdage – således lidt ekstra udfordringer og lidt flere lommepenge.
I skrivende stund er ”Ung Koralklang” i fuld
gang med forberedelser til et korstævne i Greve
i november samt årets julekoncert (se omtale

under koncerter). Og snart får vi besøg af en
gæstelærer, der skal hjælpe koret til at blive
endnu bedre….
Korskolen er også kommet i gang – i en helt ny
form. P.t. underviser Lene Besser Rolloskolens
2.-klasser en gang ugentligt i korsang – på skolen. Det fungerer rigtig fint. Og efter nytår bliver
det 3. klasses tur til et undervisningsforløb. Til
forskel fra tidligere er det hele klasser, der undervises – men i kortere forløb, så Lene Besser
kan nå rundt til så mange klasser som muligt.
Dette år er – i forhold til korskolearbejdet - et
forsøgsår, men er der tilfredshed, kan det være,
vi holder fast i denne form fremover.
Forældre eller sanginteresserede er altid velkomne til at kontakte Lene Besser på telefon:
23 32 36 68 – hvis man vil høre mere om kirkens
kor.
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Sommerdag i Roholte
Nu hvor vi er nået ind i den mørke tid, er det
godt at tænke tilbage på en dejlig sommerdag
i Roholte.
Som sædvanlig havde foreningen Kludeegen arrangeret kræmmermarked m.v. på boldbanen.
I Roholte Kirke var der gudstjeneste om formiddagen ved Carsten Ackermann.
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Om eftermiddagen var der minikoncert ved organist Bente Schultz.
Det var en fin dag. Solen skinnede og kræmmermarkedet var velbesøgt. Gudstjenesten var
smuk. Ved koncerten lød der flotte orgeltoner.
En dag der er værd at huske på!
Jørgen Fredslund

ROHOLTE SOGN

Foredrag i Roholte aktivitetscenter
Tirsdag den 20. januar 2015, kl. 19.00
Foredrag med Per Larsen
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.
Tidligere chefpolitiinspektør og nuværende formand for Børnerådet Per Larsen holder et foredrag med emnet: “På kanten af livet”.
Foredraget vil blive annonceret i dagspressen,
men sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Per Larsen er en medrivende fortæller, så glæd
jer!
Jørgen Fredslund
Roholte Menighedsråd

Hjertestarter
I årets løb kommer der mange mennesker
forbi Roholte. Det gælder både i forbindelse med de talrige foreningsaktiviteter og
besøg af turister.
Derfor har foreninger omkring Roholte
Aktivitetscenter og menighedsrådet besluttet at få installeret en hjertestarter i Roholte.
Hjertestarteren er opstillet på ydremuren
mod nord ved boldklubben.
Forhåbentligt bliver der ikke brug for den; men skulle det være tilfældet, er det blot at følge
instrukserne, som fremgår, når der åbnes for hjertestarteren. Alle er velkomne til at udbrede
kendskabet til hjertestarterens placering.
Jørgen Fredslund
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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.
Er der flere, der har lyst til at deltage, er man meget velkommen!
Kontakt:
Thyra Nielsen tlf. 56 78 86 53
Nete Petersen tlf. 56 72 51 67
eller Birthe Petersen tlf. 56 72 54 51

Hvis nogen ligger inde med garnrester,
vil vi være glade for at modtage det.

Roholte og Hylleholts mini-konfimander
I 1995 indledte Roholte og Hylleholt samarbejde om mini-konfirmand-arbejde i Roholte
og Hylleholt sogne.
Det kom i stand ved at de to menighedsråd
satte sig sammen og besluttede at lave et fællesorgan, ”Fælles-Udvalget” for de to sogne
således at man delte udgifterne og var fælles
om at ansætte en kateket (en underviser), som
skulle stå for undervisningen i det daglige. Børn
fra både Roholte og Hylleholt sogne skulle have
adgang til at deltage i forløbet, d.v.s. hovedsageligt børn fra Hylleholt skole.
Det var mens Mogens Ohm Jensen var sognepræst i Hylleholt og undertegnede var præst i
Roholte.
Præsterne ved de to sogne skulle i fællesskab deltage i planlægningen og afviklingen af undervisningen sammen med kateketen og i øvrigt støtte
kateketens arbejde, også gennem det fælles organ, Fælles-Udvalget, der blev nedsat til varetagelse af bl.a. mini-konfirmand-undervisningen.
Mange undervisere har været gennem et ansættelsesforhold siden vi først begyndte. I dag er
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det Marianne Carlberg, der står for den daglige undervisning. Og Pia Heegaard Lorentzen
har overtaget Mogens Ohm Jensens plads både
som sognepræst i Hylleholt sogn og i engagementet i Fælles-Udvalget for mini-konfirmandarbejdet.
Det var – og er stadig – meningen, at børnene/
mini-konfirmanderne skal lære kirkerne både i
Hylleholt og Roholte at kende.
Det foregår dels ved besøg af mini-konfirmanderne i begge kirker, hvor de får fortalt lidt om
kirkerne.
Dels ved at mini-konfirmanderne deltager i en
af højtiderne / særligt festgudstjenester i hver af
kirkerne i årets løb.
I år får vi – i lighed med tidligere år - besøg af
mini-konfirmanderne til gudstjenesten 1. Søndag i advent i Roholte kirke, hvor vi fejrer det
nye kirkeår ved at tænde det første advents-lys
i adventskransen. Vi glæder os meget til at se,
hvad der kommer ud af det! Det skal nok blive
festligt, det er helt sikker.
Carsten Ackermann

ROHOLTE SOGN

Set ud fra PRÆSTEGÅRDSVINDUET
Det er dejligt at fejre jul!
Alle der nægter det, snyder sig selv for den glæde,
som skal bære os dels igennem en mørk og kold
(måske ?) vinter, dels gennem det nye år, som også ligger og glimter lige om lidt rundt om hjørnet.
At fejre jul er noget, VI HAR LOV TIL!
Julen er en slags fælles-rus, vi giver plads til og
som gør, at mørket ikke føles helt så mørkt og at
vi ikke helt glemmer lyset og solen, som er taget
på vinterferie sydpå (det er vi nogle stykker, der
godt kan forstå !). Det gør vi ved på forskellig vis
at tænde lys både ude og inde og ved at forberede og fejre julen, så glæden kan få god plads
både i sind og tanker – og maver. Men julen er
også en fest vi har PLIGT TIL at fejre!
Jo, for der er GRUND TIL at fejre den! Ikke
mindst for dem, der føler mindst grund til det
og har mindst lyst til det!
Det er alle dem, der sidder med et savn og en
smerte efter én, de holdt af men som ikke er
mere. Eller de, der føler, at deres verden er styrtet sammen på grund af sygdom eller svære
ting, som er passeret i familielivet eller på arbejdet. Der er mange mennesker, der sidder med
en tomhed og en ensomhed og som ikke kan se
den mindste grund til at skulle fejre noget som
helst eller være glad for noget som helst, fordi
det hele bare ser mørkt og håbløst ud.

Nej, men her kommer julen og siger til os, at
det kristne budskab er for HELE verden, for alle
mennesker. Men ganske særligt er det kristne
julebudskab for alle de ensomme, alle dem med
tab af nogen de holdt af, og alle dem, som føler
at deres verden er styrtet sammen. For julens
budskab er, at den almægtige Gud, himlens
og jordens skaber, er kommet til jorden som et
menneske. At Gud lod sig føde som et lille barn
som siden voksede op og blev al verdens frelser.
Det gjorde Gud i Jesus Kristus ved at proklamere det glædelige budskab, at Han ved sit liv,
sin død på korset og ved sin opstandelse fra de
døde har givet os mennesker et håb for fremtiden. Et håb om, at hver den, der hører Hans
ord, evangeliet, og kommer til Ham, skal se en
bedre fremtid i Guds rige. Det er et løfte, vi har
fået med os i dåben. Gud kommer til os.
Og den der således vil vandre sammen med
Ham gennem livet vil – om end ikke se at al ting
løser sig, ej heller at alt pludselig bliver fryd og
gammen – så dog se, at det giver mening at
fortsætte livet sammen med Gud, som har gjort
os følgeskab, fordi vi vandrer ind i Guds fremtid. At Gud er med os, hos os , i vores liv fra nu
af og til evig tid, og at det giver os begrundet
håb for en bedre fremtid, det er julens egentlige
budskab. Det er der grund til at fejre!
Glædelig jul!
Carsten Ackermann

Sang-caféer i Roholte Sognehus
Fælles sang og fælles kaffebord. Pris: 10 kr. pr. gang.
De næste datoer er: Tirsdag d. 2. december kl 19-21.30,
mandag d. 12. januar kl 10-11.30 og mandag d. 16. februar kl 10-11.30.
Alle er hjerteligt velkomne.
Anne Marie Petersen og Bente Schultz
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Renovering af Roholte Kirke
Efter nytår 2015 påbegyndes etape 3 af restaureringen af Roholte Kirke. Etape 1 blev afsluttet
i 2001 og var en renovering af koret og indretning af et sakristi. Den omfattede bl.a. nye tekstiler på alter og alterbænk. I 2005 gennemførtes
etape 2. Den drejede sig om istandsættelse af
tårnrummet og flytning af varmeforsyningen til
Sognehuset. I forbindelse med etape 2 blev et
Demant/Fr. Nielsen orgel opsat og indviet.
I etape 3 afsluttes hele projektet med restaurering af skibet og våbenhuset. Gammelt puds
på vægge og loft i kirkerummet og i våbenhuset
skal skrabes ned og alle overflader bliver hvidkalket. Farvedekorationerne på buerne bliver
malet op. Til 3. etape hører bl.a. nye bænkehynder og polering af lysekronerne. Våbenhuset skal isoleres over loftet og indrettes med nyt
inventar.
Den afsluttende renovering af Roholte Kirke
er et stort og omfattende arbejde, som bliver
varetaget af de bedste eksperter. Vi glæder os
alle til et nyt lyst og flot indtryk af kirkerum og
våbenhus!

I hele renoveringsperioden foregår
alle søndagsgudstjenester
(uden dåb) i
koret med indgang fra sakristiet. Program
for gudstjenester fremgår
af kirkebladet.
Barnedåb kan efter aftale med præsterne foregå på en lørdag. I tilfælde af forventet pladsmangel i forbindelse med store kirkelige begivenheder som vielser og begravelser/bisættelser
kan vi låne Faxe Kirke eller Hylleholt Kirke.
Renoveringen forventes færdigt i slutningen af
marts måned 2015. Præsterne, øvrige medarbejdere ved Roholte Kirke og menighedsrådet
glæder sig således til at kunne byde velkommen
til en nyrenoveret kirke til påske.
Roholte Menighedsråd
v. kirkeværge Hanne Margrete Straarup

Julehjælp Roholte sogn 2014
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. Der er mulighed
for at få del i julehjælpen for Roholte sogn, hvis
man er bosiddende i Roholte sogn.
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.
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Anmodningen sendes til sognepræst Carsten
Ackermann, Roholtevej 30, Roholte, 4640
Faxe, således at den er sognepræsten i hænde
senest d. 10. december med navn, adresse og
telefonnummer på ansøger.
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

ROHOLTE SOGN

Gudstjenester i et særligt rum
I det meste af det første kvartal af det nye år
2015 vil hovedskibet i Roholte kirke være lukket
på grund af en gennemgribende renovering. Vi er
nogle stykker der ser meget frem til at det bliver
færdigt. Når kirken står færdigrenoveret – forhåbentlig til Palmesøndag – kan vi se tilbage på en
meget lang renoveringsperiode, som er overstået.
Det var det daværende menighedsråd - med Michael Schultz som formand og Ruth Jørgensen som
kirkeværge - der iværksatte begyndelsen på renoveringen af Roholte kirke tilbage i 2000. Det var
meningen at renoveringen skulle falde i tre etaper
for ikke at belaste den kirkelige ligning (”kirkeskatten”) for meget.
Første del faldt med renovering af koret (rummet oppe omkring alteret). Renoveringen varede
fra August til 1. Søndag i advent, hvor vi fejrede
åbning af koret. Ikke alene var koret sat smukt i
stand. En gammel, tilmuret dør ud til det daværende kapel blev genåbnet, og kapellet blev indviet til
sakristi, hvad det i øvrigt havde været brugt til før.
Stakittet rundt om alteret var blevet sortmalet og
monogrammerne og årstallene gen-forgyldt, og
væver Vibeke Gregers havde vævet antependium
(klædet rundt om alteret) og gulvtæppe samt
knæfaldsbetræk i smukke, grønne nuancer. I foråret kom en meget smuk messehagel til fra Vibeke
Gregers´ væv holdt i de samme grønne nuancer.
Kirkens øvrige renovering er kort gennemgået på
den forgående side af vores nuværende kirkeværge, Hanne Margrete Straarup (se dette).
Nu er vi ved at være nået ved vejs ende med restaureringen af Roholte kirke med tredje og sidste del af projektet. I den periode, hvor skibet
(kirkens hovedrum) er under restaurering bliver
vi derfor nødt til at lukke skibet. I stedet skal vi
holde gudstjeneste i koret oppe omkring alteret.
Det bliver noget nyt, selv om vi har haft det afprøvet før som forsøg for år tilbage. Det bliver lidt
lige som menigheden i Faxe har måttet gøre i den

periode, Faxe hoved-skib har været under restaurering: man har benyttet kirkens færdigrenoverede
sideskib som kirkerum.
Det betyder både begrænsning af areal og ændret
kirkerumsoplevelse, men det betyder også mulighed for at opleve kirke og menighed og fællesskab
på en ny måde.
Vi vil fra kirkens personale og præsternes side og
fra menighedsrådets side gøre hvad vi kan for at
dette interim skal kunne opleves både trygt, opløftende og velfungerende for de kirkegæster, som
måtte besøge kirken og deltage i gudstjenesterne
her indtil hele kirkerummet igen står til vore rådighed - forhåbentlig til Palmesøndag 2015.
Husk at indgang til koret/kirken i denne periode
sker gennem sakristiet på kirkens nordside.
Vel mødt til gudstjeneste i Roholte kirkes kor!
Carsten Ackermann

Roholte Menighedsråd ønsker bladets
læsere en Glædelig jul og et godt nytår!
Tak til forretningsforbindelser og kirkens ansatte for et godt samarbejde i
2014.
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!
Første kvartal i 2015 vil blive præget
af renoveringen af kirken. Vi glæder os
meget til det færdige resultat og til genåbning af kirken - forhåbentlig til Påske!
Jørgen Fredslund
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Godnathistorier for børn i alderen 3 - 9 år
Mandag den 1. december
Vi begynder kl. 17.00 i kirken og denne 1. dag
i december kommer minikonfirmanderne og
opfører krybbespil for børnene.
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
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kop kaffe, inden børnene skal hjem i seng, vi
slutter kl. 19.00.
Der er tilmeldingsfrist til sognepræst eller kirkekontor og prisen er 10,- kr. pr. næse eller 30,- kr.
for hele familien. Følg med på www.hylleholtkirke.dk for yderligere informationer.
Venlig hilsen
Pia Heegaard Lorentzen

Husk fælleslæsning
i Hylleholt Sognehus
2. dec. kl. 19.30 - 21.00

Julekoncert
i Hylleholt Kirke søndag
7. december kl. 16

Martin A. Hansens
”Agerhønen”.

Læs mere på koncertsiderne.

Alle er velkomne.
Aktivitets- og gudstjenesteudvalget

Venlig hilsen
Koncertudvalget

HYLLEHOLT SOGN

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.

Elsker du at synge ?
Så kom og syng med i Hylleholt Kirkes nye kor.
Elever fra 2. – 3. klasse synger:
Mandage fra kl. 14.30 – 15.10
i Hylleholt Skoles formningslokale.
Ældre elever:
Kontakt kirkens organist Charlotte Hjerrild Andersen.
Vi øver mandag eftermiddag, når du får fri fra
skole.

Oplysninger og tilmeldings seddel:
Kirkens hjemmeside: www.hylleholtkirke.dk
E-mail: organisthylleholt@gmail.com
Tlf.: 30 71 01 02
Charlotte Hjerrild Andersen
organist

Julegudstjeneste på Hylleholtcenteret

Gudstjenester på Hylleholtcenteret

Også i år skal vi fejre julen med en julegudstjeneste på Hylleholtcenteret.
Det er torsdag den 18. december kl. 11.
Efter gudstjenesten er der frokost for centerets
beboere.
Kirkebilen kan bestilles hos Faksebilernes Taxi,
tlf.: 56 71 44 55

Torsdag d. 22. januar kl. 14.30 – 16.00
Gudstjeneste (med nadver) kirkebil
Torsdag d. 19. februar kl. 14.30 – 16.00
Gudstjeneste (med nadver) kirkebil
Omkring kaffebordet hygger vi os og synger
danske sange. Kaffebord koster kr. 21,-, hvis
man ikke bor på Hylleholtcenteret.
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Fire messehagler i Hylleholt Kirke
Biskop Peter Fischer-Møller indvier 2 nye messehagler ved en festgudstjeneste søndag den
14. december kl. 10.00.
Messehaglerne er designet af Maja Lisa Engelhardt og syet af Susse Thorseng Lærche og broderet af Hanne Harnov.
I 2004 fik kirken de første 2 messehagler designet af Maja Lisa Engelhardt og syet af Susse
Thorseng og broderet af Kristine Funder Buch.
Først i 1990’erne havde kirken modtaget en
stor arv fra Else Brostrøm og Anna Andersen,
der kun måtte bruges til udsmykning af koret.
Det gav mulighed for at tænke nyt, og via rådgivning fra Akademirådet med billedhugger
Hein Heinsen, der besøgte kirken i 1999 – og
efterfølgende udtalte, at kirken ville vinde ved
at få et nyt alterbillede.
Kirkens arkitekt Jesper Herbert Nielsen var med,
da vi i efteråret 1999 mellem en række gode
kunstnere valgte, at Maja Lisa Engelhardt var
den kunstner, vi ville indlede et samarbejde med
til istandsættelsen af kirken med nyt alterbille-

Nej
– der er ingen,
der er kørt
på kirkemuren!
Det er tidens tand,
der kræver en
udskiftning af buen.
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de, antependium, altertæppe og farvesætning
af kirken. Kirken blev istandsat i 2002.
Menighedsrådet valgte ligeledes – for at skabe
en helhed i kirken – at de messehagler, der skulle anskaffes, skulle designes af samme kunstner,
som fik den øvrige udsmykningsopgave, og vi
havde midler til de første 2 i 2004.
I år er det således 15 år siden, vi begyndte samarbejdet med Maja Lisa Engelhardt. Arkitekt
Jesper Herbert Nielsen har været medvirkende
til at skubbe på processen, så vi kunne komme
i gang med de sidste 2 messehagler, der nu er
klar til indvielse 10 år efter de første 2.
Vi siger også tak til Maja Lisa Engelhardt og
hendes mand Peter Brandes for det arbejde,
de har ydet ved udarbejdelsen af folderen om
messehaglerne, et arbejde de også påtog sig ved
den første folder, vi fik ved indvielsen den gang
for 10 år siden.
Ved festgudstjenesten vil alle 4 messehagler
blive båret.
Arne Skovbæk

HYLLEHOLT SOGN

Indbydelse
I anledning af indvielse af 2 nye messehagler i
Hylleholt Kirke, Hovedgaden 13 C, Faxe Ladeplads

Indbydes til festgudstjeneste søndag den
14. december 2014 kl. 10.00 i Hylleholt Kirke
Biskop Peter Fischer-Møller og sognepræst Pia Heegaard Lorentzen
forestår gudstjenesten, hvor 2 nye messehagler af kunstneren
Maja Lisa Engelhardt - syet på Susse Thorseng Lærche´s
Modesalon og broderet af skrædder Hanne Harnov - indvies.
I forbindelse med indvielsen præsenteres de 2
nuværende messehagler af samme kunstner
Menighedsrådet indbyder til reception efter gudstjenesten i
Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, Faxe Ladeplads.
Af hensyn til servering ønsker vi tilmelding
til kordegn Bodil Hovmand.
E-mail: BOHO@km.dk senest d. 3.12.
Med venlig hilsen,
på menighedsrådets vegne
Arne Skovbæk
formand
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Konfirmander

Den 21. september blev årets sidste konfirmander konfirmeret. Fra venstre: Emilie Heller, Astrid
Hammer & Pia Heegaard Lorentzen. Privatfoto.

Lørdagsdåb
For dem der måtte ønske det:
Lørdag d. 28 februar kl. 10.30
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De tre menighedsråd
samt medarbejdere
og frivillige i Faxe-Roholte
og Hylleholt kirker ønsker
alle KirkeHilsens læsere en
god jul og et godt nytår.

HYLLEHOLT SOGN

December måneds børnegudstjenester
Juleaften: Gudstjeneste kl. 14.30, her er gudstjenesten rettet specielt mod børnene. Igen i år
vil juleevangeliet blive fortalt for børn og deres familier, børnene er selvfølgeligt også velkomne til den mere traditionelle gudstjeneste
kl. 16.00.
I december bliver mange af sognets børn inviteret til julegudstjenester ved Hylleholt kirke,

dette aftales mellem sognepræsten og de forskellige institutioner i byen.
Men er du på barsel med et lille barn, så skal I
være velkomne til julegudstjeneste for de mindste 0-3 år, onsdag den 17. december kl. 9.30.
Gudstjenesten varer ca. 30 min. og er helt på de
smås præmisser.
Pia Heegaard Lorentzen

Bemærk: Festgudstjenesten den 14. december,
med indvielse af 2 nye messehagler er kl. 10.00 !
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Menighedsmødet
Beretning fra menighedsmødet den 23. oktober i Hylleholt Sognehus.
Med enkelte tilføjelser i forhold til den mundtlige beretning.
Menighedsrådet er nu halvvejs i valgperioden. I
fjor holdt vi menighedsmøde den 21. august,og
min beretning kom i det efterfølgende kirkeblad.
I den beretning omtalte jeg den vision, som menighedsrådet sammen med medarbejderne ved
Hylleholt Kirke udarbejdede på en visionseftermiddag den 12. maj 2013.
Citat: ”Et kristent fællesskab, som er aktivt, synligt og opsøgende – og åbent for alle”.
Under aktivitet har vi ønsket, at de frivillige spiller en aktiv rolle.
Det vil jeg gerne fremhæve – og menighedsrådet
siger tak til alle, der yder en frivillig indsats på
mange områder i tilknytning til det arbejde, der
foregår i og omkring Hylleholt Kirke og Sognehus.
Som eksempel vil jeg rette en særlig tak til William Wegge, som nyligt har ønsket at fratræde
koncertudvalget efter 18 års medlemskab. William var et par perioder medlem af menighedsrådet – og var her kirkeværge. Ved udtræden af
rådet blev William menighedsrådets bygningssagkyndige et par perioder. I de 18 år var vi
mange, der har haft stor glæde af William, når
han har budt velkommen og introduceret os til
en koncert og efterfølgende takket af.
Der er kommet 5 numre af KirkeHilsen siden
sidste menighedsmøde den 21.8.2013. I disse
5 blade er der indirekte en fortløbende beretning fra menighedsrådet. Her kan man læse
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om hvilke arbejder, der er i gang, gudstjenestetider, møder og arrangementer, om personale
og om forberedelse til kirkelig lovgivning, hvor
vi i Hylleholt udtaler os, når der sendes debat
spørgsmål ud.
I det sidste blad kan man læse, at vi nu er klar
til at indvie vore nye messehagler den 14. dec.
Vera Bisp er vor redaktør i kirkebladssamarbejdet med Roholte og Faxe. Vi siger tak til Vera
for hendes store arbejde hermed og med at få
aftale med foreninger om uddeling af bladet.
Kirkebladet fra de 3 sogne giver mange muligheder for fællesskab, og vi har fået mange udsagn om, at det er interessant at læse om, hvad
der sker i sognene, og om det fællesskab, der er
mulighed for at få.
I Hylleholt fik vi oprettet en hjemmeside den 1.
juni 2014, hvor Henrik Morin er den frivillige
webredaktør. Gå ind på www.Hylleholtkirke.
dk og se, at hjemmesiden hele tiden opdateres.
I menighedsrådet i Hylleholt er vi 7 valgte medlemmer + 1 sognepræst, som er født medlem
+ 1 medarbejderrepræsentant kordegn Bodil
Hovmand.
Det er en glæde at få lov til at være formand
for så aktivt et menighedsråd, hvor alle er med
i udvalg, hvorfra der udgår mange aktiviteter –
også sammen med frivillige – så visionen bliver
dækket ind. Alle i menighedsrådet vil her - efter
min beretning - hver på sit område orientere og
fortælle om arbejdet og planer for fremtiden.
I menighedsrådet har der i mange år været et
ønske om at udskifte cementfliserne foran kirken og samtidig hæve terrænet foran kirken, så
adgangen vil blive lettere for handicappede og
med arbejdet, når kister skal bæres ind og ud af
kirken. Vi har bedt landskabsarkitekt Charlotte
Skibsted komme med forslag herom.

HYLLEHOLT SOGN

de andre sogne i ligningsområdet også fået glæde heraf, for det har ikke belastet kirkeskatten.
Menighedsrådet fik i løbet af 2013 at vide, at vi
ville få en større arv efter Else Hilmar Fonskov.
Menighedsrådet skulle forinden overfor Skifteretten og Roskilde Stift orientere om, hvad
vi ville bruge en arv til, som ikke må gå ind i
almindelig drift.
Kirken har igennem årene modtaget mange gaver. Jakob og Johannes Hansen´s Fond stammer fra en arv i 1969.
I 1972 betalte fonden for urnemonumentet på
kirkegården. Roskilde Stiftsøvrighed fik pengene til at yngle i højrenteperioden, så der kunne
bevilges et tilskud på 1 mill. til kirkens orgel,
da det blev ombygget i 1996. I 2004 havde
menighedsrådet afsat midler til 1 messehagel
og fonden gav den anden, så menighedsrådet
kunne bestille 2 messehagler. Derudover betalte
fonden for en folder om messehaglerne.
Nu 10 år efter får vi så 2 messehagler mere fra
Maja Lisa Engelhardt – også betalt af fonden og
den folder, der udgives i forbindelse med indvielsen, er ligeledes betalt af Jakob og Johannes
Hansen’s Fond og af det beløb, der blev indsamlet ved afskedsreceptionen for sognepræst
Mogens Ohm Jensen den 29. januar 2008.
Menighedsrådet har været på forkant med udviklingen, for vi har søgt om at nedlægge fonden. Det har vi fået tilladelse til, og nu er der så
vedtaget en ny fondslov, der går ud på at nye
fonde, der oprettes skal være på minimum 1
mill. kr.
Da Jakob og Johannes Hansen’s Fond kun må
bruges til udsmykning, må vi sige, at den arv, vi
fik i 1969 igennem mange år, har givet os megen fin udsmykning i Hylleholt. Så indirekte har

Vi har udarbejdet en liste over ønsker, og ønskerne er godkendt af Roskilde Stift, men når
vi kommer til at skulle anvende midlerne, skal
der søges herom. Roskilde Stift skal som overordnet kirkelig myndighed give tilladelse – for
menighedsrådet betaler ikke skat af arven – og
derfor er der nøje kontrol med midlernes anvendelse.
Menighedsrådet har igennem årene været meget taknemlige over de arvemidler, vi er blevet
overdraget og skiftende menighedsråd har søgt
at få arvebeløbene anvendt, så vi i Hylleholt
Sogn kan få glæde af arvebeløbene mange år
frem.
Tak til menighedsråd, medarbejdere, alle de frivillige og samarbejdsparter, der alle har ydet en
indsats for Hylleholt Kirke.
Tak til håndværkere, rådgivere og kunstnere for
samarbejdet.
Personligt vil jeg også bringe en tak for at menighedsrådet valgte at fejre mit 25 års jubilæum
som formand for menighedsrådet. Jeg havde
regnet med at forbigå det i stilhed; men det blev
der lavet om på. Så tak for fejringen. Det gav en
glæde at se tilbage på.
Arne Skovbæk
formand
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Fælleslæsning
Læsegruppen fortsætter nu med at læse de næste to bøger. Bøgerne er valgt ud fra temaet,
kristendom i litteraturen og alle er velkomne til
at deltage.

2. gang er tirsdag den 17. marts 19.30 –
21.00 hvor vi taler om ”Præsten i Vejlbye” af
Steen Steensen Blicher.

Vi mødes to gange i løbet af foråret for at drøfte bøgernes indhold.
1. gang er tirsdag den 27. januar 19.30 –
21.00. Her taler vi om ”Det første jeg tænker
på” skrevet af Ida Jessen.

En kvindelig præst mister sin søn i en trafikulykke. Hvem er flugtbilisten og kan han tilgives?
Ida Jessen skriver flot og overbevisende, og hendes roman er udråbt til en kommende klassiker.
„Det første jeg tænker på“ gør stort indtryk på
sin læser, for det er en gribende og smertelig
historie, der fortælles. Ida Jessen beskriver personer og landskaber sikkert og sansemættet.
Ida Jessen er en vægtig forfatter i dansk litteratur. Hun fik sit store læsergennembrud i 2001
med romanen „Den der lyver“, som foregår i
samme sogn som „Det første jeg tænker på.“
Hun tager med held store emner op som skyld,
straf, tilgivelse, forsoning og nåde, og hun er
blevet sammenlignet med klassiske danske forfattere som Tage Skou-Hansen, Martin A. Hansen og Henrik Pontoppidan.
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Præsten i Vejlbye fra 1829 er en novelle af
Steen Steensen Blicher. Handlingen er baseret
på virkelige begivenheder, med udgangspunkt i
præsten Søren Jensen Qvist fra Vejlbyved Grenaa. Novellen er blevet omsat til film tre gange,
heriblandt Danmarks første tonefilm. Derudover betragtes den som værende verdens første
krimi.
I 2006 blev Præsten i Vejlbye en del af kulturkanon, bl.a. begrundet i, at ”stilen lyser af elegisk
smerte og uhyggeligt fortættet drama, og fortællingen er svær at ryste af sig”: Begrundelsen
er ledsaget af et citat: ”Blicher er ikke bare den
første af den danske litteraturs store fortællere,
han er en af de få tragiske digtere, den danske
litteratur overhovedet har”.
Det er gratis at deltage men tilmeld dig gerne til
Pia Heegaard Lorentzen på pihl@km.dk så du
kan komme på læsegruppens mail liste. Deltagerne skaffer selv bøgerne.
Venlig hilsen
aktivitets- og gudstjenesteudvalget

HYLLEHOLT SOGN

Samtalesalon
Torsdag den 26. februar 2015 er der igen samtalesalon i Hylleholt Sognehus, Hovedgaden
15, Faxe Ladeplads fra kl. 19 – 21
Denne aften kommer Bente og Erik Harbo, der
med deres sang og musik vil gøre os klogere på
Steen Steensen Blichers liv og værker.

Bente Harbo er uddannet organist og har gennem årene akkompagneret Erik Harbo ved hans
koncerter og foredrag.
Alle er velkomne. Der vil være en kop kaffe/te og
lidt kage i aftenens løb. Det er gratis at deltage.
Venlig hilsen
Gudstjeneste- og Aktivitetsudvalget

Fastelavn

Erik Harbo har været operasanger ved Det Kongelige Teater. Her og på Danmarks Radio, TV
og i udlandet er han blevet kendt for sin smukke
og karakteristiske fortolkning af opera, danske
sange, viser og salmer.
Han har sunget ved mange hundrede arrangementer i ind- og udland. Erik Harbo har indspillet plader med danske sange, viser og salmer og
operaer. Alle viser og sange er for nylig blevet
udsendt på cd under titlen Erik Harbo synger,
I-IV.
Erik Harbo er formand for Blicher-Selskabet, et
af landets største litterære selskaber. Han har
udgivet flere bøger om Blicher.

Fastelavns søndag
den 15. februar.
Her begynder vi med
gudstjeneste i Hylleholt kirke kl. 13,
for derefter at holde
tøndeslagning med
mere, alle er hjerteligt velkomne og
gerne udklædt.
Se mere i dagspressen og på kirkens
hjemmeside www.
hylleholtkirke.dk når
tiden nærmer sig.

Personalenyt
Arne B. Pedersen er pr. 1. januar 2015 ansat som
graver ved Hylleholt kirke – indtil da konstitueret.
John Nielsen er pr. 1. januar 2015 ansat som gravermedhjælper.
Pia Olsen er ansat som vikar i gravermedhjælperstillingen indtil 31. december 2014.
Kontaktperson Bente Holm,
Hylleholt menighedsråd
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FÆLLESARRANGEMENTER & KONCERTER

Julekoncert
Søndag den 7. december kl. 16.00 i Hylleholt kirke
Duoen Samklang består af altsanger Elsebeth Dyekjær
Kruse fra Kalundborg og pianist Jørgen Kastrup-Larsen
fra Slagelse. De to har siden 2005 arbejdet sammen
om musikken og afholdt mange koncerter i det vestsjællandske, især kirkekoncerter.
Når de gæster Hylleholt kirke søndag den 7. december bliver det med en julekoncert med lidt for enhver
smag. Julens smukkeste salmer kombineres med klassiske danske julesange og engelske Christmas carols. På programmet er der tekster og musik af blandt andre
Hostrup, Hartmann, Mogens Lorentzen, Egil Harder, Vilhelm Gregersen og John
Høybye. De fleste toner vil være velkendte, men også små overraskelser bliver der
plads til. Er man ikke i julestemning, når man kommer, så er man det, når man går,
lover duoens sangerinde. „Vi bestræber os på at udfylde kirkens højtidelige rammer
og stemme sindet til eftertanke og julefred, men vi vil også give plads til humoren og
hyggen“. Koncertens sange knyttes sammen af små fortællende indslag og digtoplæsninger, og der vil også være fællessange.
Der er gratis adgang og alle er velkomne. Traditionen tro bliver der samlet ind til Hylleholt Sogns julehjælp. Kirkebilen kan bestilles hos Faksebilernes Taxi tlf.: 56 71 44 55.
Koncertudvalget

Rokogokorets Julekoncert
Onsdag d. 17. december kl. 19.00 i Roholte Kirke
Velkommen til en varm og levende aften med
danske, svenske og engelske julesange og –
salmer. Der synges om klokkerne, der kimer,
stjernen, som skinner i nat og englene, der
synger højt i kor om fred på vor jord, mens
1000 julelys tændes for barnet i krybben. Koret står klar til at dele ud af alt det, sangen
fører med sig; kirken er julepyntet, og der er
fællessang.
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Julekoncert
Torsdag den 18. december kl. 19.30 i Faxe Kirke
Igen er det december – og igen vil vi give os i kast med de gode, gamle traditioner –
heriblandt julekoncert. Som altid vil der ved julekoncerten være et musikalsk bidrag
fra vores eget pigekor samt besøg af nogle gæste-musikere. I år er det det københavnske jazz-vokalensemble, Touché, der besøger Faxe Kirke. Ensemblet består af 12 unge
sangere, der primært kommer fra musik- og konservatorieuddannelserne i Danmark
og Sverige. Den musikalske leder er Jesper Holm.
Touché er bygget op, så ensemblet ligner besætningen i et bigband. For eksempel
har gruppens bassanger den samme funktion som kontrabassen i et bigband. Altsangerne efterligner de bløde, luftige saxofoner, og sopranen, Sandie Johnson, imiterer
en lead-trompet. Det resulterer i knivskarpe og meget høje toner i et register, de færreste mennesker kan få stemmen op i. På programmet er en buket af dejlig julemusik.
Ung Koralklang er lige nu i gang med at forberede et festligt program bestående af
dels en række kendte, danske julesalmer arrangeret for kor og klaver af Torben BechSchnedler, dels musik af bl.a. Merete Kuhlmann og Michael Bojesen.
Så glæd jer – og sæt et stort kryds i kalenderen!! Til koncerten er der gratis adgang,
og kirkebilen kører. Ønsker man at benytte denne, rettes henvendelse til Faxe Kirkekontor tlf.: 5671 3552, tast 1 senest onsdag den 17. december kl. 12.00.
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Nytårskoncert i Faxe Kirke
Søndag den 25. januar kl. 14.30
Uranienborg Vokalensemble hedder koret, der dette år kommer til at stå for nytårskoncerten i Faxe Kirke. Koret, der kommer fra Norge, består af 20-24 sangere og ledes
af Elisabeth Holte, der med sit usædvanligt store talent for klangarbejde har ført
koret op på et meget højt musikalsk niveau. En af korets faste samarbejdspartnere,
folkemusikeren, Gjermund Larsen (violin), medvirker også ved koncerten.
Der kunne skrives mange lovord om korets præstationer ved koncerter i Norge og
andre lande, om vellykkede CD-indspilninger, deltagelser i korkonkurrencer, om de
mange kreative måder, koret bruger rummet på, de modige skridt ud i improvisationer sammen med Gjermund Larsen m.m.m. Men jeg synes, vores trofaste koncertmenighed bare skal møde op og nyde en koncert, hvor tilhørerne bliver trukket med
ind i en verden af fortryllende, dejlig musik.
Til koncerten er der gratis adgang, og kirkebilen kører for Faxe Sogn. Ønsker man at
benytte denne, rettes henvendelse til Faxe Kirkekontor tlf.: 5671 3552, tast 1 senest
fredag den 23. januar kl. 12.00.
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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 tirsdag-fredag kl. 10 - kl. 11
Fridag: Mandag
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Sognehuset

Få mere information ved henvendelse
på kirkekontoret eller på hjemmesiden

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
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KIRKEKONTORET:
Kontor: Gl. Strandvej 1, 4640 Faxe · Tlf. 56 71 35 52
Kontortid: Mandag-fredag kl. 9.30-13.00 samt torsdag kl. 15.30-18.00
KORDEGN: Stig Laursen
Træffes på kirkekontoret i åbningstiden · Tlf. 56 71 35 52 · E-mail: sla@km.dk
ORGANIST: Lene Besser · Tlf. 23 32 36 68
KIRKETJENER: Susanne Skjoldgaard Pedersen · Tlf. 20 14 52 18
KIRKEGÅRDSLEDER: Lone Brett Jensen
Træffes på kirkegårdskontoret mandag - fredag kl. 11-12 · Tlf. 56 71 35 52 · E-mail: lmkr@km.dk
MENIGHEDSRÅDSFORMAND: Morten Vive
Gl. Strandvej 3, 4640 Faxe · Tlf. 56 71 57 68 / 23 71 13 61 · E-mail: morten.vive@gmail.com
KIRKEVÆRGE: Susanne Larsen
Niels Olsensvej 11, 4640 Faxe
Tlf. 23 30 05 98 · E-mail: susannesteenlarsen@mail.tele.dk
KIRKEBLADS-REDAKTØR: Claus Østenby
Ny Strandvej 18A, 4640 Faxe · Tlf. 60 16 39 84 · Email: Faxoegaard@mail.dk
FØDSEL OG DØDSFALD :
Anmeldes snarest muligt til kordegnen.
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 kordegnekontoret.
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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

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.

Kirsten Kjær Ohms, sognepræst
(kbf. kirkebogsfører og begravelsesmyndighed)
Faxe Præstegård, Kirketorvet 7, 4640 Faxe.
Tlf. 56 71 31 23. E-mail: kkoh@km.dk
Fridag: Mandag

KIRKELIG HANDLING:
Aftales med den præst, der skal
foretage handlingen.

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
E-mail: graveren@lite.dk
ORGANIST:
Bente Schultz
Egemosevej 13, 4640 Faxe. Tlf. 56 72 52 86
KIRKEVÆRGE:
Hanne Margrete Straarup
Vindbyholtvej 32, Roholte, 4640 Faxe
Tlf. 61 60 80 46. E-mail: hmsjf@mail.tele.dk
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Kirkelig vejviser HYLLEHOLT
MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Arne Skovbæk
Folehaven 5, Ll. Elmue, 4654 Faxe Ladeplads
Tlf.: 56 71 70 51
E-mail: arsklilleelmue4654@gmail.com
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
Tlf.: 56 71 60 83 · E-mail: boho@km.dk
GRAVERKONTORET:
Graver Arne Pedersen fra 1/1 2015. Indtil da konstitueret i stillingen.
Hovedgaden 13 C, 4654 Faxe Ladeplads
E-mail: hylleholt.graverkontor@mail.dk
Tlf.: 56 71 72 86. Fredag er fridag
ORGANIST:
Charlotte Hjerrild Andersen
Tlf.: 30 71 01 02
E-mail: organisthylleholt@gmail.com
Fridag er fredag samt lørdage i lige
uger og tirsdage i ulige uger
KIRKEBIL tilbydes for at give alle Hylleholt
sogns beboere mulighed for at deltage
i disse arrangementer.

MENIGHEDSRÅDSMØDER:
Alle er velkomne til at overvære menighedsrådsmøderne, der holdes i Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, Faxe Ladeplads.
Datoerne for møderne i 2015 vil blive offentliggjort i dagspressen og på kirkens
hjemmeside, www.hylleholtkirke.dk se under kontakt. Et par dage før hvert møde,
vil dagsordenen, og senere referatet, kunne
læses her. E-mail: 7523@sogn.dk

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 næste Kirkehilsen afleveres til præstegården eller Vera Bisp senest den 1. februar 2015.
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 går til Hylleholt Sogns julehjælp. 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

Husk at besøge www.hylleholtkirke.dk
for at se de seneste nyheder og billeder.
Webmaster Henrik Morin:
hylleholtkirkeweb@mail.dk
Tlf.: 40316511

Omdelingen af kirkehilsen:
Lars Christensen, Faxe Ladeplads og juniorafdelingen i Faxe Skakklub står også denne
gang for omdelingen af KirkeHilsen. Skulle bladet udeblive, bedes man kontakte Vera Bisp,
tlf. 56 71 62 30 eller mail: fambisp@hotmail.com
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GUDSTJENESTER

December 2014 - februar 2015
SØNDAG I KIRKEÅRET

DATO

FAXE

ROHOLTE

HYLLEHOLT

10.30 KKO
12.30 KKO (F)
16.30 KKO #
Ingen (K)
14.00 PF-M ¤
10.30 KKO
14.30 CA
16.00 KKO
10.30 KKO
09.00 CA
10.30 KKO
Ingen

10.30 CA

10.30 PHL (K)

10.30 CA (KK) (K)
10.30 KKO
10.30 CA
16.30 CA

Juledag
2. juledag
Julesøndag
Nytårsgudstjeneste

30/11
30/11
30/11
07/12
14/12
21/12
24/12
24/12
25/12
26/12
28/12
31/12

10.30 CA
10.30 CA
14.00 KKO
Ingen

10.30 PHL
10.00 PFM ¤ (K)
09.00 CA
14.30 PHL
16.00 PHL
10.30 PHL (K)
10.30 PHL
14.00 TP (K)
14.00 PHL (K)

JANUAR
Nytårsdag
Hellig 3 Konger Søndag
1. s. e. H. 3 K.
2. s. e. H. 3 K
Sidste søn. e. H. 3 K.

01/01
04/01
11/01
18/01
25-01

16.00 KKO
10.30 CA
10.30 KKO (S)
10.30 CA
10.30 CA

14.00 CA
10.30 KKO (KK)
10.30 CA
10.30 KKO
14.00 CA

Ingen (K)
10.30 PHL
10.30 PHL (K)
10.30 PHL
10.30 PHL (K)

FEBRUAR
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn
1. søndag i fasten

01/02
08/02
15/02
22/02

10.30 KKO
10.30 CA
10.30 KKO (F)
09.00 CA

Ingen
10.30 KKO
14.00 KKO
10.30 CA (KK)

09.00 KKO
09.00 CA (K)
13.00 PHL (F)
10.30 PHL (K)

DECEMBER
1. søndag i Advent
Fredslysgudstjeneste
2. s. i adv.
3. s. i adv.
4. s. i adv.
Juleaften

FORKORTELSER: KKO = Kirsten Kjær Ohms · CA = Carsten Ackermann
PHL = Pia Heegaard Lorentzen · PFM = Peter Fischer-Møller · TP = Torben Petersen
TEGN: (K) = Kirkebil · (KK) = Kirkekaffe · (F) = Familiegudstjeneste
(S) = Spejdernes nytårsparade · # = Andagt på Vinkældertorvet i Faxe · ¤ = Festgudstjeneste
Ingen = Ingen gudstjeneste: der henvises til en af nabo-kirkerne
KIRKEBIL FAXE: I Faxe kører kirkebilen til hver gudstjeneste. Er der en søndag ikke gudstjeneste i
Faxe Kirke kører kirkebilen til gudstjenesten i Roholte. 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.

