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Kære beboere ...

DE 3 SOGNE

Glædelig advent og Jul
Det er helt forkert at sidde her på præstekontoret og skulle skriv om advent og jul i slutningen
af oktober, for jeg er stadig i efterårsstemning,
nyder de smukke farver på træerne uden for mit
vindue og ser bladene falde mod jorden revet
fra grenene af den kolde oktobervind, og selv
om julen og alle dens særlige gudstjenester er
på plads i kalenderen, så har stemningen på
ingen måde indfundet sig i mit sind endnu.
Der er ingen julefred og nisserne, englene og
julekuglerne ligger endnu i deres gemmer og der
må de for min skyld gerne forblive lidt endnu..
Men det får mig til at tænke lidt over hvad adventstid og jul egentligt er for en tid og det får
I så del i nu:
Julen er den højtid, hvor vi fejrer, at Guds søn
blev født for at skabe fred i urolige hjerter, fred
mellem mennesker og barmhjertighed mod de
små og svage blandt os.
Så Julens højtid er både en stor gave og en stor
opgave, for freden, både den indre og den mellem mennesker, kræver mange forberedelser og
forbedringer af vores daglige liv.
Derfor indleder vi julen med de fire adventsuger, hvor vi alle sammen tager det lidt mere
roligt.
I decemberdagene op til jul spiser vi alle lidt
mindre, forbruger mindre, skærer ned på det
daglige stress og jag.
Det er dét ordet “advent” betyder, at vi i denne
tid venter på Jesu fødsel, på hans komme og
derfor er det en stille ventetid eller en forberedelsestid.
Når jeg beskriver adventstiden sådan for konfirmander, så er deres umiddelbare reaktion:

Konfirmanderne har ret, men sådan burde det
vel ikke være!
Advent og julehøjtiden er ment som en tid til
eftertanke om fred og barmhjertighed, men i
stedet kaster vi os ud i et stressende jag for at
nå alle forberedelserne og for at holde masken
når eller hvis bekymringerne overmander én: Bekymringerne for om man nu kan få enderne til
at nå sammen og leve op til alle forventningerne
om perfekte gaver, lækker mad, den rigtige julestemning og humør osv.
Så min opfordring til jer alle vil hermed være:
stands op, tænk over hvorfor det blev jul!
Hvad har dit barn, din kæreste, dine forældre
bedst af? At du kommer sent hjem i dagevis,
fordi du skal købe julegaver, og at du må tage
overarbejde i ugevis for at få råd?
Eller at du leger med dem, tager dem med ud i
vinterskoven, med til salmesang og julekoncert
i kirken, fletter hjerter, sætter dig ned og taler
med dem om stort og småt.
Ser dem ind i øjnene og taler med dem i tråd
med englens ord: Ære være Gud i det højeste,
og på jorden: fred i mennesker, der har hans
velbehag.
Og husk så, hvordan det hedder i den elskede
julesalme, Velkommen igen Guds engle små:
“Er kruset af ler og kagen tør, deri sig engle finde!” Så selvom du ikke når alle forberedelserne
til jul; så skal julens højtid nok nå dig alligevel!

God advent og glædelig jul til alle læsere!

Pia Heegaard Lorentzen, Hylleholt

Det passer ikke!: I adventstiden har de voksne
da endnu mere travlt, og vi spiser og drikker og
bruger mere, end vi plejer!
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Vinterens fødsel
Forlaget Aros har udgivet “Gudstjenestens
bønner 1-2,” hvor der er nye bønner til både de
traditionelle og nye gudstjenesteformer. Bønnerne til jul, nytår og helligtrekonger står alle i
det afsnit, der har fået overskriften: “Fødsel.”
Selvom julen selvfølgelig er én lang fødselsdagsfest, så forbindes vinteren ellers traditionelt med død og afslutning, - og det er let at
glemme det liv, som bruger vinterens dvale på
at samle kræfter til nyt liv, nyt mod, nyt håb.
Alt det, som gerne skulle vælte frem af jorden
og sindet, når lyset vender tilbage, og som vinterens gudstjenester forbereder os på.
Jeg har udvalgt 3 bønner fra bogen, som jeg
gerne vil dele med jer:
Juleaften
Barn Jesus
født af lys og jomfru Maria,
kom til os i den stille nat.
Læg dig i vores hjertekrybbe.
Lad os høre englefødder på tonestiger,
lad roen falde på os som stjernestøv.
Gør vores hænder varsomme
og vores stemmer blide.
Kom til os,
kom til verden, barn Jesus,
født af lys og jomfru Maria.
Nytår
Gud over sekunder og dage,
når klokken slår tolv,
så fyld vort timeglas med himmelsand.
Lad glæden boble og flyder over.
Gå med os over årets tærskel og ind i nye dage.
Helligtrekonger
Gud,
julen er forbi.
Lysene i træet brænder for sidste gang.
Maria og Josef er rejst med barnet.
Hyrderne er vendt tilbage til deres får,
og de hellige tre konger er gået.
Lad lidt stjernestøv blive i vores sind
så vi kan finde vej,og så dagligdagen glimter.
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“Fyraftens-andagter”
i Faxe kirke
Det forgangne års forsøg med en kort eftermiddagsandagt midt i ugen i Faxe kirke
4 gange i løbet af hvert halvår fortsætter i
2016.
Andagterne er uden prædiken men med salmer, tekstlæsninger, bøn fra alteret og mulighed for stille, meditativ bøn under musikledsagelse.
Vi samles i koret oppe omkring alteret hvor
man kan nyde det smukke kirkerum med alterparti og glasmosaikker.
”Fyraftens-andagter” er for dem, der har
brug for et lille åndeligt pusterum midt i
ugens mange gøremål.
Der bliver udbudt 4 fyraftens-andagter i foråret 2016 i Faxe kirke på følgende datoer:
3/2 – 17/2 – 2/3 – 16/3.
Andagterne starter kl. 16.15 og varer en lille
halv time.
Vel mødt!
Carsten Ackermann

HYLLEHOLT
FAXE
SOGN SOGN

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
3.815,00 kr. og hele beløbet gik til
Faxe Kirkes Menighedspleje.

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.

Julehjælp
Enhver kan komme i uforudsete vanskeligheder. Nogle i en grad, så der ikke er
meget at gøre godt med til jul. Faxe Menighedspleje kan måske hjælpe en lille
smule, så årets højtid kan blive bedre
end den ellers ville være blevet. Ansøgningsskema afhentes på kirkekontoret
indenfor åbningstiden (se adresselisten
bagest i kirkebladet) og afleveres samme
sted senest fredag d. 11. december kl.
13.00
Obs! Bidrag til menighedsplejen modtages i øvrigt gerne på konto:
2320 3497 149 567

Studiekreds i
Faxe sogn forår 2016
I foråret 2016 forsøger vi at videreføre forsøget
med at afholde studiekreds for interesserede i
Faxe Sognehus.
Tirsdag d. 9/2: Opstandelsestro og reinkarnation: kan begge dele rummes i kristendommen ?
Tirsdag d. 1/3: Oplæg til påske: Den dobbelte
baggrund for vores kristne påske.
Og vi slutter dette forårs studiekreds af tirsdag d. 5/4: Påsketro og nadverlære: nadverens
betydning, baggrund og brug i en moderne
kontekst.
Studiekredsen begynder hver gang kl. 19.30 og
slutter kl. 21.30.Af hensyn til traktement er tilmelding ønskelig til undertegnede.
(Se tlf. nr. og e-mail-adr. bag i kirkebladet)
Carsten Ackermann

5

FAXE SOGN

Ungdomskor og korskole
i Faxe Kirke
UNGDOMSKORET, “Ung Koralklang” ved
Faxe Kirke er godt i gang med sæson 2015/2016.
Aldersgruppen er fortsat 11-25 år. Vi øver hver
torsdag aften fra 18.30 til 20.30 skiftevis i
Sognehuset på Præstøvej 1 og i kirken. Koret
deltager ved højmesser samt årligt ved et par
koncerter i kirken. Derudover er der ind imellem tilbud om deltagelse i stævner og kordage
sammen med andre af områdets/landets kor,
og hvert forår – gerne i april måned - holder
vi korovernatning med øvning, leg, konkurrencer, spisning og biograf. Endelig er nogle af de
ældste piger i ungdomskoret med i en ”ungegruppe”, der har udvidede forpligtelser i kirken.
Efter nytår optages igen nye medlemmer – den
første øvetorsdag bliver torsdag den 7. januar
kl. 18.30 i kirken.

Minikonfirmander
før jul og efter nytår
Efterårets minikonfirmander sluttede undervisningsforløbet af med en gudstjeneste,
hvor de hjalp præsten med historien om den
første jul. Allerede i september tog de forskud på den fornøjelse ved at samles til et
gruppebillede omkring julekrybben med det
lille Jesus-barn.
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

KORSKOLEN har i en periode i forbindelse
med skolereformens indførelse været rykket
over på Rolloskolen som et projektundervisningstilbud til 2., 3. og 4. klasse. Til januar rykker korskolen tilbage til kirken. Øvedagen bliver
fredag fra 15-16 i Sognehuset. Aldergruppe: 2.,
3. og 4. klassetrin! Første øvefredag bliver fredag den 8. januar kl. 15. Vi glæder os til at se en
masse sangglade børn.
Ønskes nærmere information om kirkens kor,
kan henvendelse ske til korleder Lene Besser
på mobil: 2332 3668 eller lenebesser@stofanet.dk
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Særlige gudstjenester
i Faxe Kirke
Søndag d. 29. november
kl. 10.30 og kl. 12.30
1. søndag i advent: Det nye kirkeår begynder
– og det skal fejres!
Der er højmesse kl. 10.30, hvor vi fejrer begyndelsen på det nye kirkeår og på forventningen
og forberedelsen til jul. Der er familiegudstjeneste kl. 12.30, hvor minikonfirmanderne og præsten ved fælles hjælp fortæller om den første
jul. Efter denne gudstjeneste er der afslutning
med minikonfirmanderne i sognehuset. Alle er
velkomne til kage, sodavand og kaffe.

Fastelavn i kirken
Faxe Kirke inviterer til en familievenlig gudstjeneste, hvor der er plads til både store og
små – og allerhelst festligt udklædte! Vi håber, at rigtigt mange - både børn og voksne
- har tid og lyst til at være med til gudstjenesten og den efterfølgende indendørs tøndeslagning i Faxe Kirkes Sognehus. På billedet
ses det STORE fastelavnsris, der pyntede kirken sidste år – og kirketjeneren, som også
følger traditionen med udklædning.

Søndag d. 13. december kl. 10.30
3. søndag i advent
Faxe Kirkes ungdomskor:“Ung Koralklang” indleder gudstjenesten med et Lucia-optog.
Torsdag d. 24. december kl. 14.30 og 16.00,
fredag d. 25. december kl. 10.30
Juleaften og 1. juledag
Juleaften er der rift om pladserne i kirken. Alle
er meget velkomne til at sidde tæt og høre juleevangeliet, synge nogle af de allerbedste julesalmer og glæde sig over julens budskab. Alle skal
være mindst ligeså velkomne til også at høre andre og mindst lige så gode julesalmer 1. juledag
(kl. 10.30)
Lørdag d. 26. december kl. 10.30
2. juledag
Er også kendt som Skt. Stefans dag eller martyrernes dag.
Søndag d. 27. december kl. 10.30
Julesøndag
Her hører vi den barske historie om barnemordet i Betlehem. Josef og Maria er dog flygtet til
Ægypten med deres lille dreng, så Jesus undgår
den grumme skæbne.
(forts. s. 8)

7

FAXE SOGN

Fredag d. 1. januar 2016 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. 10. januar kl. 10.30
1. søndag efter Helligtrekonger:
Nytårsparade
Spejderne i Faxe begynder deres nytårsparade med at deltage i gudstjenesten.
Søndag d. 7. februar kl. 10.30
Fastelavn
En 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.

Bingo banko
I efteråret har der i Faxe Sognehus været afholdt
3 arrangementer med bingo banko.
Første bingo banko løb af stablen søndag d. 4.
oktober, hvor 48 spillere + 9 frivillige hyggede
med snak og bingo banko. Allerede før dørene
åbnede kl. 13, var der kø udenfor Sognehuset.
Der var salg af kaffe og dejlig kage fra Karise Bageri, øl og sodavand samt div. mindre spil. Første spilledag gav et overskud på omkring 4.000
kr. efter startomkostninger. Overskuddet gik til
Faxe Kirkes julehjælp.
Idéen til afholdelse af bingo banko kommer fra
Pia Backquist, da der er mange, som hun siger,
der sidder alene i weekenden, og som har behov for og lyst til lidt socialt samvær en søndag
eftermiddag.
Samtlige bankopræmier på de 3 datoer har
udelukkende været sponsorgaver, som Pia
Backquist har indsamlet hos lokale virksomheder. Af gevinster kan bl.a. nævnes gavekort til
pizza, erhvervsforeningen, dagens ret, klipning,
biografturer for 2 pers., samt vin, kaffe, blomster, kaffemaskine, filtbilleder, bilpleje, T-shirt,
elektroniske parkeringsure, cykel-computere,
paraplyer, strømper, lys, sodavand og mange
andre.
De øvrige spilledage har være den 8. november
29. november. Også her er overskuddet gået til
Faxe Kirkes julehjælp.

Suppleanter indtrådt
i menighedsråd
Per Jensen og Lone Carlson er indtrådt i Faxe
Kirkes menighedsråd i stedet for Steen Larsen,
som afgik ved døden den 5. november, og for
Susanne Larsen, som har anmodet om orlov.
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Brochure
Faxe Menighedsråd har ladet udarbejde en brochure om arbejdet bag den store restaurering
af vores kirke.
Brochuren er netop blevet færdig og vil blive
lagt frem i Kirken, i sognehuset og på kirkekontoret. Endvidere kan den rekvireres på Kirkekontoret på telefon 56 71 35 52 eller mail:
sla@km.dk. Brochuren er gratis. Det er endvidere meningen, at den skal lægges på vores
hjemmeside digitalt.
Brochuren er redigeret og layoutet af Kent Carlson fra Vivede Møllehuse.

Dødsfald
Det er med stor sorg at jeg har modtaget det
triste budskab om at Steen Larsen er afgået ved
døden, torsdag den 5. november 2015.
Steen tabte kampen til kræften og døde på hospice, hvor han det sidste stykke tid har været
indlagt.

En noget
anderledes begravelse
Ved lille højtidelighed ved de ukendtes
grav på Faxe kirkegård fandt der en noget anderledes begravelse sted torsdag d.
13.8.2015.
En genbegravelse vel at mærke. Der var
nemlig tale om genbegravelse af de jordiske rester man fandt under renoveringen af Faxe Kirke. Altså knogler der er
meget gamle, og som man ikke ved hvem
var.
– De afdøde har længe været hos vores
himmelske far, og deres jordiske rester
i jordens beskyttende favn. Nu lader vi
igen jorden omslutte det, som hører den
til, idet vi mindes Guds løfte til dem og
os: Af jord er du kommet, til jord skal du
blive, af jorden skal du igen opstå, sagde
sognepræst Kirsten Kjær Ohms.
Den lille ceremoni startede med en salme
og sluttede, efter den lille kiste var sænket ned i jorden, også med en salme.

Steen Larsen var medlem af Faxe Sogns Menighedsråd i næsten 15 år og har ydet en stor
indsats her, som vi skylder Steen stor tak for.
Et møde hvor Steen deltog var aldrig kedeligt
og tit blev tingene sat i rette perspektiv med en
sjov bemærkning, ligesom Steen aldrig løb tør
for vittigheder.
Steen var en rigtig god kammerat og et på alle
måder ordentligt og rart menneske og vi kommer til at savne ham i Faxe Kirke.
Steen efterlader sig sin hustru Susanne, børn
og børnebørn.
Gud velsigne dig Steen og æret være dit minde.

På vegne af menighedsrådet
Morten Vive · Formand
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Set ud fra Præstegårdsvinduet
Jeg sidder og kikker ud ad vinduet i præstegårdens hyggelige kontor. Ud på løvet, der skifter
farve og daler ned på græsplænen. Snart er flagstangen det eneste træ, der ikke har tabt nogen
blade! Og på æblerne, der blev kastet så skånselsløst til jorden i den tidlige efterårsstorm.
Vi nåede at få et par kasser i hus, der ikke var
faldet på jorden. Det skal smage som æbleflæsk
på mit middagsbord, når året mørkner. Resten
tager Bambis venner og trækfuglene sig af vinteren igennem. De er ikke spildt!
Sommerens høst er for længst kørt i hus, men
landmændene klager – stadig – i TV deres nød
over, at investeringer og udbytte ikke står mål
med hinanden. Vi må håbe og ønske, den vægt
snart går mere i lige-vægt!
Lyset, der kommer ind ad mit vindue er mere
blå-gråt i tonen end før, men solen lyser trodsigt orangerødt lige durk igennem og blænder
mit øje, mens jeg skriver det her.
Snart er det jul – hvor bliver det rart! Jeg glæder
mig allerede i denne tid. Men først skal vi have
Mortens and! Og øve os på juleaften med familie og venner.
Mon vi får sne i år ? Hvis vi gør, bliver det så en
varmere sne, end det plejer at være ? På grund
af klimaforandringerne ?
Nytår skyder lige straks det nye år ind - og det
gamle ud - i ét kort, festligt øjeblik. Vi må håbe,
der ikke går nogen øjne til i år i dét øjeblik.
Og inden vi ser os om, så er det forår og Gud
skænker menneskene en ny chance, et nyt år,
med de samme dejlige oplevelser som sidste år
og forrige år og året før igen.
Sikke en gavmildhed!
Sådan skifter dagene, årene, årstiderne. Og
den, som stadig er til på Guds grønne jord til
den tid, kan prise sig lykkelig over at have fået
en chance til af Vor Herre, mens andre må gå
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husvilde omkring som flygtninge på jorden,
fordi deres landsmænd ikke kan enes om fred…
Børn fødes, vokser til, modnes, sætter frugt, ældes og går til de døde.
Ind i dette liv kommer Guds evangelium til os,
at ”det gamle er forbi – noget nyt er blevet til”
ved vor Herre Jesus Kristus. I Hans død og opstandelse ser vi vores eget livs-hjul: at vort liv
skal blive til død engang men at vi i vores død
skal møde den opstandne som vil føre os til et
anderledes og bedre forår i Guds rige.
Der skal vi – så sandt som vi har tro og tillid
til Jesus Kristus – være sammen med Gud og
med vores kære igen. Og dér skal der ingen død
være, ingen skrig, ingen smerte, ingen husvilde.
Og Gud skal tørre hver tåre af den kind, som
har grædt.
Lad os sammen gå alt det nye i møde med fortrøstning, i tillid til Guds fremtid med os i Jesus
Kristus. Og i håbet om, at mennesker en dag
må lære at holde fred med hinanden.
Carsten Ackermann

Kirkebil
Kirkegængere, der har brug for transport til
gudstjeneste til Roholte kirke, kan henvende
sig til formand Jørgen Fredslund tlf. 5676 8046
eller tlf. 4056 8020 senest fredag inden kl.12.
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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 på tlf 56 78 86 53 eller
Nete Petersen på tlf 56 72 51 67 eller Birthe
Petersen: 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.
k
ve.d

Vi er en lille strikkeklub, der
mødes i Roholte sognehus,
hver 1. tirsdag i måneden.
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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:
www.riseabove-cebu.org
Sammen kan vi gøre en forskel!
Elisabet Hansen · Rise Above Foundation
Familierne er meget taknemmelige for det tøj børnene får, da
de ikke har penge til tøj. De fleste af familierne har en indtægt på ca 25-30 kr per dag. Nogle af familierne har op til
10-12 børn.
Filippinerne bliver ramt af ca. 30 tyfoner hvert år, men det er
kun nogle få af disse der forårsager store ødelæggelser. Den
sidste meget store tyfon, den 30. december 2013, tog mange
menneskeliv, forårsaget af bl.a. jordskred og oversvømmelser.
Konsekvenserne var, udover tab af menneskeliv, store og mange
mistede hjem og utallige fiskebåde, som mange af disse mennesker får deres indkomst fra. Der er kontinuerlig indsamling
af tøj, ris og andre nødvendigheder til familier ramt af tyfonen.
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Foredrag i
Roholte Aktivitetscenter
Torsdag den 4. februar 2016 kl. 19.00. Foredrag med Samuel Rachlin
“Putin, Rusland og os” med afsæt i situationen
på Krim, i Ukraine og Syrien eller hvor han ellers
har slået til i februar….
Tre foreninger i Roholte (Roholte Sognelaug,
Familie & Samfind og Menighedsrådet) har igen
indgået et samarbejde om at arrangere et fælles
foredrag.
Foredraget vil blive annonceret i dagspressen,
men sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Glæd jer til en aften med beretning om det
spændte forhold mellem Rusland og Vesten.
Om Samuel Rachlin:
Samuel Rachlin er cand.phil. og har i mange
år beskæftiget sig med journalistik, medier og
kommunikation. Han var Danmarks Radios
første korrespondent i Moskva, og senere en
af pionererne bag opbygningen af TV2 Nyhederne.

Samuel Rachlin blev stationens første nyhedsvært, og senere TV2’s første korrespondent i
Washington. Fra 1998 rapporterede han igen
fra Moskva for TV2 og var sideløbende studievært for TV2 Finans.
Samuel Rachlin har arbejdet som informationschef og medierådgiver i Verdensbanken
i Washington i perioden 1995-1998. I 2000
producerede han en TV-film om sin families
tvangsforvisning fra Litauen til Sibirien og sin
opvækst i Stalins Sovjetunion.
Fra 2006 - 2008 var Samuel Rachlin kommunikationsdirektør i Saxo Bank.
I dag arbejder Samuel Rachlin som medierådgiver og forfatter.
Jørgen Fredslund · Roholte Menighedsråd

Kristian Eg Løkkegaard
Cand. theol. Kristian Eg Løkkegaard som har været i praktik i Faxe – Roholte pastorat siden Juli
2015 har fået sit “kald” forlænget i yderligere 4 måneder. Det skyldes dels menighedsrådenes velvilje
og biskoppens godkendelse – og selvfølgelig Kristian selv!
Det er vi nogle, der er rigtig glade for. Derfor vil det også fremgå af gudstjenestelisten, at Kristian
har nogle af gudstjenesterne.
Hvis Kristian får embede, mens han er hos os, bliver han nødt til at forlade os, også selv om
det skulle blive “før tid.” Det vil i så fald influere på gudstjenestelisten. Vi opfordrer derfor til at
krydstjekke gudstjenestetiderne med dagspressen.
Vi siger velkommen tilbage til Kristian og ser frem til et forlænget, godt samarbejde!
Kirsten Kjær Ohms og Carsten Ackermann
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FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
søger nye, frivillige medarbejdere
Der er blevet samlet mange penge ind for at
hjælpe de syriske flygtninge. Du kan også støtte
med tid som frivillig i en af Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutikker.
Danskerne har i de seneste uger tydeligt vist deres vilje til at hjælpe, når det brænder på, og
der er blevet samlet rigtig mange penge ind. En
lidt mere langsigtet, men lige så effektiv måde
at hjælpe på, er at give sin tid som frivillig i en
af Folkekirkens Nødhjælps 125 genbrugsbutikker. Genbrugsbutikkerne drives af 3.500 dedikerede frivillige, som hvert år sender et overskud
på mere end 20 mio. kroner til Folkekirkens
Nødhjælps arbejde blandt verdens fattige og
udsatte.

Og Vita Nielsen og hendes frivillige kolleger har
travlt, for der bliver langet flere og flere varer
over disken. Samtidig får butikkerne doneret
stadig flere gode ting fra danskere, der hellere
vil sende til genbrug end smide væk. Derfor søger Folkekirkens Nødhjælp og de frivillige nu
nye kolleger i butikkerne.
“Vi har brug for folk, der vil være med til at gøre
en forskel lokalt. Folk, som vil sortere og prissætte varer, ekspedere kunder, lave PR-arbejde
og køre ud at hente donerede ting. Ud over at
gøre op med brug-og-smid-væk mentaliteten
bliver man del af et arbejdsfællesskab,” siger
Rikke Hovgaard Lorenzen, leder af Folkekirkens
Nødhjælps genbrugsarbejde.
Frivillighed handler ikke bare om tid og penge.
At være frivillig i en genbrugsbutik handler også
i høj grad om meningsfuldt arbejdsfællesskab.

BLIV FRIVILLIG
– eller anbefal det
til en anden
Tid: Som frivillig arbejder man
cirka en halv dag om ugen.
Fællesskab: Frivillige får nye kolleger og inspirerende samvær.
En af de frivillige er Vita Nielsen fra Folkekirkens
Nødhjælps genbrugsbutik i Årup på Fyn.
“Jeg var helt klar over, at når jeg stoppede på
arbejdsmarkedet, ville jeg ikke bare sidde i en
lænestol med remote controllen. Der skulle ske
noget – og det måtte gerne være noget, der kunne gavne andre,” fortæller Vita Nielsen.

Opgaver: Frivillige ekspederer,
sorterer varer, laver butiksudstilling og prissætter og henter varer.
Læs mere på nødhjælp.dk/nykollega, ring på tlf: 50 60 40 30.
– eller kig ind i din
lokale genbrugsbutik.
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Sangcafeer i Roholte Sognehus

Julehjælp Roholte sogn 2015

Mandag d.14. december kl. 10-11.30

For beboere i Roholte sogn er der mulighed
for at få del i julehjælp. Hvis man ønsker at få
del i julehjælpen skal man sende en skriftlig anmodning om hjælp med en kort begrundelse
af, hvorfor man ønsker hjælpen. Anmodningen
skal være afleveret i Roholte Præstegård senest
d. 6. Dec. til sognepræst Carsten Ackermann,
Roholtevej 30, Roholte, 4640 Faxe.

Mandag d.11. januar kl. 10-11.30
Mandag d.22. februar kl. 10-11.30
Har du lyst til at synge med? Højskolesangbogen bliver flittigt brugt, der synges kendte og
mindre kendte sange og salmer, alt efter årstiden, gamle som nye sange, viser…..
Kaffe, boller m.m., hyggesnak og fællesskab.
Det koster 10 kr. pr gang, ingen tilmelding.
Alle er hjerteligt velkomne.

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,

Anne Marie Petersen og Bente Schultz

Carsten Ackermann

Nyt fra graveren
Så er snart året ved at rinde ud. Året 2015 har
været et spændende år med bla. Kirkerenovering. Vi har også fået taget endnu en bid af de
sygdomsramte buskbom hække og skiftet dem
ud med små fine thuja planter. Til foråret vil
endnu et stykke blive udskiftet.
I skrivende stund er vi i fuld gang med at fjerne
blade og lægge gran på gravstederne. Dette forventes som altid færdigt til 1 søndag i advent.
Gran er noget der kan vælges at tilkøbe, derfor
vil man opleve at ikke alle gravsteder er grandækket.
Vi vil ønske alle en glædelig jul, samt et godt
nytår.
Med kærlig hilsen

Roholte Menighedsråd
ønsker bladets læsere en

glædelig jul og
et godt nytår!

Graver Linda Pedersen
Tak til forretningsforbindelser og kirkens
ansatte for et godt samarbejde i 2015.
Stor tak til alle som på forskelligvis bidrager til et godt sogneliv med ønsket om et
fortsat udbytterigt og hyggeligt samvær i
det nye år!
Jørgen Fredslund
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December måneds
børnegudstjenester
Juleaften gudstjenesten 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.

Hylleholt Sogns Juleuddeling
I nogle år har Hylleholt Menighedsråd samlet
ind til Hylleholt Sogns Juleuddeling ved koncerter i kirken og ved at lægge girokort i Kirkebladet - nu KirkeHilsen i de blade, der bliver
omdelt i Hylleholt Sogn.

Men er du på barsel med et lille barn, så skal I
være velkomne til julegudstjeneste for de mindste 0-3 år, onsdag den 16. december kl. 9. sammen med byens dagplejemødre. Gudstjenesten
varer ca. 30 min. og er helt på de smås præmisser.
Pia Heegaard Lorentzen

Vort lager af girokort er nu brugt op og i stedet
for at trykke nye kort, har vi valgt at trykke vort
kontonummer til juleuddelingen her på en side
under Hylleholt Sogn.
Vor Juleuddelings konto nr. er:
Kontonummer i Danske Bank reg. nr. 9570
Kontonummer: 122 9184
Her kan man på samme måde som med girokortet sidde hjemme og overføre et beløb til
juleuddelingen.
Vi ved fra de mange ansøgninger - som kun sognepræst Pia Heegaard Lorentzen og undertegnede ser - at der er mange, der har et behov for
hjælp. Så tak for ethvert bidrag i kirken, såvel
som via overførsel til kontonummeret.
Arne Skovbæk · formand

15

HYLLEHOLT SOGN

Julegudstjeneste ved
Hylleholtcenteret
Også i år skal vi fejre julen med en julegudstjeneste på Hylleholtcenteret.
Det er tirsdag d. 22 december og den er
forbeholdt for Hylleholtcenterets beboere
og deres pårørende.
Pia Heegaard Lorentzen

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 du kan
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.
Hvis du ønsker at få julehjælpen indsat direkte
på din bankkonto, så skal konto og registreringsnummer også skrives i ansøgningen, ellers
bliver julehjælpen sendt på en check.
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.

Gudstjenester
på Hylleholtcenteret
Torsdag den 21. januar kl. 14.30 – 16
med nadver (kirkebil)
Torsdag den 25. februar kl. 14.30 – 16
med nadver (kirkebil)
Omkring kaffebordet hygger vi os og synger danske sange. Kaffebordet koster 21
kr., hvis man ikke bor på Hylleholtcenteret. Kirkebilen kan bestilles hos Faksebilernes Taxi tlf.: 56 71 44 55
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Pengene som uddeles kommer fra indsamlinger
i kirken og gavebeløb, der er skænket af private
og erhvervsdrivende i området.
Hylleholt menighedsråd
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Erindringsværkstedet
Erindringsværkstedet har holdt møder hver 2. uge i 23 år i Hylleholt Sogn. I mange år blev møderne
holdt Faxevej 32 – det tidl. gamle alderdomshjem. I de seneste år er møderne blevet holdt i Hylleholt
Sognehus, Hovedgaden 15.
Hylleholt Menighedsråd havde en del år en selvstændig møderække; men nogle gange oplevede
vi, at vi fik planlagt møder i samme uge som Erindringsværkstedet, og derfor var tiden moden til
et samarbejde – mens Mogens Ohm Jensen var sognepræst – med Erindringsværkstedet, hvor Hylleholt Menighedsråd stod for at arrangere et par møder i hver halvårs sæson.
Nu har Bodil Lykke Holm - som idéskaber og daglig tovholder og formand for Erindringsværkstedet – meddelt, at hun ikke magter det mere og vil stoppe, når denne møderække er færdig i 2015.
I Hylleholt Menighedsråd har vi været meget glade for samarbejdet med Bodil, og da ingen andre
i gruppen omkring Erindringsværkstedet magtede at overtage Bodil Lykke Holm´s store arbejde,
besluttede menighedsrådet at gå ind og videreføre Bodil´s store arbejde i Erindringsværkstedet.
Der var et par menighedsrådsmedlemmer og nogle borgere, der sagde ja til at videreføre Erindringsværkstedet i 2016 og frem, så der vil stadig være et møde i sognehuset hver 2. uge. Gruppen på 7
personer – der står for Erindringsværkstedet fra nytår 2016 – har næstformand i menighedsrådet
Gertrud Tramm som formand.
Bodil Lykke Holm har været en ildsjæl i Erindringsværkstedet og Hylleholt Menighedsråd siger tak
for Bodil´s store arbejde og til alle dem, der har været med til at støtte op om hendes arbejde.
Vi siger også tak til jer, der nu går ind og vil videreføre arbejdet i Erindringsværkstedet, der fortsat
har det gode fællesskab og samvær i højsædet. Det kan man også se ud af det nye mødeprogram
for Erindringsværkstedet i 1. halvår 2016.
Arne Skovbæk

Hjælp os med at takke Bodil Lykke Holm
Hylleholt menighedsråd inviterer til kaffebord
7. januar 2016 kl. 14 - 16 i Hylleholt Sognehus
For 23 år siden tog Bodil Lykke Holm initiativet til
“Erindringsværkstedet” i Faxe Ladeplads. I alle årene
har hun været medvirkende til, at der har været to
månedlige møder med inspirerende foredrag.
Hun ønsker nu at træde tilbage som formand.
Der vil være mulighed for at holde taler.
Hylleholt Menighedsråd
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Erindringsværkstedet
Hylleholt Sognehus
Hovedgaden 15, Faxe Ladeplads

Program for 1. halvår 2016
Foredrag, kaffe/te og kage
koster 40 kr. pr. gang.
Kontaktperson Gertrud Tramm tlf.: 40567577

7. januar kl. 14 – 16:
Afskedsreception for Bodil Lykke Holm
14. januar kl. 14 – 16
Frede Tramm: Astrid Lindgren
Frede Tramm fortæller om Astrid Lindgrens forældre, der gav hende en tryg og lykkelig barndom, om hendes ungdom og livsværk og giver
smagsprøver på hendes glødende samfundskritik, som hun udfoldede på en barsk, medfølende og kærlig måde, der var så effektiv, at
den svenske rigsdag følte sig nødsaget til at tage
sager, f.eks. om dyrevelfærd og skattepolitik under behandling.
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28. januar kl. 14 – 16
Charlotte Hjerrild Andersen: Fra mørke til lys.
Charlotte Hjerrild Andersen, organist ved Hylleholt kirke, vil spille årstidens sange fra Højskolesangbogen. Hun vil i midvinterens kulde
få os til at synge om lysets kamp mod mørket.
Charlotte vil også vise os, hvordan børn med
deres illustrationer tolker nogle af sangene.
11. februar kl. 14 – 16
Ulrik Christiansen: Fremtidens Kirkegårde.
Engang for ikke så længe siden, var familiegravstedet det helt enkle og naturlige valg af gravsted. Samfundsudviklingen, øget globalisering
m.m. har medført en stor spredning af familien
og en efterfølgende nedlæggelse af familiegravstedet. Ulrik Christiansen, kirkegårdsleder for
Kerteminde-Drigstrup kirkegårde vil gerne ’genoplive’ FAMILIEGRAVSTEDET, komme med alternativer til PLADEN I PLÆNEN og komme ind
på STRANDKIRKEGÅRDEN som en ny mulighed.
25. februar kl. 14 – 16
Estrid og Carsten Jensen: England, Skotland
og Irland.
“At rejse at leve,” sagde H. C. Andersen, der
rejste meget og langt. Hans transportmidler var
hestevogn, jernbane og skib. Estrid og Carsten
Jensen kunne såmænd sagtens have samme
motto som digteren. De tilbringer mange dage
om året på rejse rundt om i Europa, men deres
transportmiddel er en ombygget kassevogn, der
tjener som autocamper. Ved denne lejlighed vil
de fortælle om rejseoplevelser fra Skotland og
Irland.
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10. marts kl. 14 – 16
Eva Melhof: Lys i mørket – mit liv som blind.
I januar 2003 mistede Eva Melhof synet og har
siden da levet som helt blind. Næsten alle menneskers sanseindtryk stammer fra synet, så det
er en voldsom ændring af et menneskes tilværelse, når øjnene ikke længere kan bruges. Eva
Melhof fortæller levende, engageret og med
megen humor. Det er ikke en grædekoneberetning, men et vidnesbyrd om, at livet kan leves
med håb og glæde - også selv om mørke skyer
har dækket himlen over et menneskes tilværelse.
24. marts kl. 17 – 20
Skærtorsdag: Gudstjeneste og Fællesspisning

21. april kl. 14 – 16
Erhard Schulte Westenberg: Fra tysk bondedreng til dansk provst
Provst Erhard Schulte Westenberg, der er
født og opvokset på landet ved Osnabrück
i Tyskland, fortæller sin egen historie om,
hvordan det dog er gået til, at han er havnet
her hos os som vores provst i Tryggevælde
Provsti. Man siger jo, at bag en hver mand
står en kvinde - men gælder det også her?
19. maj kl. 9 – 17
Udflugt: I Grundtvigs fodspor.
Fra Hylleholt Sognehus: Udby præstegård Præstø Kirke - Rønnebæksholm.

7. april kl. 14 - 16
Mads Kristian Kristensen: Mine barndomsoplevelser på Flidshave 1938-1945. Mads Kristian Kristensen kan fortælle en helt fantastisk
historie om, hvordan et modstandsnetværk
bliver opbygget stærkt centreret omkring hans
far og en række andre handlekraftige personer
på Østsjælland. Han er en af de forholdsvis få
“levende vidner,” der efterhånden er tilbage til
at fortælle vores historie om besættelsestiden,
som han oplevede den. Nutidens historieskrivning har næsten udpeget modstand-bevægelsen til at være et udpræget “Storby Fænomen,”
hvilket sikkert også er omtrent rigtigt. Her får
man altså en mulighed for at høre historien
om, at der også her i vores område blev gjort
en masse for at dæmme op for det 3. riges tyranni - oven i købet fortalt af en, der oplevede
det selv!
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foto: Tom Lorentzen

Konfirmander
Den 20. september blev årets sidste konfirmander konfirmeret.
Fra venstre Idamarie Mette Bisp Parkhøi, Cecilie Renee Bøgeskov Frederiksen, Simone Rie Hoffmann og Pia Heegaard Lorentzen.

Lørdagsdåb
Lørdagsdåb for dem
der måtte ønske det,
så er det lørdag den
23. januar kl. 10.30

20

HYLLEHOLT SOGN

Liv, død og ny begyndelse – med Folkekirkens Skoletjeneste
Liv og død. Nat og dag. Skabelse og undergang. Mange religioner har en bølgebevægelse, hvor livet
opstår og brydes ned. Igen og igen. Det gælder også for kristendommen, men her er de centrale
begreber ikke blot liv og død. Kristendommen tilføjer den nye begyndelse – opstandelsen. Noget der
er mere og større end det eksisterende, der forgik. Dette tema har 49 skoleklasser på mellemtrinnet
i Køge og Tryggevælde provstier arbejdet med i projektet ”Skabelse og Undergang – i egyptiske,
nordiske og jødisk/kristne myter”.
Projektet er et af mange tilbud fra Folkekirkens Skoletjeneste i Faxe, Stevns og Køge. Lokalt har 4.
og 5. klasser fra Hylleholdt skole og Rolloskolen været tilmeldt.
Projektet sætter fokus på mytegenren og på, hvordan denne kan sige noget alment, sandt om
tilværelsen. Eleverne arbejder med temaerne skabelse og undergang i tre mytespor for herigennem
at få en opfattelse af forholdet mellem de to begreber som en grundlæggende rytme eller bølgebevægelse i tilværelsen. Myterne bliver præsenteret ved hjælp af tre ny producerede tegneserier, som
Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester har produceret til projektet. Herefter eksemplificeres skabelses- og undergangstemaet i klassisk musik.
Afslutningsvist sættes der spot på kristendommens særlige tolkning af bølgebevægelsen og dens
treklang af liv-død-ny begyndelse.
Læs mere om projekter og tilbud fra Folkekirkens Skoletjeneste i Faxe, Stevns og Køge på: www.
fsfisk.dk
skildring af
s Petersens humoristiske
Projektillustration 1: Lar
erie
nes
teg
jødisk-kristne
Skabelsens 7. dag til den
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Menighedsmødet 8.11.2015

Konstituering

Beretning givet på Menighedsmødet søndag
den 8. november 2015

På menighedsrådsmødet den 26.10. 2015 har
følgende konstitueret sig for Kirkeåret 2016
med genvalg på de poster, der er på valg hvert
år i den 4 årige valgperiode:

Alle i menighedsrådet + kirkebladsredaktør +
webmaster orienterede fra hver deres udvalg
eller ansvarsområde om det væsentlige, der er
sket inden for deres område siden sidste menighedsmøde den 23. oktober 2014.
Stikord til Arne Skovbæk´s beretning:
- Forberedelse til og indvielse af 2 messehageler
den 14. dec. under medvirken af biskop Peter
Fischer-Møller. Alle vore 4 messehageler blev
båret ved gudstjenesten af henholdsvis: biskoppen, Frede Tramm, Carsten Ackermann og Pia
Heegaard Lorentzen.
Processen fra istandsættelse af kirken i 2002:
Døbefont 2003, 2 messehageler i 2004, døbefontens have i 2009 - 2011, messehageler i
2014, stenbænk til anlæg ved døbefont i 2016.
Tilgængelighed til kirken:
Kørestolerampe, planer om at hæve terræn, kirkebesøg for at få inspiration, arvemidler.
Byen og Kirken
Lokalplaner
Kordegnekontor

Formand:
Arne Skovbæk
Næstformand:
Gertrud Tramm
Kontaktperson:
Bente H. Holm
Kasserer:
Sonja Olsen
Kirkeværge:
Bent J. E. Friis
Underskriftsbemyndiget: Sonja Olsen
Bygningssagkyndig:
Niels Olsen
Hylleholt Menighedsråd

Børne/ungdomskor
Medlemmer af Hylleholt kirkes ældste børnekor synger nu med ved gudstjenester i kirken
en gang om måneden. Ordningen er helt ny og
blev afprøvet første gang ved højmessen søndag den 8.november 2015.
Koristerne deltager med salmesang fra orgelpulpituret ved højmesserne søndag den 6.december, søndag den 24.januar og søndag den
28.februar under ledelse af kirkens organist
Charlotte Hjerrild Andersen. Ældste kor øver
på Hylleholt Skole mandag eftermiddag fra kl.
15.15 til 16.15.

Sognehus
Flere brugere
Det er nu 5 år siden sidste ombygning fandt
sted – byggesyn 9.11.2015
Højskolesangbøger
Tiltag fra Provstiudvalget om mere samarbejde.
Hylleholt Menighedsråd har været igangsætter
om samarbejde med 8 kirker om Sommerfolder. Fortsat tæt samarbejde med Roholte og
Faxe om KirkeHilsen.
Arne Skovbæk · formand
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Kirkekontoret er flyttet
Kirkekontoret er flyttet til Hylleholt
Sognehus, Hovedgaden 15 bl. a. for
at forbedre adgangsforholdene for
brugerne.
Bent Friis, kirkeværge

HYLLEHOLT SOGN

Nytårsgudstjeneste
Igen i år holdes nytårsgudstjenesten nytårsdag den 31. december kl.14 i Hylleholt kirke.
Her fejrer vi årets sidste gudstjeneste og ønsker
efterfølgende hinanden godt nytår med kransekage og champagne i våbenhuset.
Den 1. januar henvises til en af nabokirkerne.
Kirkebilen kan bestilles.
Sognepræst, menighedsråd og ansatte ønsker
alle et godt nytår.

Godnathistorier for børn
i alderen 3 – 9 år
Mandag den 25. januar
Vi begynder kl. 17 i kirken. Derefter spiser vi i
sognehuset ca. kl. 17.30, her har børnene mulighed for at lege, når de er færdige med at spise og forældrene kan nyde en kop kaffe, inden
børnene skal hjem i seng, vi slutter kl. 19.
Der er tilmeldingsfrist den 20. januar til sognepræst eller kirkekontor og prisen er 10,- Kr. pr.
næse eller 30,- Kr. for hele familien.
Pia Heegaard Lorentzen
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Kære
beboere, pårørende og personale
på Hylleholtcenteret
Det kan være en stor omvæltning i livet at måtte flytte på plejehjem, oftest er det
fordi man nu har behov for pleje og omsorg og det kan være svært pludseligt at
skulle vænne sig til at være afhængig af andre.
Der opstår ofte mange spørgsmål i forbindelse med livets store overgange, f.eks.
fødsel, indgåelse af ægteskab, sygdom og dødsfald og ligeledes ved den store overgang det er, at måtte flytte fra eget hjem.
Det kan være svært at tale om de mange spørgsmål og følelser, der er forbundet med
dette, både for den der bor på plejehjemmet, for de pårørende og for personalet
der forsøger at skabe så gode rammer som muligt.
Derfor har jeg nu aftalt med leder af Hylleholtcenteret Britt Jørgensen, at jeg er til
stede på Hylleholtcenteret fast en gang om måneden i 2 timer.
Som præst har jeg tavshedspligt og jeg vil gerne stille mig til rådighed for samtaler
om stort og småt, hvad der nu måtte være et behov for at tale med sin præst om.
Tilbuddet gælder både centerets beboere, deres pårørende og personalet.
Datoerne for december - marts er:
7. december · 4. januar · 1. februar · 7. marts
Alle dage fra kl. 14 – 16, her er jeg at finde i huset og der vil være et rum, hvor samtalerne kan foregå under rolige forhold.
Skulle der være behov for at træffe mig på andre tidspunkter, så kan jeg kontaktes
på tlf. 21 71 70 83 eller mail:pihl@km.dk

Venlig hilsen
Sognepræst · Pia Heegaard Lorentzen
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Fastelavnssøndag
Den 7. 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 hjemmesiden
www.hylleholtkirke.dk når tiden nærmer sig.
Venlig hilsen
Hylleholt menighedsråd og
Borger og Erhvervsforeningen

Fælleslæsning
Læsegruppen fortsætter nu med at læse gode
bøger under temaet FRIHED og alle er velkomne til at deltage.
Den første bog vi skal læse i 2016 er Tysktime
af Sigfried Lenz.
Vi mødes for at drøfte bogens indhold tirsdag
den 2. februar 19.30 – 21.00 i Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, Faxe Ladeplads.
Bogen handler om Siggi, der er blevet sendt til
en anstalt for vanskelige unge, og i tysktimen
skal han skrive en stil om ´Pligtens glæder´. Det
bliver en beretning om hans far, politibetjenten
i Rugbüll ved den dansk-tyske grænse og dennes nidkære overvågning af nazisternes maleforbud, udstedt til maleren Nansen (Nolde).
Samtidig er det også en storslået og humoristisk beskrivelse af marsken og dens befolkning
midt i krigens vanvid, en advarsel mod blind
lydighed og dens fatale følger. Lenz´ mesterværk udkom i 1968 og betragtes i dag som en
klassiker.
Det er gratis at deltage men tilmeld dig gerne
til Pia Heegaard Lorentzen, så du kan komme
på læsegruppens mail liste. Hvis du er tilmeldt
listen, får du også en mail når og hvis bøgerne
kan lånes som samlet sæt på biblioteket.
Rigtig god læselyst.
Aktivitets- og gudstjenesteudvalget

Kirkefrokost
Efter gudstjenesten søndag den 31. januar
inviterer menighedsrådet til en let frokost og
hyggeligt samvær i Hylleholt Sognehus. Maden
koster 30 kr. og øl/vand eller 1 glas vin 10 kr.
Ingen tilmelding.
Aktivitets-og gudstjenesteudvalget
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Samtalesalon
Tirsdag den 23. februar kl. 19 – 21 er der
endnu en samtalesalon i Hylleholt Sognehus.
Denne aften vil vi i fællesskab se Carl TH. Dreyers filmatisering fra 1955 af Kaj Munks skuespil; Ordet fra 1925.
Morten Borgen er gårdejer og den troens
mand, der vakte egnen for kristendommen i
Grundtvigs ånd. Han har tre sønner; Mikkel,
Johannes og Anders. Mikkel passer gården og
er gift med Inger, men deler ikke faderens tro,
Johannes har studeret teologi men er blevet
sindssyg, og Anders vil gerne giftes med skrædderens Anne, hvis familie tilhører indre mission,
der ikke kan forenes med grundtvigianismen,
hvorfor de to unge ikke kan få hinanden. Inger
føder en dødfødt søn og dør selv i barselsseng.
De ulykkelige omstændigheder blødgør de to
stejle fædre, der nu giver Anders og Anne lov til
at gifte sig. Ingers datter Maren og Johannes,
der har genvundet fornuften, beder ved Ingers
kiste til Gud om at få hende opvækket fra de
døde – og miraklet sker.
Det er gratis at deltage og alle er velkomne.
Der vil være en kop kaffe/te og en småkage i
aftenens løb.
Aktivitets-og gudstjenesteudvalget
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En glædelig jul,
samt et godt
nytår ønskes
til alle læsere

HYLLEHOLT SOGN

Pilgrimsvandring
Lørdag den 12.9.2015 deltog jeg i pilgrimsvandringen for Tryggevælde provsti.
Vi var inviteret til en tur hvor det spirituelle,
kombineret med kroppes træthed, sang og
samvær med andre skulle være elementerne for
dagen.
Vi mødtes kl. 8 i Haslev Kirke, og efter en kort
orientering og andagt gik turen mod Bråby.
Det småregnede da vi kom ud af Haslev Kirke,
men humøret og optimismen for dagen var høj.
I Bråby Kirke blev vi mødt af følgebilen, som
trofast dukkede op flere gange i løbet af dagen,
her var der formiddagskaffe og dejlige hjemmebagte boller. Fra Bråby gik det mod Vester
Egede Kirke, nu regnede det til gengæld temmelig meget, med humøret forblev højt. Den
smukke tur gennem skoven ved Villa Galina var
ret våd, men vi spiste frokost i tørvejr i det fine
madpakkehus bag Vester Egede Kirke. Tørvejret
var kommet for at blive, og regntøjet blev efterhånden pakket væk.
Fra Vester Egede havde vi det lange stræk med
bl.a. en fantastisk smuk tur gennem skoven ved
Sparresholm til Everdrup Kirke. I de hyggelige
lokaler ved Everdrup Kirke drak vi kaffe, med
hjemmebagt kage, som følgebilen havde tryllet
frem til os.

De sidste 5 km. fra Everdrup til Snesere Kirke
var der nogen af os som syntes var vel lange,
men vi klarede det.
Det var en gåtur på ca. 25 km. og man var godt
brugt, men opfyldt af dejligt oplevelser.
Sognepræst Solveig Ståhl-Nielsen havde en
dejlig måde at koble andagter, sang, stilhed og
eftertænksomhed sammen på.
Turen var meget fint tilrettelagt, vi gik meget lidt
på asfaltveje, og fik set den sjællandske natur
fra sin absolut smukkeste side.
Følgebilen, som jeg har nævnt et par gange, var
et helt kapitel for sig selv. Hver gang jeg nåede
til det punkt, hvor jeg ikke syntes, at det var
sjovt at gå længere, så dukkede den op ved et
vejkryds og medbragte: kaffe, boller, frugt, bolsjer, en øl til frokost mv.
Det var første gang jeg deltog i provstiets pilgrimsvandring, men ikke sidste gang. Det var
en meget positiv oplevelse, der var en rigtig god
stemning blandt de ca. 30 deltagere.
Jeg har stor ros til planlægningsgruppen for et
godt arrangement, jeg håber, at I vil fortsætte,
for jeg glæder mig allerede til næste år.

Inger Christiansen, Hylleholt
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FÆLLESARRANGEMENTER & KONCERTER

JULEKONCERT I HYLLEHOLT KIRKE
Søndag den 13. december kl. 19.00

Organist Martin Pedersen
Til daglig er Martin Pedersen organist ved Sct. Jacobs Kirke i København.
Martin har før spillet koncert for os på orglet i Hylleholt Kirke. Omdrejningspunktet
ved denne julekoncert vil være forskellige satser over sceneriet med hyrderne på marken
julenat. Altså det, der hedder “Pastoralesatser”. Under denne koncert vil Martin Pedersen spille forskellige tiders, og dermed forskellige opfattelser af Pastorale-temaet. Vi
skal synge nogle af de smukkeste salmer, og Martin har lovet at improvisere over Julens
skønne melodier, og måske får vi også et rigtigt Disney-jule- potpourri på klaveret i kirkerummet.
Alle er velkomne.
Det er gratis at deltage, men der samles traditionen tro ind til Sognets julehjælp.
Kirkebilen kan bestilles på Faksebilernes Taxi tlf.: 56714455
Koncertudvalget

JULEKONCERT I ROHOLTE KIRKE
Onsdag d.16. december kl. 19.00

Julekoncert i Roholte Kirke med Rokogokoret
Julens aller-dejligste salmer
og sange
Julepyntet kirke
Julestemning
Velkommen til at være med
PS: Rokogokoret holder
julekoncert / jule-syng-med
i Alslev Kirke tirsdag
d. 8. december kl 19.00.
Bente Schultz
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KONCERT I FAXE KIRKE
Torsdag den 17. december kl. 19.30

Julekoncert
Årets julekoncert i Faxe Kirke bliver en spændende blanding
af kunstudstilling, improvisations-julemusik og korsang. Kirken
har dette år inviteret de to klassisk uddannede musikere, Anja
Lillemæhlum (cello/sang) og Tineke Noordhoek (vibrafon/perkussion) samt malerinden, Helle Gantzel, der til lejligheden har malet billeder over bibelske julemotiver. Disse malerier udstilles ved
koncerten og bliver inspirationen for musikernes improvisatoriske
julemusik. Efter koncerten vil Helle give en gennemgang af udviklingen i billederne og fortælle om inspirationen bag motiverne. Skulle
nogen ønske at købe et af billederne, er dette også muligt.
Udover vore gæster medvirker traditionen tro kirkens eget ungdomskor, “Ung Koralklang,” der vil være klar med en buket af
julens dejlige musik – bl.a. musik af Michael Bojesen og Merete
Kuhlmann. Koret ledes som vanligt af Lene Besser.
Vel mødt til en gratis oplevelse!
Til begge omtalte koncerter i Faxe Kirke (samt nytårskoncerten i
Hylleholt Kirke for Faxe sogns vedkommende) kører kirkebilen. Denne kan bestilles på Faxe Kirkekontor (5671 3552, tast 1) senest kl. 12
sidste hverdag før koncerten.
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KONCERT I ROHOLTE KIRKE
Søndag d. 10. januar kl. 16.00

Varieret orgel-koncert v/Jane Laut
Programmet for orgelkoncerten er meget varieret og dén orgelmusik, som spilles dækker
mere end 300 år. Diderik Buxtehude er den ældste på programmet. Buxtehude er samtidig med Thomas Kingo, og vi skal derfor synge en Kingo-salme i fællesskab. Syngemåden
bliver lidt anderledes end den er ved en almindelig gudstjeneste, men det finder man ud
af under koncerten.
Den yngste er Per Nørgård, som er vores nulevende verdensberømte komponist. Selvom
Nørgård er langt mest kendt for sine orkesterværker, har han dog også skrevet orgelmusik, og fik i 2015 udgivet samlingen “Orgelbogen.” Jane Laut deltog i den anledning i
et seminar med komponisten og har hér ladet sig inspirere til at spille værket “Toccata
– Libra.”
Koncertens tyngdepunkt bliver dansk romantik. Vi skal bl.a. lytte til Niels W. Gades Tonestykke i F, der er som skabt til kirkens sjældent smukt klingende Demantorgel.
Jane Laut har senest været organist ved Dalum Kirke. Nu er hun selvstændig og arbejder
freelance. Jane Laut har en bredspektret erfaring som gudstjenestespiller, orgelsolist,
korleder, underviser privat og på konservartoriet samt kirkeministeriets censor på Kirkemusikskolerne. Desuden anmelder, kronikør og initiativtager til FolkeTænkeTanken.
Der er gratis adgang til koncerten.
Alle er hjerteligt velkomne
Bente Schultz

30

FÆLLESARRANGEMENTER & KONCERTER

NYTÅRSKONCERT I HYLLEHOLT KIRKE
i samarbejde med Faxe Kirke
Søndag den 17. januar kl. 15.00

Morten Kargaard Septet
Morten Kargaard Septet er på turné i Danmark i flere forskellige perioder i 2016 og
2017. Orkesteret er ved at få deres internationale gennembrud, med flere koncerter i
Tyskland og Sverige, samt efterspørgsel fra flere udenlandske festivaler. I Hylleholt Kirke
kan vi tilbyde en koncert med dette dygtige orkester bla. på grund af orkesterets støtte
fra Statens Kunstfond, som ser det store potentiale i Septettens nyskabende samarbejde.
En udtryksform hvor klassisk og rytmisk musik på lige fod har fundet sammen i en stil
uden preferencer.
Orkesteret er skabt af top musikere fra den klassiske (alle solistklasseuddannet) og rytmiske scene.
Mette Termansen: Oboe, Maj Berit Guassore: Trumpet, Karen Johanne Pedersen: Violin, Mette Brandt: Viola, Samira Dayyani: Cello, Lars Johnsen: Bass, Morten Kargaard:
Guitars.
Skabt af en musiker, der bevarer overblikket i den komplekse opbygning og arrangering
af musikken....”
Et originalt værk på den danske musikscene
Musik til ren nydelse
Koncerten er gratis og alle er velkomne. Kirkebil kan bestilles af Hylleholt sogns menighed. Der samles traditionen tro ind til de to sognes julehjælp..
Koncertudvalget
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KONCERT I FAXE KIRKE
Lørdag den 6. februar kl. 16.00

Mozart-klaverkoncert
Mozart kræver ingen nærmere præsentation – vi ved det alle: hans musik er balsam for
sjælen, og Mozarts skønne musik vil vi ikke undvære – slet ikke midt i den kolde, mørke
vintertid. Vi har derfor inviteret Midtsjællands Kammerorkester under ledelse af Lars
Grunth samt Karsten Gyldendorf (klaver) til lørdag den 6. februar kl. 16 at opføre Mozarts 27. klaverkoncert i Faxe Kirke.
Kom og nyd musikken i vores flotte, nyrestaurerede kirke, der senest er blevet 100 %
handcapvenlig – kørestole kan køre hele vejen gennem kirken – ingen trin.
Til koncerten er der gratis adgang!
Til begge omtalte koncerter i Faxe Kirke (samt nytårskoncerten i Hylleholt Kirke for Faxe
sogns vedkommende) kører kirkebilen. Denne kan bestilles på Faxe Kirkekontor (5671
3552, tast 1) senest kl. 12 sidste hverdag før koncerten.
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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 dagligt mellem kl. 10 og kl. 11.
Fridag: Mandag.

For m

FAXE SOGN
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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

Menighedsrådet

Møder, budget, regnskab m.v.
fremgår af hjemmesiden

Kristian Eeg Løkkegaard, sognepræst
(ansat i Faxe og Roholte Sogne frem til udgangen af februar 2016 – se omtale i kirkebladet).
Tlf. 31 41 27 27 · E-mail: lokkekri@gmail.com ·
Ny åbningstid på
Mandag er fridag · Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 10-12.

Obs!

kirkekontoret: mandag-fredag

KIRKEKONTORET:
9.00-13.00
Kontor: Gammel Strandvej 1, 4640 Faxe.
Åbningstid: Mandag-fredag kl. 9.00-13.00. Evt. senere træffetid efter aftale.
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: Per Jensen
Stenagervej 50 B, 4640 Faxe · Tlf. 28 45 32 50/56 71 32 50 · E-mail: doika@mail.dk
KIRKEBLADSREDAKTØR: Claus Østenby
Ny Strandvej 18A, 4640 Faxe · Tlf. 60 16 39 84 · Email: Faxoegaard@mail.dk
FØDSEL OG DØDSFALD:
Anmeldes snarest muligt til kordegnen. Gl. Standvej 1, Tlf. 56 71 35 52
Fødselsanmeldelse: Forældres dåbsattester og evt. vielsesattest medbringes.
Dødsanmeldelse: Afdødes dåbsattest samt evt. vielsesattest medbringes.
KIRKELIGE HANDLINGER:
Ved dåb, vielse og begravelse: Henvendelse hos kordegn og hos præsten.
Bemærk venligst, at når f.eks. dåb eller vielse er aftalt med præsten, skal man
også henvende sig til kordegnekontore.
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Kirkelig vejviser ROHOLTE
PRÆSTER I FAXE-ROHOLTE PASTORAT:
Carsten Ackermann, sognepræst
Roholte præstegård, Roholtevej 30, 4640 Faxe.
Tlf. 56 72 50 84
E-mail: cac@km.dk
Træffes bedst man.-tors. kl. 11-12
samt man. kl. 18-19 og i øvrigt efter aftale.
Fridag: Fredag
Kirsten Kjær Ohms, sognepræst
(kbf. kirkebogsfører og begravelsesmyndighed)
Faxe Præstegård, Kirketorvet 7, 4640 Faxe.
Tlf. 56 71 31 23. E-mail: kkoh@km.dk

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

MENIGHEDSRÅDSMØDER
I ROHOLTE SOGNEHUS:
Tirsdag d.12 januar
Tirsdag d.16 februar
Møderne er offentlige og begynder kl.18.

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
Mobil: 21 71 70 83
E-mail: pihl@km.dk · Fredag er fridag
KIRKEVÆRGE:
Bent Friis
Strandhovedvej 2, 4654 Faxe Ladeplads
Mobil: 21 34 97 03
E-mail: bent.f@hotmail.com
KIRKEKONTORET:
Kordegn Bodil Hovmand
Hylleholt Sognehus,
Hovedgaden 15, 4654 Faxe Ladeplads
Træffes mandag og onsdag fra kl. 9-15
Tlf.: 56 71 60 83 · Mobil: 24 66 89 77
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 uge

MENIGHEDSRÅDSMØDER:
Menighedsrådsmøder i 2016 vil blive offentliggjort i dagspressen, på hjemmesiden
www.hylleholtkirke.dk og i næste KirkeHilsen.
Alle er velkomne til at overvære menighedsrådets drøftelser, der holdes i Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, Faxe Ladeplads.
Et par dage før hvert møde vil dagsordenen
– og senere referatet – kunne ses
på www.hylleholtkirke.dk

Kollekterne i kirken går til disse gode formål:
Fra den 6. – 20. december (begge incl.) Hylleholt
Sogns julehjælp. Fra den 24. – 27. december
(begge dageincl.) KFUM- og K’ sociale arbejde
Den 31. december Bibelselskabet (Obligatorisk)
Fra den 3. – 31 januar (begge dage incl.)
Flight Mission (MAF) Fra den 7. – 28. februar
(begge dage incl.) Folkekirkens Nødhjælp
Ved koncerter og andre arrangementer i kirken
samles ind til Hylleholt Sogns julehjælp.
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. februar 2016
Husk at besøge www.hylleholtkirke.dk
for at se de seneste nyheder og billeder.
Webmaster Henrik Morin:
hylleholtkirkeweb@mail.dk · Tlf.: 40 31 65 11

Omdelingen af KirkeHilsen:
Faxe Ladeplads Idrætsforening (FLI ) med Tom Hammer som ansvarlig, omdeler stadig kirkebladet
i Hylleholt sogn. Menighedsrådet er glade for at kunne støtte det lokale idrætsliv. Skulle bladet
udeblive, bedes man kontakte Vera Bisp på tlf.: 56 71 62 30 eller mail: fambisp@hotmail.com
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GUDSTJENESTER

December 2015 – Februar 2016
SØNDAG I KIRKEÅRET

FAXE

ROHOLTE

HYLLEHOLT

NOVEMBER 2015
1. søndag i Advent
Familiegudstjeneste

29/11
29/11

10.30 KKO
12.30 KKO (F)

10.30 CA ¤
10.30 CA (F)

10.30 PHL (K)

DECEMBER 2015
2. s. i adv
3. s. i adv.
4. s. i adv.
Juleaften
Juleaften
Juledag
2. juledag
Julesøndag
Nytårsgudstjeneste

06/12
13/12
20/12
24/12
24/12
25/12
26/12
27/12
31/12

10.30 CA
10.30 KKO
10.30 CA
14.30 KEL
16.00 KKO
10.30 KKO
10.30 KEL
10.30 CA

10.30 KEL
14.00 KKO (KK)
10.30 KEL
–
16.30 CA
10.30 CA
10.30 KKO
10.30 KEL

10.30 PHL
10.30 PHL (K)
09.00 CA (K)
14.30* PHL
16.00 PHL
10.30 PHL (K)
10.30 PHL
ingen
14.00 PHL (K)

JANUAR 2016
Nytårsdag
Hellig 3 Konger Søndag
1. s. e. H. 3 K.
Sidste søn. e. H. 3 K.
Septuagesima
Seksagesima

01-01
03-01
10-01
17-01
24-01
31-01

16.00 KKO
10.30 CA
10.30 KEL #
10.30 KKO
10.30 CA
10.30 KKO

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

ingen (K)
10.30 PHL (K)
09.00 CA
10.30 PHL (K)
10.30 PHL
10.30 PHL (K) (KF)

FEBRUAR 2016
Hverdagsandagt
Fastelavn
1. søndag i fasten
Hverdagsandagt
2. s. i f.
3. s. i f.

03-02
07-02
14-02
17-02
21-02
28-02

16.15 CA
10.30 KKO ♥
10.30 CA
16.15 KEL
10.30 KEL
10.30 KKO

–
10.30 CA
10.30 KKO
–
ingen
10.30 KEL (KK)

13.00 PHL
10.30 PHL (K)
09.00 KEL
10.30 PHL (K)

GUDSTJENESTER PÅ HYLLEHOLTCENTERET SE SIDE 16

FORKORTELSER: KKO = Kirsten Kjær Ohms · CA = Carsten Ackermann · Pia Heegaard Lorentzen = PHL
· KEL= Kristian Eg Løkkegaard TEGN: (K) = Kirkebil · (KK) = kirkekaffe · (KF) = Kirkefrokost (F) = Fam.
gudstjeneste m. mini-konf. · ♥ = Familiegudstj. m. efterfølg. tøndeslagning i Sognehuset · ingen = Ingen
gudstjeneste: der henvises til en af nabo-kirkerne · * = Målrettet børn · # = Spejdernes Nytårsparade
KIRKEBIL FAXE: I Faxe kører kirkebilen til hver gudstjeneste.
Ring til Faxe kirkekontor på tlf. 56 71 35 52, lokal 10, inden sidste hverdag kl.12.
KIRKEBIL HYLLEHOLT: Kirkebilen bestilles hos Faksebilernes Taxi tlf. 56 71 44 55.

