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Præsten har ordet
Jeg synes, at det har været en mærkelig vinter
indtil nu, den har været mere grå og regnfuld
end egentlig vinter, jeg savner sne og en frostklar blå himmel.
Jeg glæder mig dog over, at jeg enkelte steder kan se erantis, vintergækker og
påskeliljer titte op af den mørke jord.
Disse trofaste små - de kommer år ud og år
ind - tænk, at de orker. De står på spring for at
få lov til at presse sig op af mørket. Selvom de
er små, får man alligevel øje på dem, for de er
gennemgribende i farven - de bryder med alle
de grå nuancer, som kendetegner februar. De
står der helt stille, og alligevel taler de deres helt
eget sprog.

Det er snart påske, og for mig er vintergækker,
erantisser og påskeliljer tæt forbundet med påske. For ligesom de små blomster bebuder forår
med liv og håb midt i kulden og frosten, således
kommer påsken til os år efter år - med bud om,
at der findes håb.
Mørkt var der også i Getsemane have og på
Golgatas golde høje - frost var der vel næppe,
men kulde i menneskers hjerter og sind var der.
Også dengang var der had og frosne fronter.
Midt i det voksede et håb op - en stemme, der
blander sig med det larmende kor af højrøstede
råb og selvoptagethed. En stemme, som stærkt
og lavmælt på samme tid, gav bud om, at efter
kulde kommer vår. Efter død er der liv.

Den lille gule erantis fortæller sin farverige og
håbefulde historie, og ved dens side står ofte
den lidt mere ranke, højstilkede vintergæk.
Den bryder op af jorden med sin bløde sylespids. Først når den er sikker på at være helt
oppe, lukker den sin hvide klokke op. Men
så ringer den til gengæld også foråret ind.
Disse to: erantissen og vintergækken står sammen og melder, at efter vinter kommer vår.

Gid vi kan lade disse små blomster og påskens
store fortælling give os håb til nye dage og lade
os inspirere til at gå ud og gøre ligeså - tænde
lidt håb, sprede lidt forårsstemning for dem,
der ikke kan finde den selv.

Og skulle de nå at blive begravet under en snedyne, så ved vi, at de igen vil kigge frem, når
kulden slipper sit tag. Fortsætte hvor de slap.
Vente trofast på at lyse lidt forårshåb ind i øjne
og hjerter på os.

Jeg ønsker jer alle et velsignet forår og påske og
at der stadig må spire liv, glæde og nåde frem
af kulde og frost.
Pia Heegaard Lorentzen

Påskemorgen slukker og fjerner ikke alt det svære - det er et vilkår for os, at livet veksler mellem
efterårs mørke, vinterkulde og sommervarme.
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På opfordring:

Det er ganske vist!
Den 30. oktober holdt vi i Faxe Lillekirke børne-Halloween. Kirsten præst fortalte i den forbindelse en edderkoppe-historie og talte med
en kæmpe-edderkop, som hun meget gerne
ville have jaget ud af kirken. Men - det der med
næstekærligheden sejrede, for det viste sig, at
edderkoppen jo faktisk var meget sød - af en
edderkop at være. OG DOG. For i samtalens
forløb fik edderkoppen røbet, at den ikke kunne
li’ orgelmusik - at den faktisk hadede orgelmusik. Dér røg min sympati for edderkoppen, der
også blev skilt ad i mange dele dagen efter Halloween-andagten - af Susanne kirketjener altså!
Næhhhh - i en rigtig kirke skal der være orgelmusik - ikke noget med at nøjes med klavermusik for slet ikke at tale om håndværkernes popmusik alle ugens hverdage. Fy da! Så går det
galt. Og det var netop, hvad det gjorde dette
efterår i Faxe Kirke …
OG DET ER GANSKE VIST - FOR JEG HAR
HELT SELV HØRT … OM DET!
Mens håndværkerne hamrede og bankede i det
gamle murværk - og pop-musikken spillede vågnede Faxe Kirkes gamle spøgelse. Det våndede sig hver eneste dag, og en dag sagde det
til sig selv: „Nu kan det være nok“. Må vi så få
orgel-kammertonen.
Den dag - en fredag - arbejdede en af konservatorerne til langt ud på eftermiddagen. Håndværkerne var gået hjem, og kirkegårdspersonalet havde ønsket god weekend og låst kirken af.
Konservatoren var helt alene! Pludselig lød en
kraftig orgellyd! Konservatoren fór sammen!
Der var jo ikke andre i kirken end hende …
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I panik flygtede hun ud af kirken, som hun omhyggeligt låste igen - udefra. Og dér stod hun
så og grinede lidt af sig selv, for der måtte da
være en logisk forklaring. Hun fortalte senere
historien til mig. Og jeg kunne jo kun sige, at jeg
ikke havde været i kirken en fredag eftermiddag
i den periode. Og mine vikarer heller ikke. Og
Stig kordegn (der også spiller orgel) heller ikke.
Det bekymrede hende lidt, kunne jeg se …
Men jeg er ikke bekymret. Stakkels kirkespøgelse, der til sidst måtte krybe til orglet og spille selv. For hvilket kirkespøgelse kan udholde
at leve uden orgelmusik i et halvt år? Og når
håndværkerne alligevel havde lavet hul i det
gamle murværk, hvilket spøgelse kan så i det
lange løb dy sig for at krybe ud og slå en lille
- okay stor - orgel-trille og mindes gode tider.
Det føltes godt for kirkespøgelset - rigtig godt.
Og ja, kirkespøgelset hørte godt den store kirkedør smække, men det kunne det ikke ta’ sig
af - mennesker kan da også bare holde op med
alt det pjat med at være bange for spøgelser.
I dag er murværket lukket pænt til igen - og kalket i den dejligste snehvide farve. Spøgelset er
tilbage i muren igen, men sover endnu ikke helt.
Det sidder og lytter til os - for at være sikker
på, at alt igen går rigtigt til. Og ved genindvielsen af Faxe Kirke i december, mens jeg spillede til gudstjenesten, hørte jeg et stille, tilfreds
suk inde bag murværket. Endelig havde vores
spøgelse fået fred og kunne nyde, at kirken igen
genlyder af orgelmusik.
En fortælling af Lene Besser
- taget næsten ud af virkeligheden

HYLLEHOLT
FAXE
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Nyt fra korfronten …
„Ung Koralklang“ er godt i gang med sin sæson. Vi øver fortsat torsdage kl. 18.30-20.30
- på skift i Sognehuset og i kirken. For oplysninger om koret kan rettes henvendelse til Lene
Besser på 2332 3668 eller mail: lenebesser@stofanet.dk

Ny kirke nye skikke?
Fyraftens-andagter
Vi har fået en dejlig, ny kirke i Faxe! Den ligger på
det samme sted som den gamle kirke gjorde, og
det er også de samme vægge og hvælvinger og tag,
men hele indmaden er så godt som ny. Næsten.
Det nye, lyse og venlige kirkerum indbyder til at
blive taget i brug. Gerne mere end vi har brugt det
førhen, måske også med nye initiativer. Og nu er
rammerne så smukke som nogen sinde.
I foråret vil vi prøve en ide af med 4 HVERDAGSANDAGTER, som vi ku’ kalde Fyraftens-andagter
og som vi holder 2 gange om måneden i hver af
månederne Februar og Marts. Ikke fordi det kun
er for mennesker, der har været på arbejde indtil
da og har fået fyraften dér (det er det naturligvis
også), men især som et tilbud til dem, der trænger
til lidt stilhed og eftertanke i det daglige, i en lidt
anden ramme end Søndagens højmesseform.

Jeg nævnte ovenfor at NÆSTEN alt er nyt: men
der er noget, der ligner det go’e gamle interiør:
nemlig alterbilledet og antepentiet i sideskibet.
Her har vi fået en lille kirke i den store kirke, og
måske vil den falde godt i smag hos mange, især
blandt de ”trofaste” eller ”gamle” kirkegængere.
Vi forsøger os med 4 andagter i foråret som skal
indeholde følgende led: Salmer, bøn, tekstlæsning, eftertanke og velsignelse.
Hvis nogen skulle have lyst til at forsøge sig med
dette, mødes vi følgende datoer:
Mandag d. 2. februar, mandag d. 16. februar,
mandag d. 2. marts og mandag d. 16. marts
Vi mødes kl. 16.15 – ca. 17.00 i Faxe kirkes sideskib. Vel mødt!
Carsten Ackermann
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Faxe Kirke er nu færdigrestaureret og genindviet
Efter et års restaureringsarbejde kan vi igen bruge
hele Faxe Kirke. Det har været et travlt år med
mange udfordringer, men resultatet retfærdiggør
al besværet.
Det var en stor dag den 14. december, hvor vi genindviede kirken. Det var en dag vi i menighedsrådet længe havde glædet os til. Dagen startede
med en højtidelig gudstjeneste med tale af biskop
Peter Fischer Møller. Derefter var der en festlig reception med mange taler og uddeling af gaver.
Om aftenen var menighedsrådet og personale
med ægtefæller sammen til middag på Fjordkroen
Elnasminde. En god højtidelig, festlig og begivenhedsrig dag, som vi sent vil glemme.
Vi har arbejdet med planerne om at restaurere
kirken siden jeg kom ind i menighedsrådet 1. dec.
2000. Restaureringen er blevet udsat nogle gange, da vi blev nødt til først at få bygget en mandskabsbygning og senere at udskifte orgelet, men
nu er det endelig en realitet.
Jeg synes resultatet er blevet rigtig godt. Vi har bevaret den gamle smukke kirkebygning, men fornyet den indvendig, så den bedre passer til det
behov, vi har i dag, idet den er blevet indrettet så
den er meget mere fleksibel i forhold til de arrangementer, vi har i kirken. Samtidig er den blevet
meget mere lys og åben i forhold til tidligere.
Tine Teglbjærg, Maja Lisa, Peter Brandes
og Kurt Sangild ved indvielsen.
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Det har været en meget omfattende restaurering.
Der er kommet et nyt alterparti med kunstnerisk
udsmykning af Peter Brandes, nyt gulv, nyt varmeanlæg med gulvvarme, bænkene er ombygget, så
de er blevet mere komfortable at sidde på, vægge
og hvælv er blevet hvidtet og bænke og orgel er
blevet malet i farver som kunstneren Maja Lisa
Engelhardt har sammensat. I våbenhuset har vi
fået restaureret kalkmalerierne, så de nu er tydeligere at se og samtidig behandlet, så de kan holde
i mange år fremover.
Jeg vil gerne her sige tak til de mange håndværkere, konservatorer, ingeniører, og arkitekter, som
vi har haft et godt samarbejde med og som har
udført et godt og smukt stykke arbejde, som vi
kan glæde os over i mange år fremover.
Jeg vil også her gerne takke menighedsrådet for
et usædvanlig godt samarbejde omkring hele det
store restaureringsprojekt. Vi har hele vejen været
enige, derfor har det været et godt og et meget
spændende job at være formand for restaureringsudvalget.
Også tak til personalet for jeres ekstra indsats,
jeres interesse for projektet, og jeres villighed til at
give en ekstra hånd, når det har været nødvendigt.
Kurt Sangild, formand for restaureringsudvalget
Menigheden klar til indvielse

FAXE SOGN

Kirkeskibet „Valkyrien“
I forbindelse med restaureringen af Faxe Kirke blev
kirkeskibet taget ned, inden loftet blev malet. Da
skibet kom i øjenhøjde var det tydeligt at se, at
det trængte til en kærlig hånd. Derfor blev skibet
sendt til restaurering hos Freddy Schmidt fra Faxe
Ladeplads - og han sendte en rapport om arbejdet, som vi har fået lov til at plukke lidt i.
Freddy Schmidt kan fortælle, at udgangspunktet
for modellen er korvetten Valkyrien, der blev bygget på Nyholm (=Holmen) omkring 1845 og indgik i flåden fra 1847-1867. Det foretog et togt til
Vestindien og indgik ellers i flåden som kadetskib
- et øvelsesskib for vordende søofficerer.
Kirkeskibets historie er lidt mere sparsom; det
vides med sikkerhed, at det er ophængt i 1953 men ellers vides ikke meget om hvorfor det blev
Valkyrien, der er valgt som kirkeskib i Faxe Kirke og
hvem, der har bestilt/skænket/doneret skibet til
kirken. Freddy Schmidt har via nettet fundet frem
til, at Valkyrien sandsynligvis er bygget af modelbygger Poul Esmann Christensen i Kastrup, der er
kendt for at have lavet flere kirkeskibe.
Freddy Schmidt fortæller om selve restaureringen:
- Generelt var Valkyrien i fin teknisk stand, men
skibet var overalt dækket af støv og en fedtet substans. Skibet er derfor blevet afrenset/afvasket
overalt med vand tilsat et mildt rengøringsmiddel. Freddy fortæller, at der undervejs er brugt ca.
200 vatpinde, en del piberensere og små stykker
plastik-grydesvamp.
- Rigningen er blevet opstrammet og der er foretaget et par små reparationer.

- Redningsbådene er ophæng i daviderne. Der
manglede en redningsbåd og Freddy fremstillede
en ny, - men den originale dukkede siden op, så
nu er der en i reserve.
- Kanonportene er blevet opfrisket.
- Der var på agterdækket tydelige mærker efter
„noget“, der var fjernet. På rigsarkivet havde
Freddy Schmidt lejlighed til at studere de originale
tegninger af Valkyrien. Det manglende/fjernede er
sandsynligvis 4 lugekarme og 1 spil. Han har - efter aftale - lavet 4 nye lugekarme og monteret dem
på agterdækket, ligesom et spil.
På billedet ses Freddy Schmidt og Valkyrien, lige
inden den atter blev hængt op i sideskibet og igen
kan minde os om havets farer og Guds hjælp, når
bølgerne går højt.

Gudstjenester på LindevejCenteret
Der er gudstjeneste på LindevejCenteret den 4. tirsdag i måneden kl. 14.30-15.30:
d. 24/3; d. 28/4; men NB! d. 19/5.
Organist: Lene Besser. Præst: Carsten Ackermann.
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Særlige gudstjenester
Perioden fra marts til maj er - rent kirkemæssig - et overflødighedshorn af særlige gudstjenester:

Mariæ Bebudelsesdag
Familiegudstjeneste søndag d. 22. marts
kl. 12.30
Forårets minikonfirmander medvirker ved en
festlig gudstjeneste. Minikonfirmandernes forældre, bedsteforældre, søskende og alle andre
er meget velkomne. Bagefter tager vi afsked
med „mini’erne“ i sognehuset.
Påske
Palmesøndag d. 29. marts kl. 10.30
Skærtorsdag d. 2. april kl. 10.30
Langfredag d. 3. april kl. 10.30
Påskedag d. 5. april kl. 10.30
2. påskedag d. 6. april kl. 10.30 i Roholte
Kirke
Påske er et dramatisk forløb, der indledes med
Jesus indtog i Jerusalem palmesøndag. Han hyldes af en begejstret menneskeskare, der skærer
grene af træerne, for at lægge dem som et blødt
tæppe for hans ridedyr.
Skærtorsdag spiser Jesus med sine venner. Han
ved, det er hans sidste måltid sammen med
dem - og nadveren indstiftes som et tegn på
hans levende nærvær, også når han ikke længere
er i blandt dem. Samme aften tages Jesus til
fange af romerne.
Langfredag piskes og hånes Jesus, inden den
romerske statholder Pontius Pilatus dømmer
Jesus til døden ved korsfæstelse. Normalt tager
den henrettelsesform flere dage, men Jesus er
så svækket af torturen, at han dør samme aften
- lige før jødernes helligdag. Han tages hurtigt
ned af korset, lægges i et gravsted i en klippehule, og der sættes vagter for.
Påskelørdag går med en lang anspændt venten for Jesus’ venner, der gerne vil give ham en
bedre og mere passende begravelse, når helligdagen er omme. Tidlig påskesøndag går kvinderne derfor af sted for at vaske og salve og

8

svøbe Jesus. Men da de kommer frem væltes
stenen fra af en engel, vagtposterne besvimer
og Jesus viser sig for kvinderne og fortæller at
han vil mødes med disciplene i Galilæa. Kom
og vær med til kirkens store højtid i 1, 2, 3 …
eller alle 4 dage!
St. Bededag
Fredag d. 1. maj kl. 10.00 og kl. 12.00
2 festlige gudstjenester, hvor forårets konfirmander får bekræftet dåbens løfter.
Kristi Himmelfartsdag
Torsdag d. 14. maj kl. 10.30
Da Jesus var opstanden var han en tid sammen
med sine disciple, men han hørte til i himlen.
Inden han for til himmels gav han sine disciple til opgave at gå ud i verden og forkynde og
døbe.
Pinsedag
Søndag d. 24. maj kl. 10.30
Pinse kaldes også for kirkens fødselsdag. Disciplene var forsamlede, da Helligånden kom
til dem og satte sig som ild på deres hoved. Opfyldt af Helligånden kunne disciplene gå ud og
prædike evangeliet for alle folkeslag på deres
eget tungemål. Således blev kirken født, som
et fællesskab, der har sin begyndelse i Helligåndens brændende ild, der puster håb og tro og
kærlighed ind i vores hjerter. Et andet symbol
for helligånden er den due, som forårets minikonfirmander holder i deres hænder.
2. pinsedag
Mandag d. 25. maj kl. 11.00
Pinsegudstjeneste for hele provstiet i Boesdal
kl. 11.00.
Se omtale under fælles arrangementer

FAXE SOGN

Konfirmation
Konfirmationer
Også i år er der en masse dejlige unge mennesker, der
skal konfirmeres i Faxe Kirke. I skrivende stund regner vi
med knap 40 forventningsfulde konfirmander, der konfirmeres fordelt på flg. hold:
St. Bededag fredag d. 1. maj
kl. 10.00 v/ Carsten Ackermann
kl. 12.00 v/ Kirsten Kjær Ohms
Vi håber på at kunne bringe billeder af konfirmanderne i
festtøjet i næste nr. af kirkebladet.
Konfirmandtræf i Roskilde Kirke
Dagen før deadline på kirkebladet var et af konfirmandholdene fra Faxe Kirke til det store årlige konfirmandtræf
i Roskilde Domkirke. På billedet ses 2 glade konfirmander, mens rockmusikken bragede gennem domkirken til
den afsluttende gudstjeneste. Bagefter var der pizzaer i
sognehuset. Meget populært… og der blev næsten spist
op.
Indskrivning til konfirmationer i 2016
Onsdag d. 3. juni kl. 16-18 vil der være konfirmandindskrivning i Faxe Kirke og Faxe Præstegård af eleverne fra
de kommende 7. klasser. Elever på Rolloskolen vil i god få
information om tid og sted for indskrivningen, der også
bliver annonceret i FaxeBugten, samt på www.faxekirke.
dk. I 2016 er datoen for St. Bededag d. 22. april.

Forårets minikonfirmander
- og Mariæ Bebudelse
Forårets minikonfirmander er allerede godt i gang
med undervisningen. De har lært det ”hemmelige”
tegn: Gadedrengens Velsignelse - og har allerede
yndlingssalmer. Har man lyst til at dele noget af
fornøjelsen ved børnenes entusiasme, så er der
mulighed for det ved familiegudstjenesten Marie
Bebudelsesdag d. 22. marts kl. 12.30. Bagefter er
der saftevand og kage (og kaffe til de voksne) i
sognehuset, hvor alle er meget velkomne.
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Kristendomssamtaler i stolehøjde
Længe har jeg haft LYST til at indbyde til samtaler om kristendom, ikke blot til konfirmandforældre men henvendt til ALLE, som måtte
have SAMME LYST og interesse.

Alle har lov til at have sin egen mening med i
lommen og lufte den. Jeg vil nok også komme
med min. Men principielt er ingen mening ”rigtigere” end en anden.

Konfirmand-forældre og ALLE ANDRE INTERESSEREDE inviteres til kristendoms-samtaler
på et niveau, som alle kan være med til. Det kommer til at foregå over 3 aftner, og man kan møde
op til dem vilkårligt som man har tid til det.

Midt i samtalerne holder vi PAUSE, hvor det er
muligt at købe et glas VIN, en kop KAFFE og en
let oste-anretning. Tilmelding er IKKE nødvendig - men selvfølgelig rar: til kirkekontoret eller
til undertegnede (se tlf./e-mail bag i bladet).

Her vil vi tage nogle CENTRALE EMNER I KRISTENDOMMEN op, idet vi går ud fra det konfirmand-materiale, vi bruger aktuelt men nok
ender et helt andet sted en vi gør i konfirmandtimerne.

Vi mødes i Faxe Sognehus følgende tirsdage kl.
19.30-21.30: 17/2 - 17/3 - 21 /4.
På godt gensyn, Carsten Ackermann

Nyt børnehjørne … der er RUNDT
For nogle år siden fik vi et børnehjørne i Faxe Kirke
- vi skruede simpelthen en kirkebænk af og indrettede et lille hyggehjørne til ungerne med bløde puder,
tæpper, tegneting, bøger og bamser! Børnehjørnet
blev langsomt, men sikkert mere og mere populært
og brugt.
Men i forbindelse med restaureringen af Faxe Kirke
forsvandt både bænke og hjørne – og så måtte vi tænke i nye baner. Det blev til ”det grønne æble”, som sognepræst Kirsten Kjær Ohms kalder det: et cirkel-formet
multimøbel, som kan blive til en hel puf eller deles
ud i mange små dele.
Vi håber, at alle bliver glade for det det nye børnehjørne … der altså er RUNDT:
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Roholte sogns Julehjælp
Det kan ske for enhver, at man kommer i trang for de goder, de fleste
af os anser for en selvfølge. Livet og tilfældigheder kan falde over os
og gøre det svært at klare hverdag og højtid. Hvis man samtidig bliver
ramt på økonomien, kan det være en kærkommen håndsrækning, at
man kan modtage hjælp fra nogen. Det oplever vi alle fra tid til anden.
Ved tilskud fra „Inner wheel“ Faxe og fra „Spareforeningen Julens
glæde“ i Faxe og gennem indsamlinger til gudstjenester og koncertarrangementer i Roholte kirke er det lykkedes „Roholte menighedspleje“
under Roholte menighedsråd at samle en pæn portion penge ind til
uddeling af „Julehjælp“ til trængende beboere i Roholte sogn. Det blev
til tre portioner hver på 2000,00 kr. sat ind på et gavekort til „Faxe
erhvervforening“.
Roholte menighedsråd siger tak for hjælpen fra alle, der har givet et
bidrag til Roholte Menighedspleje til dette formål. Samtidig skal der
her viderebringes en tak fra modtagerne af Julehjælpen 2014.
Carsten Ackermann

Babysalmesang og mini-konfirmander
Selv om Roholte sogn ikke har ret mange babyer, så ønsker vi at tage godt imod dem alligevel
på flere måder. En af måderne er at vi i menighedsrådet har indgået samarbejdsaftale med
Hylleholt sogns menighedsråd om at ansætte
en der kan engagere babyer og forældre i sang
og motorik: Baby-salmesang kalder vi det. Man
kan henvende sig til sognepræst Pia Heegaard
Lorentzen (tlf.: se bag i bladet) og høre, hvor og
hvornår det foregår.

nem samarbejde med Hylleholt skole har fået
det ordnet sådan, at børn fra 3. kl. har kunnet
gå over i Hylleholt sognehus og dér blive taget
godt hånd om af Marianne Carlberg med leg og
undervisning og saftevand. Der har også været
afstikkere ud til Roholte kirke.

På samme måde har vi i Roholte menighedsråd igennem mange år haft samarbejde med
Hylleholt menighedsråd om mini-konfirmandundervisningen - eller indledende konfirmandundervisning som det også kaldes – idet vi gen-

Hvis nogen er interesserede i at høre mere, kan
man ligeledes henvende sig til Pia Heegaard Lorentzen for nærmere information.

Det har været et godt tilbud som mange har
bakket op om, og mange børn har fået stor
glæde ud af det.

Carsten Ackermann
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Kirkeklubben
Vi er en lille strikkeklub, der mødes i Roholte sognehus, hver første tirsdag i måneden.
Vi hygger og drikker kaffe, som Anne Marie sørger for. Så får vi garn og mønster med hjem,
og strikker som vi har tid og lyst. Vi strikker til børn på Filipinerne.
Er der flere der har lyst til at deltage, er I meget velkomne.
Kontakt:
Thyra Nielsen tlf. 56 78 86 53, Nete Petersen tlf. 56 72 51 67 eller Birthe Petersen tlf. 56 72 54 51

Der bliver strikket tøj til børn på Filippinerne
Rise Above Foundation har netop modtaget en stor kasse med det
fineste strikkede tøj og tæpper til børn i slumområderne på Filippinerne. Det er 10-11 kvinder, der samles én gang om måneden med
det formål at hjælpe andre i nød.
„Det er en stor glæde for os at modtage tøj til de mange børn, der
virkelig har brug for hjælp. Al den støtte vi får til vores arbejde er af
stor betydning for familier i de områder, hvor vi arbejder. Vi er meget
taknemmelige for det fine arbejde og har allerede delt meget af det
ud. Uanset hvor vi kommer frem, bliver vi mødt med glæde ved at
kunne give tøj til de mindste“, siger Elisabet Hansen og fortsætter:
„Når vi får tøj sendt til os fra Danmark eller andre lande, bliver disse
givet ud øjeblikkeligt til de trængende for der er altid behov for hjælp“.
Rise Above Foundation er en NGO der arbejder i Cebu City og omegnen for at støtte og hjælpe fattige familier til et bedre liv. Ca. 50% af
befolkningen på over 100 mill. mennesker lever på et minimums eksistens grundlag, som resulterer i
meget dårlige forhold med underernæring, mangel på uddannelse og en evig cirkel med problemer.
I Cebu City kører Rise Above Foundation 2 Family Care Centre med 15 børn I alderen 3-6 år, der
alle kommer fra slummen hvor deres hytter er uden rindende vand og toilet, og mange også uden
elektricitet. Mødrene til børnene har fået uddannelse i at væve tasker af genbrugsmateriale, og har
nu en fast indtægt. Det er første skridt i forbedring af deres forhold. Når folk støtter med tøj, sko,
legetøj osv., så giver vi det ud til disse familier, da behovet er meget stort.
Rise Above Foundation er interesserede i at samarbejde med foreninger og andre i Danmark, der
gerne vil være med at gøre en forskel i dette dejlige land, hvor folk smiler selv når de intet har. Vi
søger blandt andet sponsorer til børnene fra vores Family Care Centre, så de alle kan få skolematerialer og mad både i børnehaven, folkeskolen og high-school. Det er den bedste måde at hjælpe
disse familier på.
Du kan læse mere om vores arbejde på http://riseabove-cebu.org/
Sammen kan vi gøre en forskel!
Elisabet Hansen, Rise Above Foundation
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Set ud fra PRÆSTEGÅRDSVINDUET
Det sker med jævne mellemrum, at folk i en
større kreds hører, hvad der siges i kirken. Ikke
kun de faste, trofaste, kirkegængere men også
alle andre, der læser aviser. Men desværre er det
ikke altid for det gode, at kirken høres. F.eks. når
en præst udtaler sig om at han ikke tror på „en
skabende og opretholdende Gud“.
En præst har meldt ud med et budskab, som
man godt kunne tro dækkede alle præster i Folkekirken, hvis man ikke vidste bedre. Præsten
tror ikke på Jesu opstandelse fra de døde. Ja, en
hel gruppe præster tilsluttede sig denne præsts
udtalelser.
Det er den gamle diskussion om, hvorvidt man
i en moderne verden, styret af videnskaben og
dens landvindinger kan tale om en usynlig,
handlende Gud som skaberen af alt det synlige
og usynlige - og dermed også af os mennesker.
Om man kan tro på undere, mirakuløse helbredelser og dødeopvækkelser og dermed også på
Jesu opstandelse fra de døde.
Nu er det selvfølgelig en privat sag, om man tror
på disse „ting“ eller ej. Og det står enhver frit for
at tro og mene om dem, hvad man vil.
Som præst er man ikke sat til at forkynde ens
egen tro eller mangel på samme. Man er ansat
som „postbud“ i Jesu Kristi kirke på jorden.
Som præst er man budbringer af denne kirkes
stifters budskab, evangeliet.
Dette budskabs er blevet overleveret og troet
fra generation til generation i to tusind år. Mennesker har levet på og er døde i troen på dette
budskab.
Det er budskabets anliggende at fortælle, at der
findes en Gud, Jesu Kristi far, som har skabt himmel og jord og alle ting, at Gud har besøgt denne jord og iført sig menneskeslægtens legeme,
er død på et kors for alle menneskers synders

skyld og er opstået igen fra de døde til håb for
alle mennesker.
Som præst er man betalt for at levere dette budskab så loyalt som muligt. Derfor læser man
først teologi før man bliver præst. Ikke for at tro
på dette budskab, men for at kunne frembære
det så redeligt som muligt, så enhver, der lytter
til det selv har muligheden for at træffe sin egen
afgørelse i tro eller vantro. I tillid eller mistillid.
Man forestille sig et postbud, der sagde til en
adressat på sin rute: „Desværre, jeg tror ikke på
indholdet af dette brev, derfor får De det ikke.
Jeg tager det med hjem og makulerer det! (Og
desuden er postvæsnet noget værre gammeldags
noget, som er overhalet af den moderne teknologi.)“. Hvis et postbud sagde sådan og gjorde
sådan, så skulle og burde vedkommende ikke
være postbud. Men hvis man ydermere skruppelløst, glad og gerne hæver sin løn for det samtidig
med at man står og siger „nødløgne“ til dem,
der er kommet for at høre til trøst og til tro, så
er man en bedrager og en hykler.
Og dog kan menigheden stadig samles i tro og
tillid om dette budskab, når vi bærer vore spæde
til dåb, når vi fejrer vore konfirmander, når vi vier
vore unge, når vi samles til søn- og helligdage for
at høre budskabet om Guds sejr over synd, død
og Djævel i Jesus Kristus og fejrer nadver i Hans
navn. Det går an, når vi - præst og menighed
sammen - kan mødes om den fælles overbevisning og det fælles håb: At Kristus ER opstanden
fra de døde og virker i vores liv og når vi en gang
skal dø!
Carsten Ackermann
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Roholte Kirke - lidt om dens historie
„Etape 3“, altså tredje og sidste del af Roholte
Kirkes istandsættelse er påbegyndt i januar måned, og beregnes at vare til omkring påske. Som
bygherre glæder menighedsrådet sig over, at vi er
med til at afslutte istandsættelsen, som har været
inddelt i tre etaper. Et arbejde bliver afsluttet og
i fremtiden vil alle kunne glæde sig over det samlede resultat.

Alterskranken er af smedejern - forrest ses dobbelt sammenslyngede navnetræk; HRT - ABMW,
som også ses på tårnet. Arbejdet er udført af lokal
smed Christen Nielsen, Orup.

I bogen „Roholte Kirke og Sogn 1441-1941 Festskrift ved Kirkens 500 Aars Jubilæum“ samlede
(dengang) forhenværende sognepræst Martin
Poulsen historiske fakta om kirken hentet fra Nationalmuseets værk „Danmarks Kirker“. Det er fra
dette Festskrift, at jeg har hentet fakta om Roholte Kirkes historie. I øvrigt kan Festskriftet varmt
anbefales, da bogen ud over kirkens historie også
rummer en masse oplysninger om Roholte Sogn
i øvrigt.

Dåbsfadet (1550) er fremstillet i Sydtyskland. I
bunden af fadet ses en springende hjort, og omkring denne ses blade, liljer og vaser.

Roholte Kirke blev bygget i 1441. På tårnbuen
inde i kirken står: „Denne Kirke er grundlagt på
Kong Christoffer af Danmarks Tid. År 1441“. Korbuebjælken, hvor indskriften oprindeligt stod, findes i dag på Nationalmuseet.

Alterkalken fra 1658 har på foden graveret våben
og bogstaver C. L. - D. F. (Christoffer Lindenov og
Dorthe Friis), på skaftet står „Jesu Bl.“ (=blod).
På bægeret er graveret en indskrift: „Anno 1658 in
Februario hafver di svendske Krigsfolck pløndrid
och borttaged Kalck og Disk af Roholte Kirche,
hvorfore wel b Christoffer Lindenav til Lindes
Wold hafver gifved denne Kalch og Disk igjen til
samme Kirchk“. Disk og Oblatæske er fra 1867.

I 1467 adskiltes Roholte Sogn fra Kongsted Sogn.
Hidtil havde Roholte Sogn hørt under Kongsted
som et anneks. Dette dokumenteres i et brev fra
samme år. Sognet er altså 25 år yngre end kirken.
Kirken er den anseligste af (dengang) Præstø
Amts få, helt gotiske Landsbykirker.
Restaurering af Roholte Kirke er sket i 1789,
1840-41 og 1883-1884 (Arkitekt J. V. Dahlerup).
Tårnet er noget yngre end kirken. I tårnvæggene er
der mange indridsede navne og årstal, de ældste
1574 og 1576. Jernankrene på tårnets sydside;
HRT - ABMW - Anno 1789 (Kirketiendeejeren
Holger Reetz-Thott og Frue Anna Beate Magdalene von Woida) viser, at en reparation har fundet
sted, denne kan dog ikke længere spores.
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Døbefonten er af gullandsk Kalksten (1450), dvs.
stenen stammer fra Gotland. Amtets eneste Stenfont fra middelalderens slutningstid.

Dåbskanden af sølv er skænket af overretssagfører
P. Heise og Hustru i anledning af deres sølvbryllup (1919).
Under Svenkekrigene blev altersølvet af ukendt
alder fjernet fra Roholte Kirke.

I 1528 afgaves en klokke i klokkeskat. Nu hører 3
klokker til Roholte Kirke.
Den største klokke har indskrift: „Help Jhesus,
Maria, Anna oc Sankta Susanna. Lavres Hansen“
(klokkestøberen).
På den store klokkes Svingbjælke er skåret: O.T.
175. Sidste ciffer i årstallet er forsvundet. Det betyder formodentlig Otto Thott til Gaunø, Lindersvold og Strandegaard, som ejede Kirken 1732 til
sin død 1785.
På den mindre står: „Si deua pro nobis, quis contra nos“. (Er Gud for os, hvem kan da være imod
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os, Rom. 8.31) „DNI : MF : LP : MP 1577“; hvilket ikke med sikkerhed kan forklares. Under linien
står „Inri“. (Jesus Nazarenus, Res Judaeorum = Jesus af Nazareth, Jødernes Konge.)
Den mindste er uden indskrift og Ornamenter,
vistnok fra ca. 1600 eller senere, men bruges ikke.
I 1941 skrev sognepræst Martin Poulsen, at han
havde håb om, at man læste om kirken derhjemme for så at kunne genkende et og andet i kirken
som kirkegænger. På samme måde er det mit håb,
at vække interessen for Roholte Kirkes historie.
Tænk bare på kirkeklokkerne, de har ringet i flere
århundrede.
Kirsten Christensen, Roholte menighedsråd
Kilde: Roholte Kirke og Sogn 1441-1941
Festskrift ved Kirkens 500 Aars Jubilæum

Ny billedudstilling i Roholte Sognehus
I dette forår er det Susanne Nielsen fra Herfølge, der har malet de billeder, der pryder
væggene i Sognehuset. Susanne har fået undervisning på forskellige kurser og har derigennem fået opbygget en vis erfaring inden
for kunstens skønne verden. Hun maler med
akrylmaling, farver og motiver er fra visuelle
indtryk. En del af billederne er opstået af oplevelser tæt på hende. De abstrakte billeder
må beskueren selv finde sin historie, skrøbelighed, styrke, glæde og liv i.
Billedudstillingen kan ses frem til midt på
sommeren; billederne er til salg.
Bente Schultz
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En historisk dag
i Roholte Kirke
I forbindelse med istandsættelsen var der den
27. januar 2015 kl. 13.30 aftalt møde mellem
murerne og Birgitte Faurhøj, Nationalmuseet,
i Roholte Kirke.
Formålet var, at hun skulle vejlede murerne i,
hvordan afrensning af murværket skulle foregå
for at sikre bevarelse af eventuelle fund af kalkmalerier. Sammen besluttede de sig for et sted,
hvor det kunne være godt at begynde.
Og så skete det!
Et flot viehjul kom frem. Fint og tydeligt i både
form og farver. Pludselig stod tiden stille og jeg
tænkte på, hvor meget mere der mon dukker
op, når arbejdet rigtigt går i gang. Dette var jo
kun en prøverensning. Vi stod og stirrede på
den lille hakke, som forsigtigt arbejdede sig ned
i pudset. Vi hørte, når det faldt til jorden, for
nu var det spændende på en helt ny måde. God
arbejdslyst til murerne!
Viehjulet er blevet malet på væggen i forbindelse med kirkens indvielse (bygget 1441) efter at
bispen har stænket vievand på væggen.

Sikringen og bevarelsen af kalkmalerier SKAL
varetages af Nationalmuseets folk, så allerede i
nærmeste fremtid vil endnu et besøg fra museet
finde sted for at sikre viehjulet. Som menighedsrådsmedlem er der jo også en bagside, når kalkmalerier dukker op, for det koster ekstra - hver
gang. Vi kender ikke omfanget før alt er renset
ned. Men uanset omfanget og udgiften, så er
glæden dog størst, når Roholte Kirkes historie
bliver rigere. Fund er med til at dokumentere,
at vores kirke har en lang og gemt historie, som
ikke må glemmes.
Jeg synes det var en fantastisk oplevelse at være
med til - en historisk dag i Roholte - Kirke.
Kirsten Christensen, Roholte Menighedsråd

Nyt fra graveren
I skrivende stund er det stadig vådt, mørkt og koldt. Vi glæder os
alle til det igen bliver forår, og alle forårsløgene vælter op af jorden.
Vi har desværre stadig sygdom i vores buksbom hække. Derfor vil
vi også her i foråret 2015 foretage endnu et skridt mht. til udskiftning af syge hække. Der vil i stedet for buksbom blive plantet Thuja
hække på gravstederne.
I år påregner vi at tage den nederste halvdel på afd. C ud mod vejen.
Graver Linda Pedersen
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Brug en formiddag for verdens fattigste
Søndag den 8. marts 2015 deltager Hylleholt
Sogn igen i Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling til gavn for verdens fattigste.

er der dog stadig 1,2 mia. mennesker, der lever
i ekstrem fattigdom.

Nogle mennesker lever i fattigdom af naturskabte årsager. Det kan være tørker, oversvømmelser eller jordskælv, der har skabt nøden.
Ofte er det dog forhold skabt af os mennesker,
der enten er den direkte årsag eller medårsag til
fattigdom. Det gælder f.eks. i Nepal, hvor landets 4,5 millioner dalitter - også kaldet kasteløse - fastholdes i fattigdom på grund af mange
generationers diskrimination mod dem.

Den 8. marts 2015 vil Hylleholt Sogn gå sammen med 1.300 sogne og 20.000 frivillige over
hele landet for at støtte Folkekirkens Nødhjælps
kamp for verdens fattigste.
„Vi deltager igen i år i sogneindsamlingen, for
når vi vælger at bruge en halv dag af vores søndag på at samle ind, så gør vi en forskel for flere
fattige familier, som virkelig har brug for det“,
siger indsamlingsleder Rikke Olsen og menighedsrådsformand Arne Skovbæk.

Folkekirkens Nødhjælp arbejder for verdens
fattigste; med akut nødhjælp efter katastrofer,
langsigtet udviklingshjælp for at bekæmpe sult
samt fortalerarbejde lokalt og internationalt
for at forbedre forholdene for særligt udsatte
grupper som f.eks. kasteløse.

Sidste år samlede 12 indsamlere i sognet
12.284 kr. kr. ind og Rikke Olsen håber at samle
endnu mere ind i år. Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 8. marts - og meld dig gerne som
indsamler hos Rikke Olsen, tlf. 21 94 40 59 eller
e-mail: amanda96@live.dk

Det kan lade sig gøre at afskaffe fattigdom, og
det går faktisk bedre i udviklingslandene, end
mange tror. Ekstrem fattigdom er halveret siden
1990, og det betyder, at der nu er 700 millioner færre mennesker, der lever under FN’s fattigdomsgrænse end for 25 år siden. Desværre

Vi mødes i Hylleholt Sognehus, Hovedgaden
15, Faxe Ladeplads søndag den 8. marts kl.
10, hvor rutekort og indsamlingsbøsser bliver
udleveret.
Når indsamlerne kommer tilbage er der varm
kaffe/te og en sandwich.
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Festgudstjenesten med nye messehageler
til Hylleholt Kirke 14. december 2014
Menighedsrådet var glade for, at biskop Peter
Fischer-Møller, efter at den oprindelige dato for
indvielses gudstjenesten måtte aflyses på grund
af bispevielse i Viborg, hvor Peter Fischer-Møller
skulle medvirke, fandt udvej for, at han kunne
indvie messehagelerne om formiddagen den
14. december.
Det var en stor oplevelse, at se de fire messehageler blive båret i procession ind og efter gudstjenesten ud af kirken; ligeså at biskoppen og de
tre præster hver havde deres funktion i gudstjenesten, så menigheden gennem gudstjenesten
fik det samspil at se med de enkelte messehageler foran alteret. De fire messehageler blev båret af biskop Peter Fischer-Møller og præsterne
Frede Tramm, der afløste provst Bernd Erhard
Schulte Westenberg, der var sygemeldt, Carsten
Ackermann og Pia Heegaard Lorentzen.
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Kunstneren Maja Lisa Engelhardt og skrædderne Susse Thorseng Lærche og Hanne Harnov,
der har syet og broderet efter Majas design, har
sammen med deres familier udtrykt glæde over
at være med til den festlige indvielse og se deres
værker i funktion.
Alle, der går til gudstjeneste i Hylleholt Kirke, vil
fremover gennem året kunne glæde sig over at
se en messehagel alt efter de liturgiske farve regler i samspil med den øvrige udsmykning i koret.
Arne Skovbæk
Kirken var smukt pyntet
med
lilla nelliker i kirkebæ
nkenes
gavle og smukke bloms
terdekorationer og buketter
, som
graver Arne Pedersen
og gravermedhjælper-vikar Pia
Olsen
havde arrangeret utrolig
flot.
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Kirkeårets liturgiske farver
Hvad er kirkeårets liturgiske farver? - hvad betyder de? - og hvordan bruges de?
Det er spørgsmål, som vi har fået flere af, efter
at vi har indviet de 2 sidste messehageler.
Kunstneren Maja Lisa Engelhardt skriver lidt
om farverne i den folder om messehagelerne,
som menighedsrådet udgav sammen med indvielsen af de sidste 2 messehageler.
For nogle år siden udgav Selskabet for Kirkelig
Kunst en plakat med årets søn- og helligdage
sat op i en cirkel, hvor dagenes farver var sat
ind. Det gav en god oversigt.
På Rosinantes Forlag blev der i 2001 udgivet
et leksikon: „Kirke og Kristendom“ redigeret af
Carsten Bach-Nielsen og Jan Lindhardt.
For at besvare de 3 stillede spørgsmål korrekt,
vil jeg citere følgende herfra under opslaget
Liturgiske Farver. Citat: „Liturgiske farver, de
forskellige farver, der fx på messehagler bruges til bestemte tider i kirkeåret. Violet, som er
bods- og fastefarve, bruges i adventstiden, på
søndagene septuagesima og sexagesima, i fastetiden, palmesøndag og store bededag. Hvid
symboliserer fest og glæde og bruges juledag,
fra søndag efter jul til 1. søndag efter helligtrekonger, på Mariæ bebudelsesdag, skærtorsdag,
påskedag, på søndagene efter påske og Kristi

Bemærk også den
fine, nye kirkemur.

himmelfart samt på trinitatis søndag og allehelgensdag. Rød symboliserer både (martyr)blod
og ild og bruges 2. juledag (Sankt Stefansdag),
evt. søndag efter nytår (barnemordet i Bethlehem) samt pinsedag og 2. pinsedag. Den
grønne farve står for håb og vækst og bruges
i helligtrekongerstiden og trinitatistiden. Langfredag bruges enten sort eller rød“.
Det fremgår ved at se i alterbogen - bag i salmebogen, hvor man kan læse teksterne til kirkeårets gudstjenester, hvilke søn- og helligdage,
der henvises til.
Inden Hylleholt Kirke i sidste halvdel af firserne
skulle have udskiftet vinduerne i kirken, udtalte
Nationalmuseet - citeret efter min hukommelse: „da kirken var bygget af de bedste materialer, og der var et unikt helhedspræg over kirken,
skulle dette fastholdes“.
Det har skiftende menighedsråd søgt at leve op
til - ved orgel istandsættelse i 1996 - ved kirke
istandsættelse i 2002-03 og nu sidst i 2004 og
2014 med messehagelerne.
Ved god hjælp af arvemidler har vi i Hylleholt
Kirke fået messehageler, så vi året igennem kan
følge de liturgiske farver.
Arne Skovbæk, formand

MESSEHAGEL INDVIELSE OG FLAGALLE DEN 14.12.2014
Flagalléen i byen bidrog til at gøre dagen ekstra festlig, hvilket
mange af kirkens gæster fra fjern og nær også kommenterede.
Der var en samhørighed mellem byen og kirken, og mange
sagde, at de følte sig godt modtaget, da der blev flaget i byen.
Faxe Ladeplads Borger- og Erhvervsforening skal have stor tak
for, at de straks var med på idéen med at opsætte flagalléen.
Hylleholt Menighedsråd siger tak herfor – og siger også tak for,
at det skete uden beregning.
Arne Skovbæk, formand
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Fælleslæsning
Læsegruppen fortsætter nu med at læse den
næste bog som er valgt ud fra temaet, kristendom i litteraturen og alle er velkomne til at
deltage.
Vi mødes i Hylleholt Sognehus tirsdag den 17.
marts, kl. 19.30-21.00 hvor vi taler om Præsten
i Vejlbye af Steen Steensen Blicher.
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 Vejlby ved 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, så du kan komme
på læsegruppens mail liste. Deltagerne skaffer
selv bøgerne.
Gudstjeneste- og Aktivitetsudvalget

Gudstjenester på
Hylleholtcenteret

Tirsdag den 31. marts kl. 14.30-16 holdes
der påskegudstjeneste på Hylleholtcenteret med nadver.
Torsdag d. 23. april kl. 14.30-16.00
Gudstjeneste (med nadver)
Torsdag d. 21. maj kl. 14.30-16.00
Gudstjeneste (med nadver)
Omkring kaffebordet hygger vi os og synger danske sange. Kaffebord koster kr. 21,hvis man ikke bor på Hylleholtcenteret.
Kirkebilen kan bestilles hos Faksebilernes
Taxi, tlf.: 56714455

Folder med beskrivelse af
de to nye messehageler.
I forbindelse med indvielsen fik menighedsrådet udarbejdet en meget smuk og
informativ folder, hvor kunstneren Maja
Lisa Engelhardt fortæller om sine tanker
i forbindelse med valg af motiver, mens
Hanne Harnov beskriver de garner og teknikker, hun har brugt for at få det rette
farvespil og lethed i de broderede motiver, og skræddermester Susse Thorseng
Lærche fortæller om selve fremstillingen
af de smukke messehageler.
Folderen står i våbenhuset og kan købes
for 10 kr.
Foto af de nye messehageler: Gurli Petersen, Næstved
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Forårs-pilgrimsvandring
Lørdag 30. maj 2015
En forårstur gennem
noget af Sjællands
smukkeste natur, på
gåben under lysegrønne bøgetræer og langs
det glitrende hav. Vi
reflekterer over livet
undervejs og i kirkerne, som vi besøger.

passerer herregården Rosendal, Roholte kirke og
Strandegård Gods. Vi følger Skansestien langs
Faxe Bugt gennem Strandegård Dyrehave med
Troldhøje og når Faxe Ladeplads. Vandringen
slutter med nadvergudstjeneste i Hylleholt kirke.

Turleder er Mogens Ohm Jensen, sognepræst i
Jakobskirken i Roskilde og tidligere sognepræst
ved Hylleholt kirke.

Mødested: Lørdag d. 30.5. kl. 8.55 på Faxe Syd
station. Forventet afslutning kl. 17 ved Hylleholt kirke i Faxe Ladeplads. Husk madpakke(r),
frugt, drikkedunk, termokande, fornuftigt tøj
og fodtøj. Det koster kr. 25 at deltage, som betales på dagen. Ruten er på ca. 20 km. Er du i
tvivl om formen, kan du forberede dig ved at gå
et par ture på ca. 10 km.

Vi synger morgensang med udsigt over Faxe
Kalkbrud, og går på opdagelse i kalkmalerierne
og den nye udsmykning af Peter Brandes i Faxe
kirke. Vi krydser Faxe Å ved Blåbæk Møller og

Husk tilmelding på http://jakobskirken.dk/
event/2878/pilgrimsvandring-ved-faxe-bugt
senest d. 25.5. eller på mobil 61 63 81 22 til
turlederen.

Foto: Per Bak
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Foredrag ved Erindringsværkstedet
og Hylleholt menighedsråd
I Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, Faxe Ladeplads. Det koster 40 kr. for foredrag, kaffe/te
og kage. Alle er velkomne.
Bodil Lykke Holm og Pia Heegaard Lorentzen
Den 12. marts kl. 14-16
Lisbeth og Søren Midtiby tager os med på en af
deres mange - og lange - rejser. Det er eksotiske
steder, de har besøgt, så vi skal høre om kulturer og levemåder langt fra Danmark.
Den 26. marts kl. 14-16
En solstråle i en mørk tid v. Søren Peder Sørensen, der har skrevet om de ungarske unge
mænd, der blev sendt til Danmark af tyskerne
i besættelsens sidste dage. Vi vil høre om deres
skæbne og prøve at få en større forståelse af
den tids flygtninge og ikke mindst hvorfor de
strandene i Danmark.
Den 9. april kl. 14-16
Sognepræst v. Strandmarkskirken Camilla
Munch. Ud over at være sognepræst har Camilla Munch været orlogspræst siden 2008 og
hun har f.eks. i 2011 været med som præst ved
en af søværnets piratoperationer i Afrika og i
Syrien, hvor der skulle fjernes kemiske våben i
2014, denne dag skal vi høre meget mere om,
hvad et kald som orlogspræst indebærer.
Kirkebil kan bestilles på: 56 71 44 55

Den 23. april kl. 14-16
Tøjboden v/ Bente Abrahamsen
Så skal vi se på forårstøj. Bente vil have en del
med fra sin forretning i Den gamle stationsbygning, så alle kan få fornyet garderoben og måske gå foråret i
møde i nye sko.

Den 7. maj
kl. 14-16
Sygehuspræst
Linda Ishøj
Frederiksen
Når vi bliver
indlagt på
sygehuset er
der altid mulighed for at få besøg af en præst,
nogle gange er det ens lokale sognepræst, der
tilkaldes og ofte er det sygehuspræsten der taler
med syge, døende og pårørende. I 2014 blev
Linda Ishøj Frederiksen fastansat som sygehuspræst på Køge Sygehus. Kom og mød hende og
hør mere om sygehuspræstens opgaver.
Kirkebil kan bestilles på: 56 71 44 55
Den 21. maj kl. 14-16
Bente Schultz og kor - forårsrepertoire og fællessang. Vi synger foråret ind med glade stemmer. Alle kan være med, når Bente slår tonen
an, vi får smilene frem og sangmusklen rørt.
Det er både sundt og hyggeligt.
Erindringsværkstedets udflugt vil være torsdag
den 4. juni 2015, kl. 09.00-17.00
Nærmere information følger. Husk også kirkens
hjemmeside: www.hylleholtkirke.dk
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Indsamlinger

Påsken

I Hylleholt Sogn har Hylleholt Menighedsråd
besluttet, at vi indlægger et girokort i bladet
KirkeHilsen, der udkommer den 1. december.
Her bliver der samlet ind til Hylleholt Sogns
Juleuddeling. Girokortet vedlægges selvfølgelig
kun i de numre, der bliver omdelt i Hylleholt
Sogn.
Den foreløbige opgørelse fortæller, at der på
nuværende er samlet kr. 3.421,87 ind via girokortene.

Påsken står for døren, det er en tid, jeg glæder mig meget til, da påsken for kirken er årets
største fest.
For uden Jesu død og opstandelse ville vi heller
ikke fejre fødslen julenat.

På årets sidste menighedsrådsmøde i november
bliver der forud for det næste kirkeårs begyndelse vedtaget, hvilke indsamlingsformål menighedsrådet vil støtte, at der bliver samlet ind
til. Til de mange gode formål har kirkegængere
i Hylleholt Kirke indsamlet kr. 21.060,- i 2014.
I Hylleholt Menighedsråd glæder vi os over, at
vore kirkegængere i årets løb ser med velvilje
på og støtter de mange gode formål. Vi vil her
bringe den tak videre til giverne, som vi har fået
og får fra modtagerne af de indsamlede beløb.
Vil man følge med i, hvilke formål menighedsrådet har besluttet at støtte i løbet af et kirkeår,
kan man finde indsamlingslisten på Hylleholt
Kirkes hjemmeside www.hylleholtkirke.dk under: Information - kollekt, hvor indsamlingslisten er offentliggjort.
Arne Skovbæk, formand

Påsken indledes i Hylleholt kirke palmesøndag,
søndag den 29. marts kl. 9.00 ved sognepræst
Carsten Ackermann.
Skærtorsdag, torsdag den 2. april, her fejrer
vi nadverens indstiftelse. Det gør vi ved at fejre
gudstjeneste kl. 17 for derefter at gå over i Hylleholt Sognehus, for at spise et påskemåltid i
fællesskab.
Prisen vil være 50 kr. + 10 kr. for drikkevarer pr.
person og der er tilmeldingsfrist til kirkekontoret senest den 23. marts.
Langfredag, den 3. april kl. 10.30 er en „stille“
gudstjeneste, uden nadver, hvor vi husker på
Jesu død, men gør det i lyset af den opstandelse, som vi jo heldigvis ved, ligger foran os
påskedag.
Påskedag fejres med glæde og sang søndag
den 5. april kl. 10.30. Og ligeledes fejres 2. påskedag mandag den 6. april kl. 10.30.

Samtalesalon

Tirsdag den 14. april kl. 19-21 i Hylleholt Sognehus
Her skal vi se den sort/hvide film „Præsten i Vejlby“.
Filmsuccesen ‘Præsten i Vejlby’ fra 1931 var den første danske
spillefilm med dansk tale, og er samtidig den fantastiske filmatisering af Steen Steensen Blichers novelle.
I de mandlige hovedroller ses overbevisende Henrik Malmberg og Kai Holm. Endelig ses Karin Nellemose, der senere skulle blive en af de mest markante skuespillerinder i Danmark - ikke mindst på
grund af sin rolle som Misse Møghe i tv-serien Matador.
Gudstjeneste- og Aktivitetsudvalget
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Konfirmander og
konfirmationer

Konfirmanderne er godt i gang med forberedelsen til deres konfirmation, og lørdag den 25.
april og søndag den 26. april er der konfirmationer i Hylleholt kirke kl. 10.30 begge dage.

Gudstjenester for børn
og deres forældre
Lørdagsdåb
Der er mulighed for Lørdagsdåb for dem,
der måtte ønske det, lørdag den 9. maj kl.
10.30.

Der er indskrivning til konfirmationsforberedelsen for skoleåret 2015/16 mandag den 1. juni i
Hylleholt Sognehus kl. 19.30
Hvis du bor i sognet og på nuværende tidspunkt
går i 6. klasse, så er det denne aften, du og dine
forældre skal møde op for at blive tilmeldt konfirmation i 2016.
Hvis du skal gå til konfirmations forberedelse
et andet sted, men ønsker at blive konfirmeret
ved Hylleholt kirke, så skal man også deltage
denne aften. Ved mødet vil de blanketter, som
formelt skal udfyldes, blive udleveret og der vil
blive brugt tid på at fortælle, hvordan konfirmationsforberedelsen skal forløbe.
Konfirmations datoerne for 2016: lørdag den
16. april, søndag den 17. april og søndag den
18. september.
Og hermed offentliggøres konfirmationsdatoerne for 2017: Lørdag den 29. april, søndag
den 30. april og søndag den 24. september.

Godnathistorier for børn
Mandag den 16. marts og mandag den 4.
maj. Begge gange begynder vi i kirken kl. 17
og bagefter går vi i sognehuset og spiser i
fællesskab med hinanden ca. kl. 17.30. Vi
slutter kl. 19.
Det koster 10,- pr. person eller 30,- for hele
familien. Der er tilmeldingsfrist en uge før
til sognepræsten.
Vel mødt

Sognepræst Pia Heegaard Lorentzen

Personalenyt
Gravermedhjælper John Nielsen har søgt nye udfordringer og stopper derfor på Hylleholt Kirkegård
den 15.02.15. Hylleholt Menighedsråd og personale vil hermed sige John Nielsen tak for et godt
samarbejde og ønsker John Nielsen held og lykke med det nye.
Pia Olsens vikariat som gravermedhjælper er forlænget.
Bente Holm, kontaktperson
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Opfordring!
Rødekors Asylcenter Sigerslev
I pressen bliver der talt meget om de mange
mennesker, der i disse år må flygte fra krige, forfølgelser og umenneskelige livsvilkår og også i
Tryggevælde provsti, der dækker Faxe og Stevns
kommuner, modtager vi asylansøgere.
I øjeblikket er Rødekors Asylsenter Sigerslev
midlertidigt hjem for et stort antal asylansøgere, primært unge mænd fra Eritrea.
Disse unge mænd har endnu ikke fået bevilliget
asyl og derfor må de leve med stor usikkerhed
om deres fremtid.

På asylcenteret vil cyklerne så blive sat i stand
eller brugt som reservedele til andre cykler. De
cykler som Asylcenterets egne beboere ikke
kan bruge, vil så siden blive videregivet til andre asylansøgere og flygtninge, f.eks. de syriske
flygtninge, der om kort tid vil komme til Faxe,
dette vil foregå gennem Rødekors.
Hvis du har sådan en gammel cykel - så kan
den afleveres på Waldemarsbo Efterskole, Hylleholtvej 6, her vil nogle af eleverne tage imod
tirsdag og torsdag i tidsrummet 16-17 indtil
slutningen af maj måned.

De har brug for din hjælp!
På asylcenteret har man et fint værksted og de
unge mænd vil gerne bruge deres hænder.
Så hvis du har en gammel cykel, du havde tænkt
dig at smide ud, så vil Asylcenteret meget gerne
have den. Det er helt ligegyldigt hvilken stand
cyklen har og det må gerne være cykler til både
mænd, kvinder og børn.

Du skal blot kontakte forstander Tine Engel
Kjøller på tlf. 28 14 41 26 og aftale, at du kommer, så de unge mennesker kan være klar til at
tage imod.
Frivillige sørger løbende for at transportere cyklerne ud til asylcenteret.
Sognepræst Pia Heegaard Lorentzen

I marts, april og maj måned ...
... går kollekterne i Hylleholt Kirke til følgende gode
formål:
Fra 1. marts til og med 3. april
Folkekirkens Nødhjælp
Fra 5. april til og med 25. maj
Provstiets Ydre Missions Projekt. Overskriften
på missionsprojektet hedder hjælp til forfulgte
kristne. Støtten sker via Dansk europamission.
Helt konkret har bidraget gået til at etablere sy-

stuer for fattige kristne kvinder i Pakistan. Fattige familier som i forvejen er hårdt trængt, men
yderligere trængt og udstødt fordi de er kristne.
Den 31. maj
Kirkens Korshær
Ved koncerter og andre arrangementer i kirken
samles ind til Hylleholt Sogns julehjælp
Venlig hilsen menighedsrådet
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Kom og hør

Lone Hertz

bud på livskvalitet
Onsdag den 4. marts kl. 19:00
i Faxe Sognehus, Præstøvej 1, Faxe
Lone Hertz vil berige os med, hvad livskvalitet
kan betyde hos forskellige kulturer, religioner,
nationer, mennesker, aldre, ja, sommetider fra
dag til dag, nemlig når skæbnen griber ind i vores liv.
For Lone Hertz personligt er livskvalitet identisk med konstant at søge forandringen
til det gode, at gro som menneske, at kunne skabe lys og glæde i sig selv – og især
hos vore børn. Vi må give børnene en åndelig substral, så de kan blive “grønne” mennesker og ikke mindst præget af den kristne etik.
Vi voksne kan lappe på os selv, men det er vores børn og unge, som grundlæggende
kan - og må - forandre verden til det bedre.
Lone Hertz var leder af Bristol Teatret 1980-82 og siden af Aveny Teatret i 198284. Efter dette blev hun rektor for Statens Teaterskole i perioden 1984-90. Hun var
medlem af Teaterrådet 1988-91 og af Folkeskolens Udviklingsråd fra 1987. Hun har
desuden modtaget en række legater for sit arbejde.
Idag er Lone Hertz en ofte anvendt foredragsholder og oplæser, og benyttes især hos
foredragsforeninger, menighedsråd, biblioteker og oplysningsforbund.
Som led i foredraget vil Lone Hertz bruge sit skuespillertalent og vil bl.a. opføre en
lille monolog for os.
Der vil være mulighed for fællesspisning kl. 18:00.
Pris for spisning+foredrag+kaffe: 100 kr.
Pris for foredrag+kaffe: 25 kr.
Tilmelding: Såfremt man ønsker at spise inden foredraget, skal tilmelding ske senest
2. marts på kirkekontoret Gl Strandvej 1, 4640 Faxe, tlf. 56 71 35 52.
Kirkebilen kan også bestilles ved henvendelse til kirkekontoret senest 3. marts kl. 12.
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Gladsaxe kammerkor i Hylleholt Kirke
Søndag den 8. marts kl. 15

Gladsaxe kammerkor kommer med foråret. Det er nu 15 år siden koret holdt sin
første korweekend i Faxe Ladeplads og nu kommer koret også til byens kirke - Hylleholt kirke - med et program som dufter af forår, norden og romantik. Danske Heises
romantiske og friske ’Forår og Sommer’ kombineres med uddrag fra tyske Brahms
’Zigeunerlieder’, og så bølger danske Lange-Müllers romantiske ’MadonnaSange’
gennem kirken i kombination med tyske Mendelssohns ’Drei Volkslieder’ og hans
perle ’ Jauchzet dem Herrn alle Welt’ og dette følges effektivt af nyere klange fra
jubilarerne Carl Nielsen og af den norske Knut Nysted.
Der er, traditionen tro, gratis adgang, men der vil blive samlet ind til Hylleholt sogns
julehjælp.
Alle er velkomne.
Kirkebilen kan bestilles på Faksebilernes Taxi tlf.: 56714455
Koncertudvalget
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Koncert med

CarteBlanche

Faxe Kirke søndag den 15. marts kl. 15.00
Den 15. marts inviteres der til koncert i et jazzy univers, når CarteBlanche kommer
til Faxe Kirke. Jazztrioen, CarteBlanche består af de tre musikere, Catrine Frølund,
piano, Jacob Brandt Jensen, bassist og Svend Pedersen, trompet. Alle tre musikere er
desuden komponister og arrangører, og værkerne, trioen optræder med, har således
et særdeles personligt præg. Inspirationskilde til trioens musik er den nordiske og
amerikanske sangbog, hvorfra der gerne leveres og fortolkes med respekt.
Temaet for koncerten i Faxe Kirke er tidligt forår – for vi kan næsten ikke vente på, at
foråret kommer til Danmark …
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 fredag den 13.
marts kl. 12.00.
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Pilgrimsvandring for Tryggevælde provsti
Lørdag den 12. september 2015. Deadline for tilmelding fredag den 21. august

Tab for alt ikke lysten til at gå:
Jeg går mig hver dag det daglige velbefindende til
og går fra hver sygdom.
Jeg har gået mig mine bedste tanker til
og kender ingen tanke så tung,
at man ikke kan gå sig fra den.
Søren Kierkegaard

Så indbydes der igen til pilgrimsvandring for Tryggevælde provsti.
Ruten i år har Haslev Kirke som udgangspunkt. Derfra går vi til Bråby, Vester Egede,
Everdrup til slutpunktet i Snesere, hvor vi slutter med nadvergudstjeneste.
Efter morgenandagten i Haslev Kirke, går vejen gennem det smukke landskab.
Pilgrimsruten går forbi kirker, hvor der gøres holdt med ro til fordybelse i kirkerummet.
Det spirituelle kombineret med kroppens bevægelse, mental åbenhed og fysisk træthed,
sang og samvær med andre, samtaler og stilhed… Det bliver en vandring i såvel det indre
som det ydre landskab.
Det bliver en tur på ca. 25 km, gennem smukke landskaber. Man skal være godt gående!
Men vi vil bestemt tilstræbe, at der både er plads til dem, der kan lide at gå rask til - og
til dem, der har brug for mere tid og ro.
Omkring påsketid ligger der en folder klar med mere præcis angivelse af tider og rute.
Folderen vil ligge fremme i kirkernes våbenhuse i løbet af foråret. Se også kirkernes samt
provstiets hjemmeside. I folderen vil det også fremgå, hvordan man tilmelder sig.
Nærmere oplysninger hos:
Ellen Faber Jørgensen, Kirke- og kulturmedarbejder, Haslev Kirke, elmj@km.dk
Bodil Hovmand, kordegn, Hylleholt Kirke, boho@km.dk
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Tumlingesalmesang
i Hylleholt Kirke

Onsdag den 8. april fra kl. 15.45-16.30
er der igen tumlingesalmesang for børn
fra 1-3 år i Hylleholt Kirke.
Forløbet afsluttes den 27. maj 2015.
Det er organist Charlotte Hjerrild Andersen, der leder forløbet.
Husk tilmelding til kordegn Bodil Hovmand på tlf: 56 71 60 83
eller til Charlotte på mail: organisthylleholt(at)gmail.com
Børn fra Faxe, Roholte og Hylleholt sogne har fortrinsret og
der kan max. være 10 deltagere på holdet.
Det er gratis at deltage.
Følg med på Hylleholt kirkes hjemmeside: www.hylleholtkirke.dk

Sangcafeer i Roholte Sognehus
Mandag d. 16. marts kl. 10-11.30
Mandag d. 13. april kl. 10-11.30
Mandag d. 18. maj kl. 10-11.30
Har du lyst til at synge med? Højskolesangbogen bliver flittigt brugt, der synges kendte og mindre kendte sange alt efter årstiden, gamle som nye danske sange, viser …
Kaffe, boller m.m., hyggesnak og fællesskab.
Det koster 10 kr. pr gang, ingen tilmelding.
Alle er hjerteligt velkomne.
Anne Marie Petersen og Bente Schultz
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Rokogokoret og forårskoncerter
Hver onsdag aften fyldes Roholte Sognehus med liv, når 37 mennesker mødes for at
synge sammen. Der hygges og snakkes om alt muligt i pausen, mens man nyder sit
medbragte guf, kaffe, chokoladekiks, nødder, appelsiner … men før og efter pausen
arbejdes der intenst med sangteknik, maveøvelser, hovedklang osv. for at få de enkelte satser til at lyde så godt som muligt. Skøn musik er det; og når alle 4 stemmer
er i samklang, virker musikken som en slags opium.

I dette forår er der koncert med Rokogokoret
Søndag d. 26. april kl. 16 i Hylleholt Kirke
Onsdag d. 29. april kl. 20 i Roholte Kirke
Repertoiret består af en påske- og en pinsesalme og den smukke svenske salme
„O, store Gud“; dernæst af nogle velklingende små klassiske satser, og til slut af nogle
muntre viser. Fællessang bliver der også. Som sædvanligt akkompagneres koret til
koncerterne af Karin Louw. Vi håber, at rigtig mange har lyst til at høre og være sammen med vores lokale voksenkor i Hylleholt og/eller Roholte Kirke.
Bente Schultz, korleder

Der er gratis adgang til koncerterne og alle er velkomne.
Traditionen tro bliver der samlet ind til de respektive sognes julehjælp.
Til koncerten i Hylleholt kirke kan man bestille kirkebilen hos
Faksebilernes Taxi tlf.: 56714455
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Forårskoncert i Faxe Kirke
Torsdag den 21. maj kl. 19.30

Forårskoncert skal der til, når det er forår - således også i år. Og traditionen tro
medvirker kirkens ungdomskor, „Ung Koralklang“, der dette år har fået lov at ønske.
Programmet bliver således for korets vedkommende et ønskeprogram spændende
fra Kyrie- og Ave Maria-satser til negro spirituals! Korets faste leder fik dog også et
ønske opfyldt - så ét nyt punkt bliver der på korprogrammet: John Rutters „All things
bright and beautiful“.
Som solister ved koncerten optræder musikerparret, Karsten Gyldendorf og Lene Besser med klavermusik for fire hænder. På programmet er firehændig fransk musik af Maurice Ravel og Francis
Poulenc, begge fra starten af det 20. århundrede.
Af Ravel opføres „Ma mère l´oye“ (Min gåsemor)
fra 1910, og af Poulenc „Sonate for fire hænder“ fra 1918. Både Karsten og Lene er
solistuddannede musikere fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, og deres virke
som kammermusikere medførte ved en eksamen et 13-tal samt censorernes udelte
begejstring. Ved den lejlighed spillede de netop Poulenc!
Som altid ved kirkens koncerter er der gratis adgang, og kirkebilen kører. Ønsker
man at benytte denne, rettes henvendelse til Faxe Kirkekontor tlf.: 56 71 35 52, tast
1 senest onsdag den 20. maj 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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MENIGHEDSRÅDSMØDER I
ROHOLTE SOGNEHUS:
Tir. d. 10. Marts, Tir. d. 14. April,
Tir. d. 12. Maj. Møderne er offentlige og starter kl. 18.00.

HYLLEHOLT SOGN

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
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

MENIGHEDSRÅDSMØDER I 2015:
Alle er velkomne til at overvære menighedsrådsmøderne, der holdes i Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, Faxe Ladeplads.
Mandag den 19. januar, mandag den 23.
februar, mandag den 27. april, mandag den
18. maj, mandag den 22. juni, mandag den
24. august, mandag den 28. september,
mandag den 26. oktober, mandag den 23.
november.
Møderne begynder kl. 19. Et par dage før
hvert møde vil dagsordenen - og senere referatet – kunne ses på www.hylleholtkirke.dk

KIRKEBIL tilbydes for at give alle Hylleholt
sogns beboere mulighed for at deltage
i disse arrangementer.
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 1. maj

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:
Faxe Ladeplads Idrætsforening (FLI) overtager atter omdelingen af kirkebladet i Hylleholt
Sogn, med Tom Hammer som ansvarlig. Menighedsrådet er glade for at kunne støtte det
lokale idrætsliv. Skulle bladet udeblive, bedes man kontakte Vera Bisp på tlf.: 56716230 eller
mail: fambisp@hotmail.com
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GUDSTJENESTER

Marts - maj 2015
SØNDAG I KIRKEÅRET

DATO

FAXE

ROHOLTE

HYLLEHOLT

10.30 KKO
16.15 CA
10.30 KKO
10.30 CA
16.15 CA
10.30 KKO
12.30 KKO ¤
10.30 CA

10.30 CA*

10.30 PHL

10.30 CA*

10.30 PHL (K)

Palmesøndag

01/03
02/03
08/03
15/03
16/03
22/03
22/03
29/03

Ingen

09.00 CA

APRIL
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1. s. e. påske
2. s. e. påske
Konfirmation
3. s. e. påske
Aften før St. Bededag

02/04
03/04
05/04
06/04
12/04
19/04
25/04
26/04
30/04

10.30 CA
10.30 KKO
10.30 KKO
Ingen
10.30 CA
10.30 KKO

20.00 CA
10.30 CA
10.30 CA
10.30 KKO
14.00 CA (KK)
09.00 KKO

09.00 CA

10.30 CA

17.00 PHL (K)
10.30 PHL (K)
10.30 PHL (K)
10.30 PHL
10.30 PHL
10.30 PHL (K)
10.30 PHL
10.30 PHL (Konf)
19.00 PHL

MARTS
2. søndag i fasten
Hverdagsgudstjeneste
3. søndag i fasten
Midfaste
Hverdagsgudstjeneste
Maria bebudelses dag

MAJ
Bededag
4. s. e. påske
5. s. e. påske
Kristi Himmelfart
6. s. e. påske
Pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis

01/05
01/05
03/05
10/05
14/05
17/05
24/05
25/05
31/05

14.00 KKO*
10.30 PHL (K)
10.30 KKO* (KK) 10.30 PHL

10.00 CA (Konf) 09.00 KKO
Ingen (K)
12.00 KKO (Konf)
09.00 CA
10.30 CA
10.30 PHL (K)
10.30 CA
09.00 CA
10.30 PHL
10.30 KKO
10.30 CA (Konf) 10.30 PHL
Ingen
10.30 KKO (KK) 09.00 KKO (K)
10.30 KKO
10.30 CA
10.30 PHL
Fælles gudstjeneste i Boesdal kridtbrud kl. 11.00 (K)
10.30 CA
10.30 KKO
10.30 PHL

FORKORTELSER: KKO = Kirsten Kjær Ohms · CA = Carsten Ackermann
PHL = Pia Heegaard Lorentzen
TEGN: (K) = Kirkebil · (KK) = Kirkekaffe · (Konf) = Konfirmation
(*) = Indtil påske holdes gudstjeneste i kirkens kor · ¤ = Minikonfirmandafslutning
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,
inden sidste hverdag kl. 12.
KIRKEBIL HYLLEHOLT: Kirkebilen bestilles hos Faksebilernes Taxi tlf. 56 71 44 55.

