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En vellykket dag
“Når man har spadseret i blæsten mil efter mil,
og man så pludselig kommer ind i en eller andens hus, og denne ene eller anden siger: “Goddag, Plys! Du kommer akkurat i rette tid til at
få en lille mundsmag af et eller andet.” og man
kom i rette tid, så synes jeg, ja, så synes jeg, at
dagen er en ualmindelig vellykket dag.”
(Peter Plys)

hed eller besvær – men at føle, at man kom i
rette tid. Ikke fordi selve tidspunktet var belejligt, men fordi man altid er velkommen.
Mennesker, vi holder af, kommer altid i rette
tid. Vi nyder, at de river os væk fra strygetøjet,
havearbejdet, fjernsynet, skærmen eller selvangivelsen.
At gå på besøg – lad os
blive meget bedre til det, at
have modet til at banke på
hos naboen også selv om
vi ikke står med en skriftlig
invitation i hånden, eller
har kalendersat dato og
tidspunkt.
Lad os blive bedre til at
lade andre bryde forstyrrende ind i vores tilværelse
med alt det, de har i sig.
Det er så berigende.

Når jeg holder så meget af dette citat fra “Peter
Plys” har det flere grunde:
For det første viser citatet, hvad der gør en dag
god: at man går på besøg hos hinanden. At ses
på tværs af sognegrænser og naboskel.
Vi glemmer ofte den store værdi, der ligger i at
besøge hinanden. Og her tænker jeg ikke så meget på middagsinvitationerne med mange retter, men de daglige besøg, hvor naboen sparker
skoene af i døråbningen og råber “det er bare
mig!” og sætter sig og drikker den halve kop
lunkne kaffe, der er tilbage i termokanden – og
så oven i købet bedyrer, at det var lige, hvad
hun trængte til! Og man ved, at hun har ret.
“Det er ikke kaffehus, mennesker trænger til,
heller ikke kaffe, men samvær med mennesker”
– sådan siger et tyrkisk ordsprog.
For det andet er det den charmerende vending:
at komme i rette tid. Ikke at komme til ulejlig-

For vi bliver varmet af andres interesse for os
og det betyder så uendeligt meget, når glæden
bliver delt – eller måske det tunge eller det vanskelige i livet.
Når vi får lov til at lufte vore bekymringer, så
er de lidt lettere at bære. Så kan det såmænd
endda ske, at nogle af vores på-forskuds-sorger
forsvinder – som i dette lille eksempel: Grisling:
“Sæt nu, at et træ faldt om, Plys, og vi netop gik
under det.” Og Peter Plys svarer: ”Sæt nu, det
ikke gjorde det.”
Så benyt lejligheden til at kigge på dette smukke
nummer af KirkeHilsen og husk I er alle velkomne til at komme på besøg i de tre kirker og sogne, deltage i gudstjenesterne og alle efterårets
aktiviteter, så gå frimodigt på besøg og vid – I
kommer altid i rette tid.
Sognepræst Pia Heegaard Lorentzen, Hylleholt kirke
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Pletskuddet

Minikonfirmander

En af Faxe Kirkegårds nyere afdelinger: Paradishaven, står også i blomst om efteråret. Billedet
er fra oktober 2015.

Der er gode historier, lege, sange og kage…
og lidt sundt. Sådan er det at gå til minikonfirmandundervisning – og så lærer man
Faxe Kirke at kende både ude og inde og højt
til vejrs. Faxe Kirke har en efterhånden lang
tradition for at tilbyde minikonfirmand-undervisning til børn i 3. klasse. Børnene fra
Rolloskolens 3. A undervises før jul og børnene fra Rolloskolens 3. B efter jul. Minikonfirmandunderviser Marianne Carlberg og
sognepræst Kirsten Kjær Ohms står for undervisningen, som begynder midt i september, når børnene har vænnet sig til skolelivet
efter sommerferien, og der vil blive uddelt en
invitation i god tid før på skolen.
Selve undervisningen foregår tirsdag lige efter skoletid i Faxe Kirke og i præstegårdens
konfirmandstue. Børn fra sognet, der går i 3.
klasse på andre skoler har også mulighed for
at deltage. Kontakt sognepræst Kirsten Kjær
Ohms (se vejviseren bagest i kirkebladet).

Velkommen til konfirmander
Vi byder velkommen til efterårets konfirmander og håber de får en god tid henover efterår,
jul og forår inden konfirmationen St. Bededag
d.12. maj. Hvert år ser vi frem til at møde de
unge mennesker og lære dem lidt bedre at kende, og vi ved, at de også får lært både kirke,
præster og kirkegængere at kende på en anden
måde. F.eks. ved en snak over en småkage ved
kirkekaffen, når også konfirmanderne får deres helt egen yndlingssalme – eller når de byder
med, når der indbydes til auktion efter høstgudstjenesten.
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Høstauktion i sognehuset
– giv en blomst, gulerødder eller “bare” penge
Når kornet er høstet og æblerne så småt begynder at rødme på træerne, så er det tid til den
traditionsrige høstgudstjeneste. Selvom landbruget ikke længere er Danmarks hovederhverv,
så ved vi, der bor i og omkring Faxe, at en god
høst er en gave, som er værd at sige tak for, –
og den bedste måde at takke Vorherre for årets
vækst er ved at give noget af overfloden videre.
Hvert år kan vi derfor ved høstgudstjenesten
glæde os over at se blomster, frugt, brød og meget mere blive båret op gennem kirken og lagt
ved alteret som en synlig påmindelse om det,
Gud har givet os. Ligeså glædeligt er det, når
vi bagefter ved et festlig kaffebord i Faxe Sognehus kan glæde andre, der ikke har tomater i
deres drivhus med en ordentlig posefuld eller
måske lidt frisk persille til en god, traditionel
persillesovs. Det vil sige… glæden er ikke helt
gratis, for vi sælger gaverne til højeste bud og
gerne MEGET over supermarkedspris, for alle
pengene går til Faxe Sogns Menighedspleje, der
bl.a. står for julehjælpen. Til gengæld giver Faxe
Menighedsråd kaffe og kage og det er ganske
gratis.
Så kom og giv, eller kom og køb, eller kom og
giv og køb! Og har man ikke mulighed for at
deltage i festlighederne, så er der stadig mulighed for at være med ved at indbetale et beløb på
Menighedsplejens konto: 2320 3497 149 567.

Gudstjeneste for børn
og andre mennesker
Hvert år tilbyder Faxe Kirke forskellige gudstjenester, hvor børn og deres familier er særligt
velkomne.
I forbindelse med julen inviteres dagplejemødre
og deres børn, vuggestue-, børnehave- og skolebørn. Spejderne har en traditionsrig nytårsparade en af de første søndage i det nye år.
Fastelavn har også børn i fokus – og op mod
påske formidles det svære budskab om Jesus’
opstandelse fra de døde i børnehøjde for én
eller flere af byens børnehaver. Der er desuden
mindst 2 familiegudstjenester, hvor henholdsvis forårets og efterårets minikonfirmander
medvirker. Efterårets høstgudstjeneste er også
særdeles familievenlig.
I de senere år har Faxe Kirke også stået for en
ekstra børnegudstjeneste i forbindelse med
fejringen af Halloween i Faxe By. Det er ikke
muligt i år, men til gengæld tilbydes en ekstra
børnegudstjeneste fredag d. 28. oktober kl.
16.00-16.30 med udgangspunkt i kirkens salme-cd, som flere nybagte forældre allerede har
modtaget. Kirkens spirekor medvirker ved den
korte familievenlige gudstjeneste – og præsten
har lovet lidt fredagsslik ved udgangen, som
kan tages med hjem til aftenens familiehygge.
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Derfor skal vi synge
– kor i Faxe Kirke
En del undersøgelser de senere år har påvist,
at musik og sang forbedrer koncentration og
indlæring. Alligevel er det ikke voldsomt mange
børn og unge, der får taget sig sammen til at
melde sig ind i et kor. Det er synd!
At synge er meget mere end “bare” sang! Det er
et univers af fællesskab, udvikling og oplevelser.
I min tid som korleder har jeg flere gange hørt
børn/unge sige, at de ikke har haft mod til at
melde sig ind i et kor, fordi en-eller-anden på et
tidspunkt har sagt, deres sang lød dårligt. Mange er også bange for at udforske deres stemme
– det med at synge er meget personligt, og alene
angsten for, at nogen skal sige noget grimt, kan
afholde nogen fra at synge.
Endelig har vi lige nu en generation af børn/
unge, der ikke er opdraget til at synge – udover
til høj musik. Morgensang har kun de færreste
skoler. Kendskab til salmer og traditionelle danske sange er begrænset – og i takt med det føler
mange sig fremmedgjorte overfor selv at skulle
synge.

Korbilledet er fra optagelsen af salme-CD’en i februarmåned i år.
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I Faxe Kirke har vi i en
årrække haft børne-/
ungdomskor. Snart
starter et nyt korår,
og det er mit store
ønske, at rigtig mange nye vil slutte sig til
korene – for selvfølgelig skal vi synge!
Kirkens børnekor (2., 3. og 4. klasse) øver fredage fra kl. 15-16 i Faxe Kirkes Sognehus på
Præstøvej 1 (den gamle biograf). Kirkens ungdomskor (”Ung Koralklang” – 11-25 år) øver
torsdage fra kl. 18.30 -20.30 – skiftevis i kirken
og sognehuset. Korene deltager i stævner, ved
koncerter og gudstjenester – for ungdomskorets vedkommende som lønnet kor ved gudstjenesterne. Og det er gratis at være med!
Første korprøve efter sommerferien
bliver:
•

for “Ung Koralklang” torsdag den 1. september kl. 18.30-20.30 i Faxe Kirke.

•

for Faxe Kirkes Børnekor fredag den 2. september kl. 15-16 i Faxe Sognehus.

Kontakt for yderligere info: Lene Besser,
mobil: 2332 3668 eller mail:
lenebesser@stofanet.dk

HYLLEHOLT
FAXE
SOGN SOGN

Studiekreds i Faxe sogn
efterår 2016
Som optakt til 500-året for reformationen
i 1517 næste år vil vi se på reformationen og
hvad det var, der førte til den. Vi vil prøve at
se på, hvad det var, der lå i tiden op til og som
var med til at bære reformationstankerne frem.
Vi skal se på Luthers tanker om kristendom og
tro, som førte til en bevægelse, der kastede den
katolske kirke ud i et af de største skismaer i
kirkens historie.
Endelig vil vi sammen forsøge at uddrage, hvad
vi kan bruge reformationstankerne til i vores
egen tid og hvad det betyder for vores egen forståelse af os selv som protestantisk, luthersk
kirke.
Bemærk: Den i sidste kirkeblad lovede film-introduktion til studiekredsen om Martin Luther:
Tirsdag d. 4. oktober:
Joseph Fiennes: “Luther” er aflyst !
Måske bliver der lejlighed til at se den senere i
forløbet.

Martin Luther (1528)
af Lucas Cranach the Elder
Kilde: wikipedia.org

1. STUDIEAFTEN
Tirsdag d. 18. oktober: Indledning om tiden
op til reformationen og reformationens forløb.
2. STUDIEAFTEN
Tirsdag d. 1. november: Luthers kamp for at
finde en nådig Gud.
3. STUDIEAFTEN
Tirsdag d. 15. november: Er vi stadig “lutherske” i vores lutherske, protestantiske kirke?
NB! Vi begynder kl. 19.00 ( ½ time tidligere end
sidste år) og slutter kl. 21.30.Af hensyn til traktement er tilmelding ønskelig til undertegnede.
Carsten Ackermann

Fyraftens-andagter
i Faxe kirke efterår 2016
Efteråret byder på 3 fyraftens-andagter i
Faxe kirke på følgende onsdage: d. 19/10
+ d. 2/11 + d. 16/11.
Andagterne er rykket lidt så de nu starter
kl. 16.00 og slutter ca. kl.16.30.
Andagterne er uden prædiken men med
salmer, tekstlæsninger, bøn og meditativ
stund under musikledsagelse.
Andagterne ledes af sognepræst Carsten
Acker-mann og understøttes med musik
af organist Lene Besser.

Valg til menighedsrådet
I efteråret skal der være valg til menighedsrådet.
I den anledning afholdes der orienteringsmøde
tirsdag den 13. september 2016 kl. 19.00 i
Faxe Sognehus, Præstøvej 1a, 4640 Faxe.
Menighedsrådet vil orientere om det at sidde i
menighedsrådet, samt hvad der er blevet udrettet i denne valgperiode, samt hvilke udfordringer det kommende menighedsråd skal arbejde
med.
Alle medlemmer af Folkekirken i Faxe Sogn er
velkomne til dette møde og der serveres kaffe
m.m.
Med venlig hilsen Valgudvalget
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Særlige gudstjenester
i Faxe Kirke
Søndag d. 18. september kl. 10.30
Høstgudstjeneste – og auktion!
Faxe Kirke er rammen omkring en tak for livets
og skabelsens gaver. Efterårets nye konfirmander er særlig inviteret denne dag, for vi har brug
for deres hjælp, når høstens gaver bæres ind i
et festligt optog. Der er mange, der giver lidt eller meget af høstens overflod: blomster, frugt,
grøntsager, brød, marmelade, vin… Hvert år
kan vi glæde os over både gavmilde og opfindsomme bidrag.

Undervejs i gudstjenesten vil bl.a. pigekoret
være med til at sætte deres præg på denne traditionsrige gudstjeneste – og selvfølgelig skal vi
netop denne dag synge de kendte og elskede
høstsalmer.
Bagefter har vi igen brug for konfirmandernes
hjælp, når alle høstens gaver skal bæres over i
sognehuset, hvor der efter et hyggeligt kaffebord
er auktion over de medbragte herligheder. Det
indkomne beløb går til sognets menighedspleje.
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Fredag d. 28. oktober kl. 16.00-16.30
Familiegudstjeneste for alle
Kirkens spirekor medvirker ved den korte gudstjeneste, der tager udgangspunkt i kirkens nyudgivne salme-cd – og der vil selvfølgelig også blive
fortalt en rigtig god historie. Mange voksne har
hørt om kirkekaffe, men præsten har lovet, at
der ved denne gudstjeneste vil være kirke-slik
efter gudstjenesten, som kan tages med hjem
til fredagens familiehygge.
Søndag d. 6. november kl. 10.30
Allehelgen
Allehelgen er den dag, hvor vi i kirken samles
i mindet om dem vi elsker og savner og ikke
mindst i troen på, at vi – både her og i himlen
– lever i Guds kærlighed. Som en del af gudstjenesten vil der være mulighed for at tænde
et lys for sine kære. Særligt indbudte er dem,
der har mistet en af sine nærmeste i den tid,
der er gået siden sidste Allehelgen, men alle er
velkomne. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe
i sognehuset.

FAXE SOGN

Fredag d. 25. november kl. 17.30 ca.
Fredslysgudstjeneste
Igennem flere år har Faxe Kirke i samarbejde
med Sct. Georgs-gildet dannet rammen om en
kort fredslysgudstjeneste
fredagen før 1. søndag i
advent. Vi vil synge gode
salmer, udveksle fredshilsen og opleve hvor meget
lys, der kan tændes ved
den flamme, der kommer fra Jesus’ fødehjem:
Betlehem.
Søndag d. 27. november
kl. 10.30 og kl. 12.30
1. søndag i advent kl. 10.30
– Kirkeåret begynder
Op til jul har vi i kirken nok at gøre med at gøre
hjerte, sjæl og sind rede til at tage imod Guds
Søn. Søndagens evangelium handler om Jesus,
der kommer til Jerusalem – ikke som en vældig
konge, men sagtmodig, ridende på et æsel.

Søndag d. 27. november
Familiegudstjeneste kl. 12.30
med efterårets minikonfirmander
Kan man ikke nøjes med at høre om håbet og
forventningen, så skal man komme til søndagens familiegudstjeneste, hvor efterårets
minikonfirmander vil hjælpe med at fortælle
historien om den første jul. Bagefter er der kirke-sodavand og kage i sognehuset, når vi tager
en festlig afsked med “mini’erne.”

Andagter på
LindevejCenteret i Faxe
Der er gudstjeneste på LindevejCenteret
hver 4. tirsdag i måneden kl. 14.30-15.30:
Tirsdag d. 27/9 + 18/10 + 22/11.
Organist: Lene Besser,
Præst: Carsten Ackermann.

Adventskransens første lys tændes og vi skal
høre: “Vær velkommen, Herrens år.”
1. søndag i advent er også den officielle 1. arbejdsdag for det nyvalgte menighedsråd.
Se omtalen af menighedsrådsvalg side 7.
(forts. næste spalte)
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Set ud fra Præstegårdsvinduet
Jeg har også fået mobil-telefon! I lang tid vægrede jeg mig ellers imod det ny-modens stads.
Altid er der nogen, der skal opfinde et eller andet hjælpemiddel, som først er en mulighed
men efter hånden som man bruger det og bliver vænnet til det, kan man ikke undvære det.
Så er man blevet afhængig. Og så sidder man i
saksen! Og må betale ved kasse ét.
Sådan gik det også mig: til at begynde med var
det blot et hjælpemiddel: et redskab, jeg kunne
råde over og jeg kunne bestemme over, hvornår
den tingest skulle forstyrre mig. Men efterhånden har jeg taget den til mig. Den er blevet som
en ekstra hånd, en beklædningsgenstand, jeg
tager på om morgenen og lægger ved siden af
mig, når jeg går i seng om aftenen. Og jeg betaler bare, hvad det koster!
Men så opdager man pludselig på et tidspunkt
at der ikke er signal! Åh, hvor er det irriterende,
når man ikke kan opfatte hvad de siger i den
anden ende. Hvordan får man signal, når man
ikke har ? Kan man købe sig til det ? Kan man
true sig til det ? Kan man tigge sig til det ? Nej,
man bor sig til det! Enten bor man et sted med
godt signal – det gør vi ikke her i Roholte – eller
også bor man et sted med dårligt signal. Det
gør vi her i Roholte. Hallo ?Hal – l-o, Hal- Duuuut! Jeg HAR prøvet at kaste den op i luften. Og
drejet mig rundt tre gange – i modsat retning
af jordens omdrejning – og løbet op på loftet,
stukket den ud ad vinduet ( så kan man ikke nå
øret ) og hvad ved jeg. Lige meget hjælper det.
Er der nogen ? Er der nogen, der kan høre mig
? Er der nogen derude ? Hm, måske det ville
hjælpe, hvis vi fik en antenne op lidt nærmere
på Roholte sogn! Vi kan jo have lov til at håbe…
Måske man kunne sætte den op i kirketårnet ?
Så er det straks bedre med den åndelige mobiltelefon! Sådan én har vi nemlig alle sammen
fået tilbudt! I dåben fik vi at vide, at vi har en
far i himlen, som kalder os for sine børn og som

vil, at vi skal kunne komme i kontakt med ham
lige gyldigt hvornår.
Hos ham er der altid kontakt! På sin vis har det
noget med kirketårnet at gøre. Han hører os
med det samme, vi kalder ham op, ja han ved
allerede, hvad vi vil sige, når ordet er på vores
tunge. For han kender vores hjerter, vores tanker, vores længsel, vores håb, vores drømme,
vores frygt.
Og der er betalt for abonnementet! Fra nu af
og ind til evig tid. Sponsoreret af hans søn, Jesus Kristus, betalt i dyre domme ved hans blod
på korset. Så det vil være synd og skam ikke at
bruge det rigtig meget. Hver morgen og hver
aften og ind imellem gennem dagen, når der er
noget, der brænder på man vi bede om hjælp
til eller noget der går godt, som man er rigtig
glad for og gerne vil takke for. Det virker! Det
giver håb og tryghed, frimodighed for dagen i
dag og dagen i morgen. Det giver kærlighed i
overflod, så man har lidt at give ud af også.
Telefon-nummeret ? Kommer her: Fader Vor!
Carsten Ackermann
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Kirkeklubben i Roholte
Vi er en lille strikkeklub, der mødes i Roholte
sognehus, hver 1 tirsdag i md.
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 Filippinerne. I 20015 sendte vi 143 bluser, 13
undertrøjer og 23 tæpper.
Er der flere der har lyst til at deltage, er man
meget velkommen.
Kontakt Thyra Nielsen på tlf 56 78 86 53, Nete
Petersen på tlf 56 72 51 67 eller Birthe Petersen
56 72 54 51.
Venligst Thyra Nielsen

Høstgudstjeneste i Roholte kirke
Høsten er en påmindelse til os om alt det, vi har at
sige tak for: Lige meget om vi har meget eller lidt så
er der altid Noget vi kan takke for.
Også i år vil vi samles i Roholte kirke for at sige tak
for året der gik, for afgrøder på marken og i haven,
ja for alt det, vi lever af til dagligt. I sidste ende er
det alt sammen gaver, vi har fået af livet, og derfor
vil vi også i år samles for at takke livets gud for høsten og livet, for alt det, Han har givet.
Efter gudstjenesten vil vi samles i Sognehuset og
spise frokost sammen inden vi går over til at holde
auktion over indkomne gaver i form af brød, frugt,
syltetøj m.m. Det indkomne går til Folkekirkens
Nødhjælp.
Har du noget, du gerne vil give til auktionen kan du
komme med det før gudstjenesten begynder, så vil
det blive brugt til at pynte op med i kirken. Bagefter
tager vi det med over i Sognehuset og holder auktion over det.
Høstgudstjenesten ligger i år på søndag d. 18/9
kl. 10.30 v. Carsten Ackermann.
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Sangcafé i Roholte sognehus
Vi mødes en mandag om måneden fra klokken
10 til 11.30 i Roholte sognehus og synger de
dejlige sange fra Højskolesangbogen og DGIsangbogen. Kom og vælg din yndlingssang og
lad os synge den sammen.
Alle er hjertelig velkommen. Husk 10 kr. til den
dejligste kaffe og ostemad.

Alle Helgen
På toppen af det 1.130 m høje bjerg Snowdon
i Wales står der et skilt som kommentar til den
udsigt, den udholdende vandrer, som har klaret
turen op til fods – eller måske har “snydt” ved at
tage det lille damplokomotiv – får at se: et vue
ud over Wales’ fantastiske landskab! På skiltet
står der (i dansk oversættelse): “Åh, vandringsmand, stop en gang og tænk over Guds underfulde skaberværk og på din korte gang på jord!”
Man kunne godt tilføje: Og vær taknemmelig
over alt det, du har fået indtil i dag!
Den faste tradition med at fejreAlle Helgen ved
aftengudstjenesten kl. 19.00 holder vi også fast
ved i år.
Den stemningsfulde kirke vil være særligt smukt
udsmykket og vores organist CHRISTINA
BERNSTEIN har fået sin søster, ANNA BERNSTEIN til at komme at akkompagnere orglet
med violin. Vi vil tænke på dem, der er gået
forud for os, og navnene på de døde siden sidste Alle Helgen vil blive læst op under gudstjenesten.
De, der har lyst kan sætte et lys på kirkegården
på deres kæres grav, så har vi også dem med i
tankerne, når vi fejrer Alle Helgen.
Efter gudstjenesten er præstegårdens stuer
åbne for dem, der har lyst til at være lidt sammen dér. Der vil blive serveret kaffe og te og
lidt at spise. Vel mødt til en god og meningsfuld
Alle Helgen.
Carsten Ackermann
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Sæsonens sangcaféer:
2016: 12/9, 10/10, 14/11, 12/12
2017: 23/1, 20/2, 20/3, 24/4
Christina Bernstein, organist

RoKoGo korets start
Sæson efterår 2016 – forår 2017
Koret mødes hver onsdag fra kl 19-21.30 i
sognehuset i Roholte. Vi indstuderer 3 og 4
stemmige sange og afholder ca 2x2 årlige koncerter.
Nye korsangere: Kontakt korlederen organist
Christina Bernstein 50969845- hvis du kunne
tænke dig at være en del af et musikalsk fællesskab.
Første øvegang bliver onsdag d. 7/9 kl 19

ROHOLTE SOGN

Minikonfirmander
Selv om Roholte er et lille sogn betyder det ikke,
at vi ikke gerne vil gøre noget for vores sognebeboere – også for børnene.
Derfor har Roholte menighedsråd en aftale
med Hylleholt menighedsråd om, at vi i fællesskab sætter et undervisningshold for minikonfirmander fra de to sogne op.
Det foregår ved, at vi har ansat en underviser,
Marianne Carlberg, som står for den ugentlige
undervisning (som regel onsdage) i forståelse
med Hylleholt skole, så det passer ind med skemaet.
Børn på 3-klasses nivo som bor i Roholte sogn
er velkomne til at deltage. Hvis man er interesseret kan man henvende sig til Pia Heegaard
Lorentzen i Hylleholt præstegård og få mere at
vide.
Det er gratis at deltage.
Carsten Ackermann

Konfirmation
i Roholte kirke 2017
I disse år er der ikke mange unge i Roholte. Der
er så få, at det ikke nytter at oprette konfirmand-hold.
Men det er stadig muligt at blive konfirmeret i
Roholte kirke.
Hvert år er der enkelte unge, som er blevet
forberedt sammen med deres klasse i andre
sogne, som gerne vil have selve konfirmationshandlingen i deres hjemsogn: Roholte.
Konfirmation er altid festlig! Lige gyldigt om
der er få eller mange konfirmander!
Der er både mulighed for forårs-og efterårskonfirmation. Forårskonfirmationen ligger fast
på Kr. Himmelfartsdag.
Efterårskonfirmation vil blive lagt den sidste
søndag i september.
Carsten Ackermann

Kørestolsbrugeres
adgang til kirken
Det kan være en besværlig sag, hvis man er
kørestols-bruger og gerne vil i kirke i Roholte.
Der er nemlig en lang gang med tungt grus
ved den ene indgang fra nord og flere trappetrin, hvis man kommer ad den anden indgang fra syd.
Derfor er det muligt at få tilladelse til at blive kørt helt op til kirkens hoveddør gennem
nordporten, hvis man kommer i bil/taxa.
Blot skal man huske at ringe til vores graver helst fredagen før, så vil hun sørge for, at
porten står åben for indkørsel.
Graverens telefonnummer står bag i kirkebladet under “Vejviser.”
Carsten Ackermann
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Menighedsrådsvalg 2016
Efter en periode på fire år er det nu snart tid
til et nyt menighedsrådsvalg.
Det er ikke givet, at alle i det gamle menighedsråd ønsker at fortsætte i den nye periode. Det
kan der være flere personlige grunde til. Derfor vil jeg stærkt opfordre til, at man møder
op til orienteringsmødet og overvejer, om man
har lyst til at yde en indsats for Roholte Sogn
og stille op! Selvom man på forhånd er sikker
på, at man ikke ønsker at stille op, er det fint
at komme. Der skal helst være nogle folk til at
stemme!
For at sidde i et menighedsråd behøver man
ikke at være særlig kirkevant; men naturligvis
skal der være en interesse for at se kirken fungere både til hverdag og fest og som samlingspunkt for sognets beboer ved de store mærkedage i livet.
Det er spændende og givtigt at sidde i et menighedsråd. I den forgangne periode har vi haft
mange store projekter. Det startede med et nyt
stråtag på en del af Sognehuset, derefter renovering af toiletfaciliteterne i Sognehuset og ikke
mindst måtte menighedsrådet tage hånd om
færdiggørelsen af den omfattende restaurering
af kirken. I næste periode vil der derfor ikke
komme de store byggeprojekter.
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I Roholte Menighedsråd sidder der 5 folkevalgte medlemmer og de to præster. Der afholdes
ordinært menighedsrådsmøde 10 gange om
året. Til møderne deltager desuden regnskabsføreren og graveren. Det har været vigtigt for
os, at menighedsrådsarbejdet foregår i en god,
konstruktiv og afslappet atmosfære. Her skal
også nævnes, at disse møder er åbne for offentligheden.
Når vi samles, ser vi på budgetter/regnskab,
personaleforhold, vedligeholdelse af kirken,
kirkegården, præstegården og Sognehuset, arrangementer i den kommende tid og hvad der
ellers skal drøftes vedrørende kirken.
Der bliver afholdt orienteringsmøde den 13.
september. Mødet vil blive annonceret og foregå i Roholte Aktivitetshus.
Efter orienteringsmødet er der muligheder for
opstilling af en liste til et nyt menighedsråd.
Endnu engang vil jeg gerne opfordre så mange
som muligt til at møde op. Her kan man så
overveje, om man vil stille op for at gøre en god
gerning for sognet, eller i det mindste være med
til at stemme et nyt menighedsråd ind.
Vel mødt!
Jørgen Fredslund · formand

ROHOLTE SOGN

Nyt fra graveren
Så fik vi udskiftet endnu et stykke syge buskbom
hække. På Roholte kirkegård lader vi de gamle
gravsten blive, enten hvor de hører til, eller lader dem indgå i en beplantning. Billedet viser en
cirkel med thuja og roser. Deri har vi placeret de
gamle gravsten rundt på det stykke jord de før
har hørt til. Lidt ny tænkning, som vi håber folk
vil tage godt imod.
Snart er sommeren gået på hæld, og efterårets
skønne farver viser sig. I midten af oktober starter gran-sæsonen, og gravstederne vil blive gjort
vinterklar.
Med kærlig hilsen · Graver Linda Pedersen

Julekoncert i Roholte Kirke
Onsdag d. 30/11-2016 kl. 19.30.
RoKoGo-koret og Fensmark-koret
synger julen ind!
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Valg til Menighedsrådet i Hylleholt Sogn
Orienteringsmøde samt eventuelt opstillingsmøde den 13. september 2016 kl. 19 i Hylleholt Sognehus.

bejdet i menighedsrådet, og hvor det afgående
menighedsråd kort aflægger en beretning om
arbejdet.

I efteråret er der valg til landets ca. 2000 menighedsråd - således også hos os.

Dette orienteringsmøde er berammet til tirsdag
den 13. september kl. 19.00 i Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, 4654 Faxe Ladeplads.

De sidste mange år har der i Hylleholt sogn været opstillet én fælles liste til menighedsrådet,
derfor bortfaldt selve valghandlingen.
Det er lovpligtigt at afholde et ”orienteringsmøde”, hvor Valgbestyrelsen redegør for ar-

Efter orienteringsmødet byder menighedsrådet
på et glas vin og lidt ost. Herefter vil der være
mulighed for at afholde et opstillingsmøde,
hvor der kan sammensættes en liste til valget,
hvis man kan opnå enighed herom.
Opstillingsmødet er meget vigtigt for sammensætningen af en god liste med faglig, menneskelig og kirkelig bredde, som vil kunne samle
de gode og nødvendige kompetencer til fælles
handling for selve hovedsagen: Hylleholt kirke.
Derfor er det en meget vigtig aften og et meget
vigtigt arbejde, som kalder på hele sognets bevågenhed.
Hvis der indenfor den fastsatte frist 20. september kl. 19 til senest 27. september kl. 19 indleveres yderligere kandidatlister, vil der blive afholdt
menighedsrådsvalg den 8. november.
Kandidatlister indleveres på kordegnekontoret,
Hylleholt Sognehus, onsdag den 21. september
ml. kl. 9 og 15 eller mandag den 26. september
ml. kl. 9 og 15.
Mandag den 26. september ml. kl. 18.30 og
19.00 og tirsdag den 27. september kl. 17 – 19
afleveres hos Inger Christiansen, Slåenvej 32,
4654 Faxe Ladeplads.
Gertrud Tramm · Formand for valgudvalget
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SAMTALESALONER
Det er gratis at deltage i samtalesalonerne og
der vil være en kop te eller kaffe og lidt til den
søde tand undervejs. Alle er velkomne. Kirkebilen kan bestilles.
Efterårets samtalesaloner har følgende indhold:

“Hvem har ansvaret for kirken?”
Tirsdag den 6. september kl. 19
i Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, Faxe Ladeplads.
Samtalesalon med tidligere formand for
Landsforeningen af Menighedsråd Inge Lise
Pedersen.
Inge Lise Pedersen har været en af de mest
magtfulde kvinder i dansk kirkeliv.
Hun har haft en række formandsposter ud over
Landsforeningen siden 2006. Blandt andet i
udvalget om provstibetænkningen i Københavns Stiftsråd siden 2009, i menighedsrådet
ved Lindevang Kirke siden 1986 og i folkekirkens uddannelsesinstitutioner, samt Kirkeministeriets budgetfølgegruppe, der rådgiver kirkeministeren om folkekirkens økonomi og mindst
15 andre udvalgsposter.

Selv siger hun, at hun startede sin kirkekarriere
i menighedsrådet, men at hun trængte til sparring på mere principielle spørgsmål som menighedsrådsmedlem og derfor begyndte at abonnere på Dansk Kirketidende. Her skrev hun et
læserbrev, fordi hun mente, at en kvinde blev
behandlet verbalt dårligt på et årsmøde. Og så
kom hun i bestyrelsen.
Sideløbende har hun varetaget en akademisk
karriere som forsker og institutleder. Inge Lise
Pedersen har forsket i dialekter i over 40 år, og
mange er blevet forbløffede over at blive præsenteret for deres sønderjyske eller falstringske
oprindelse, når de selv troede, det var rigsdansk, de talte.
Inge Lise Pedersen er født på en gård på Fyn,
som barn af en vestjysk far og en fynsk mor.
Egentlig ville hun have været landmand, men
faderen frarådede det. Til gengæld betyder opvæksten på landet, at der er en række ord, hun
uden videre kan identificere som dialektforsker,
for eksempel at binde i strå.
Det var i den akademiske branche, hun endte
med en universitetsgrad i kristendom og dansk.
Vi kan glæde os til en aften, hvor vi kan få kompetente svar på vores spørgsmål.
Aktivitets- og gudstjenesteudvalget.

Samtalesalon med tidligere formand for Landsforeningen af Menighedsråd Inge Lise Pedersen.
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SAMTALESALON
Den forbudte frelse – Min vej fra
islam til kristendom
Tirsdag den 3. oktober kl. 19 – 21 i Hylleholt
Sognehus, Hovedgade 15, Faxe Ladeplads.
Migrant præst Massoud Fouroozandeh taler
om: “frihedens pris.”
Vi har været virkelig heldige. Massoud Fouroozandeh har sagt ja til at komme og fortælle
sin personlige beretning om sin vej fra Iran til
Danmark og fra islam til kristendom.
Massoud Fouroozandeh er uddannet cand.
theol. fra Århus Universitet. I september 2011
blev han ordineret sogne- og migrantpræst med
tilknytning til Sct. Hans Kirke i Odense. I dag er
han indsat som valgmenighedspræst i valgmenigheden Church of Love med kirker i Odense,
Århus og København, hvorfra han forsøger at
bygge bro mellem migrantmenighederne og folkekirken over hele landet.

Da krigen mellem Iran og Irak rasede, blev Massoud, som 15-årig, indkaldt til militærtjeneste,
men Massoud fandt krigen både absurd og meningsløs og tog, med den ene fod i gips, flugten
til Tyrkiet og kort efter til Danmark. Massoud
fik sin studentereksamen, studerede international markedsøkonomi, og startede sin egen
virksomhed, som han drev i fem år, indtil Jesus
viste sig for ham i en bemærkelsesværdig drøm
og kaldte ham til tjeneste. I 1997 blev Massoud
daglig leder af missionsbevægelsen Church of
Love, en multietnisk missionsbevægelse i stor
vækst, som i oktober 2014 blev anderkendt af
kirkeministeriet som Danmarks første migrantvalgmenighed i Folkekirken.
Massoud Fouroozandeh fortæller inspirerende
og oplysende. Vi vil få mulighed for at stille
spørgsmål om integration, islam og kristendom.
Det er gratis at deltage i samtalesalonerne og
der vil være en kop te eller kaffe og lidt til den
søde tand undervejs. Alle er velkomne. Kirkebilen kan bestilles.
Gudstjeneste – og Aktivitetsudvalget

Samtalesalon med Migrant præst Massoud
Fouroozandeh taler
om: “frihedens pris.”

18

HYLLEHOLT SOGN

Erindringsværkstedet

22. september kl. 14 – 16

Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15,
Faxe Ladeplads

Erik Bisp fortæller om sin barndom under krigen i Korsør og livet til søs gennem 45 år. Fra
elev på skoleskibet “Georg Stage” til skibsfører i
Handelsflåden – før containerskibenes tid!

Erik Bisp: Et tilbageblik

Program 2. Halvår 2016
Af Saxtorph-Mikkelsen

Foredrag, kaffe/te og kage koster 40 kr. pr.
gang. Kontaktperson: Gertrud Tramm tlf.:
40567577. Alle er velkomne. Kirkebilen kan
bestilles hos Faksebilernes Taxi tlf.: 56714455

8. september kl. 14 – 16

Hans Peter Wandall:
Min indiske barndom
Mine 11 første leveår (fra 1935-46) “fik” jeg
i Sydindien - det har jeg altid betragtet som
en gave! Jeg voksede op med 3 sprog: dansk,
engelsk og tamil. Legekammeraterne talte engelsk eller tamil, men ikke dansk! I januar 1946
fik vores lille provinsby besøg af Gandhi. Min
storebror og jeg stod i forreste række bag en
rød afspærringssnor - omsider kom det længeventede damptog. Det standsede, og der på et
trinbræt i en tredieklasses togvogn stod Gandhi
og så smilende på os to! Jeg havde en vidunderlig barndom i Indien!

6. oktober kl 14 – 16

Af Saxtorph-Mikkelsen

Eva Melhof: Lys i mørket
– mit liv som blind

I 2003 mistede Eva Melhof synet og har siden
da levet som helt blind. Eva Melhof fortæller levende og engageret og med megen humor. Det
er ikke en grædekone beretning, men et vidnesbyrd om, at livet kan leves med håb og glæde
– også selv om mørke skyer har dækket himlen
over et menneskes tilværelse.

(forts. næste side)
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3. november kl. 14 – 16

Gertrud Tramm: På flugt fra døden
Gertrud fortæller om nogle af årsagerne til
flugt. Er svalerne migranter eller flygtninge? Ville Peter fra Chr. Winters digt: “Flugten til Amerika” kunne få asyl i Danmark, hvis han prøvede på det? En beretning om flygtningenes liv
i Danmark og Røde Kors integrationsarbejde.
Gertrud medbringer billeder, som får os til at
le og græde.

17. november 2016

Torben Petersen: “Hellere to rigtig gode
end fire halvdårlige”
Af Saxtorph-Mikkelsen

20. oktober kl. 14 – 16

H.C. Jensen: Jeppe Aakjær

Med eksempler fra deres tidlige musik vil han
påvise, hvordan de var evige konkurrenter og
samtidig til gensidig inspiration for hinanden.
wikimedia.org

H.C. Jensen skriver: “Da det i år er 150-året
for Jeppe Aakjærs fødsel, er det helt aktuelt at
dvæle lidt ved digterens mange værker. Da jeg
altid har beskæftiget mig med sang og musik i
skolen, har Aakjærs sange selvsagt været min
forbindelse til digteren. – Først for nylig blev jeg
opmærksom på nogle af Jeppe Aakjærs andre
udgivelser. - Man har endda kaldt ham for en
rebel, fordi han blandede sig i mange forhold.
Jeg vil koncentrere mig om Aakjærs sange, som
vi synger flere af – samt beskæftige mig med
“Aakjær og det religiøse”. – Hvis tiden tillader
det, vil jeg også omtale det politiske. – Måske
kan der blive tid til et par noveller.”

Torben Petersen, Spjellerup, fortæller om 70’ernes to store orkestre, Shu-bi-dua og Gasolin.
“Det var dengang, der var musik til,” mener
Torben Petersen nostalgisk om sin ungdomstids førende danske bands.

1. december 2016 kl. 13 - 17

Julefrokost

Julefrokost med underholdning, snak, latter og
megen glæde
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Høstgudstjeneste
Søndag den 11. september kl. 10.30 er der traditionen tro høstgudstjeneste.
Ved høstgudstjenesten fejrer og takker vi for høsten og alt hvad livet bringer os af glæde, alle er
velkomne til at medbringe frugt, grønt og andet
der er høstet i haven, naturen eller blot i Brugsen.
Gudstjenesten vil være en almindelig højmesse
med nadver.
Efterfølgende inviteres til en enkel frokost i Hylleholt Sognehus pris 50 kr. + 10 kr. for drikkevarer.
Efter frokosten bortauktioneres det medbragte
og pengene doneres til Danmission, så vores
høstoverskud kommer nogle af de mennesker
til gode, som ikke har mulighed for at høste så
rigeligt, som vi.
Tilmelding til frokosten senest den 7. september
kl. 15 til Kirkekontoret: boho@km.dk eller tlf.:
56 71 60 83.
Hylleholt menighedsråd

Foto fra høstgudtjeneste og høstauktion i 2015
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Godnathistorier for børn
Mandag den 5. september og mandag den
28. november er der godnathistorier i kirken.
Den 28. november vises der krybbespil ved minikonfirmanderne.
Hver gang begynder vi kl. 17.00 i kirken, her
bliver vist og fortalt bibelske historier og kristne temaer for børnene. Godnathistorierne er
primært for børn i alderen 3 – 9 år, men alle
kan være med. Bagefter spiser vi aftensmad i
fællesskab i Hylleholt Sognehus ca. kl. 17.30.
Når børnene er færdige med at spise, vil der
være noget kreativt at tage sig til, mens de
voksne nyder en kop kaffe eller te.

Godnathistorier for børn i Hylleholt Kirke

Der er tilmelding til spisningen hos sognepræst Pia Heegaard Lorentzen på tlf.
21 71 70 83 eller mail: pihl@km.dk
Maden koster 10,- pr. næse eller 30,- for hele
familien.

Konfirmation
Søndag den 18. september er der konfirmation i Hylleholt kirke, det er kl. 10.30
og her konfirmeres Simone Most og Jonas
Helweg Boyer Hansen.
Konfirmationsdatoer for 2017 og 2018.
2017: lørdag den 29. april, søndag den
30. april og søndag den 24. september.
2018: lørdag den 14. april, søndag den
15. april og søndag den 16. september.
Pia Heegaard Lorentzen
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Hylleholt Sogns
børne- og ungdomskor
Hvis du elsker at synge, så kom og syng med.
I det forløbne skoleår har koristerne fra 4.-7.klasse sunget med ved månedlige gudstjenester i Hylleholt Kirke. Vi har sunget med ved minikonfirmandernes
krybbespil og sunget vores egen forårskoncert i Hylleholt Kirke, og det er både sjovt og hyggeligt at øve og optræde. Vi synger både helt traditionel kirkemusik og nyere rytmiske sange.
Igen i år, vil kor-timerne blive lagt mandage på Hylleholt Skole i umiddelbar forlængelse at koristernes skoledag. Vi regner med at dele koret op i to, så de yngste elever har et hold og de ældste
et hold. Undervisningen på begge hold er gratis.
Giv gerne besked til organist og korleder Charlotte Hjerrild Andersen på tlf. 3071 0102 eller
organisthylleholt@gmail.com, om du vil være med i koret. På hjemmesiden www.hylleholtkirke.
dk kan I finde linket til en tilmeldingsblanket på forsiden under “Elsker du at synge.”
Oplys navn, adresse, klassetrin og gerne e-mail, så bliver du kontaktet, når koret skal til at starte.
Du er også velkommen til at skrive eller ringe, hvis du har spørgsmål i forbindelse med koret.
Mød op i fællesrummet udenfor Hylleholt Skoles Musiklokale mandag den 22.august mellem
kl. 14.15-15.45, hvis du har spørgsmål til korleder Charlotte.
Korstart: Mandag den 29. august
kl. 14.15-15.05: Korskole for elever fra 2.-3.klasse
kl. 15.00-16.15: Kor for elever fra 4.-6.klasse
kl. 15.15-16.15: Kor for elever fra 7-8.klasse
Hvis du vil se billeder og beskrivelser af koret fra det forløbne kirkeår, så gå ind på Hylleholt
Kirkes hjemmeside: www.hylleholtkirke.dk, (aktiviteter, børnekor)

Lørdagsdåb
Der er mulighed for Lørdagsdåb for dem, der
måtte ønske det...
Lørdag den 15. oktober kl. 10.30 og lørdag
den 21. januar 2017 kl.
10.30.

23

HYLLEHOLT SOGN

FÆLLESLÆSNING
Tirsdag den 20. september kl. 19.30 – 21.00 i
Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, Faxe Ldp.
Yahya Hassan

Yahya Hassan

Yahya Hassan er født den
19. maj 1995 i Aarhus.
Han er en dansk digter
med palæstinensisk baggrund. Hans digtsamling
Yahya Hassan er med
et oplag på mere end
120.000 eksemplarer
den bedst sælgende debutdigtsamling i Danmark. Den 17. oktober
2013 udgav Gyldendal
digtsamlingen. Et par uger før
udgivelsen bragte Politiken et større interview
med Hassan af Tarek Omar den 5. oktober
2013 med overskriften Digter: Jeg er fucking
vred på mine forældres generation. Denne artikel skabte enorm opmærksomhed og debat,
dels litterært og dels politisk og kulturelt om
integration.
I medierne udtalte Hassan sig kritisk om dele af
sin kulturbaggrund. Han beskyldte forældregenerationen for at klynge sig til Koranen, mens
de begik socialt bedrageri, tævede deres børn
og forhindrede børnene i at blive integreret i
det danske samfund.

Tirsdag den 8. november kl. 19.30 – 21.00 i
Hylleholt Sognehus.
Khaled Hosseini

Drageløberen
“Drageløberen” handler om den rige Amir
og hans bedste ven
Hassan, der er søn
af Amirs fars hazara
tjener. Deres venskab er ildeset og
nævnes ikke højt,
men sammen udgør de to drenge
dog et godt par i
den årlige drageturnering. Alting går
galt under drageturneringen, hvor Amir
svigter Hassan til fordel for at gøre sin far stolt.
Det resulterer i, at Hassan og hans far forlader
deres hjem hos Amirs far.
Få år senere udbryder der krig i Afghanistan og
Amir flygter til USA sammen med sin far. Som
årene går nager den sorte samvittighed stadig
og Amir beslutter sig for at rejse tilbage til det
talibanstyrede hjemland i et forsøg på at sone
for den synd han begik mod sin tidligere bedste
ven. “Drageløberen” er en kraftfuld roman om
venskab og svigt.
Vi forventer at få bøgerne hjem fra biblioteket
– der vil blive sendt en mail til dem, der er på
maillisten og ellers kan det ses på hjemmesiden
www.hylleholtkirke.dk hvornår bøgerne kan
hentes i kirkekontorets åbningstid.
Det er gratis at deltage. Alle er velkomne.
Der vil i aftenens løb blive budt på en kop kaffe/te og en småkage
Aktivitets- og gudstjenesteudvalget
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Gudstjenester
på Hylleholtcenteret
Torsdag den 15. september kl. 14.30 – 16
med nadver (kirkebil)
Torsdag den 27. oktober 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.: 56714455
Adventsfest på Hylleholtcenteret

Alle helgens gudstjeneste
Søndag den 6. november kl. 16 er der Alle helgens gudstjeneste i Hylleholt kirke.
Alle helgen er en mindedag og på denne dag
tænder vi lys i kirken, levende lys, som et tegn
på det vi tror og håber.
At selv om det bliver mørkt omkring os, så er
der noget, der kan gennembryde sorgens mørke
og lyse op og varme og glæde.
Vi tror og håber, at vores kære ikke er overladt
til sig selv i døden, men at Gud er med dem
og tager vare på dem og på os alle.
For Jesus siger “Jeg er verdens lys. Den der følger
mig, skal aldrig vandre i mørke, men have livets lys.”
Ved denne gudstjeneste mindes vi de mennesker, som vi har mistet fra Hylleholt sogn siden
sidste Alle helgen, det gør vi ved at nævne dem
ved navn, samt ved bøn og stilhed.

Også i år skal vi fejre adventstiden på Hylleholtcenteret, det gør vi torsdag den 24.
november kl. 14.30 – 16.30. (uden nadver)
Denne dag vil der være et særligt indslag efter gudstjenesten.
Præstens træffetid på Hylleholtcenteret.
Mandag den 5. september, Mandag den
3. oktober, Mandag den 7. november
Alle dagene er det fra kl. 14 – 16, præsten
står til rådighed for samtaler med beboere,
pårørende og personalet på Hylleholtcenteret.
Venlig hilsen sognepræst
Pia Heegaard Lorentzen

Igen i år er det også muligt at få nævnt navnet
på kære, man har mistet for længere tid siden.
Ønsker du det, skal du henvende sig til præsten
nogle minutter før gudstjenestens begyndelse
og så vil også disse navne blive læst højt.
Pia Heegaard Lorentzen, sognepræst
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Minikonfirmander

Optakt til menighedsmødet

Specielt til forældre med børn i 3. klasse.

Den 13. september kl. 19.00
i Hylleholt Sognehus

De børn, der i år går i 3. klasse, vil blive tilbudt at komme til minikonfirmandundervisning i Hylleholt Kirke. Undervisningen
vil foregå om onsdagen kl 14. 30 til 16.00
med start 21. september, og vi vil fortsætte
til begyndelsen af december.
Vi skal høre om, hvad der foregår i kirken,
vi skal synge, lave opgaver, og vi skal hygge
med frugt, kage og saftevand.
Børnene vil få sendt et brev med oplysning
om tilmelding, mødested etc.
Marianne Carlberg, minikonfirmandlærer

Halloween
Igen i år vil der i samarbejde med Borger
& Erhvervsforeningen være et arrangement
ved Halloween.
Det bliver tirsdag den 1. nov. og som sidste
år vil vi begynde i Huset, Hovedgaden 40,
kl. 17.00 med græskar- skæring og sang, optog i byen og afslutning i kirken.
Hold øje med dagspressen og hjemmesiden
www.hylleholtkirke.dk her vil der følge mange flere oplysninger, når tiden nærmer sig.
Sognepræsten

Menighedsrådets valgperiode 2012 – 2016 udløber d. 26. november 2016. Den nye valgperiode går fra 1. søndag i advent d. 27. november
2016 og 4 år frem til 1. søndag i advent 2020.
Optakt til menighedsrådsvalget sker med et
orienteringsmøde d. 13. september kl. 19.00.
Den primære opgave er at støtte og udvikle
det kirkelige liv i sognet. Det sker via gudstjeneste, kirkelige handlinger, møder for folk i
alle aldre, fra babyer med deres forældre eller
bedsteforældre, møder for ældre, sorggrupper,
Erindringsværksted, arbejde med kor, koncerter, pilgrimsvandringer, samarbejde med Faxe
og Roholte Sogne og med Tryggevælde Provsti og Roskilde Stift, samt andre vedrørende
Sommerfolder og Vejkirke-/Cykelkirke foldere.
Derudover skal menighedsrådet holde øje med
kirkegården og den bygningsmasse, menighedsrådet har ansvar for.
For at få det hele til at løbe rundt skal der ansættes personale og samarbejdes med frivillige.
Kontaktpersonen har en vigtig funktion som
bindeled mellem personale og menighedsråd.
Kirkeværgen holder øje med bygningsmassen,
så udover de årlige syn, er det vigtigt, at der hele
tiden er et vågent øje på området. Menighedsrådets kasserer udarbejder budgetter sammen
med menighedsrådet og sørger for regnskabet.
Alle i menighedsrådet har forskellige ansvarsområder, som så bliver forelagt menighedsrådet.
Herudover står Vera Bisp som redaktør af vore
sider i det fælles blad KirkeHilsen, som vi udgiver 4 gange om året i samarbejde med Faxe
og Roholte sogne. Henrik Morin er webmaster
og har ansvar for, at vores hjemmeside altid er
aktuel.
Udover det daglige arbejde har der været større
bygningsvedligeholdeses arbejder med forny-
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else af tårnluger, nedbrydning og genopmuring
af kirkegårdshjørnet ud mod Hovedgaden. I
denne sommer 2016 er det offentlige toilet på
kirkegården ved at blive ombygget til et handicaptoilet.
I valgperioden har vi også markeret 2 større
markante udsmykningsopgaver, som i begge
tilfælde er blevet skænket til menighedsrådet og
Hylleholt Kirke af Jakob
og Johannes Hansen´s
Fond. Den 14.12.2014
fik vi indviet 2 nye messehageler designet af
Maja Lisa Engelhardt.
Den festlige indvielse
var med biskop Peter
Fischer-Møller´s medvirken, hvor han prædikede, og hvor alle vore
4 nye messehageler
blev præsenteret ved
den samme gudstjeneste. De blev båret af
biskoppen og af præsterne Carsten Ackermann og Pia Heegaard
Lorentzen, samt pastor
emer. Frede Jørgensen
Tramm, der var så venlig at medvirke i stedet
for provst i Tryggevælde Provsti Bernd Erhard
Schulte Westenberg, der var sygemeldt.
Kristi Himmelfartsdag d. 5. maj 2016 fik vi afsløret vor nye unikke dåbskjolebænk designet
og hugget af billedhugger Laila Westergaard.
Dermed blev det anlæg – som landskabsarkitekt Charlotte Skibsted tegnede til os som Døbefontens Have, efter at granitdøbefonten ved
kirkens 125 års jubilæum i 2003 blev sat ud på
kirkegården – færdiggjort.
I sidste valgperiode i 2012 vedtog det daværende menighedsråd, at man ville arbejde på
at forbedre adgangsforholdene til Hylleholt
Kirke af hensyn til kirkegængere med rolator el-

ler kørestol, hvor der skal udlægges en rampe
for at køre ind i kirken, samt af hensyn til arbejdsmiljøet med håndtering af kister ind og
ud af kirken. Den opgave har det nuværende
menighedsråd arbejdet videre med, og nu foreligger der et forslag til en løsning med at hæve
terrænet, så man undgår at udlægge en rampe.
Forslaget er tegnet af landskabsarkitekt M.A.A.
Charlotte Skibsted.
Menighedsrådet
har
opsparet nogle midler
til formålet; men det er
nødvendigt med et lån
fra Roskilde Stift, før
opgaven kan sættes i
udbud.
Menighedsrådet har i
valgperioden modtaget
en større arv. Det er menighedsrådets håb, at
en del af denne arv kan
indgå i udsmykningen
af dette anlæg. Denne
opgave vil være en af de
store opgaver, der skal
løses i den kommende
valgperiode.
Kirkens liv og vækst og
det daglige arbejde, hviler også på, at mange deltager og bakker op
om aktiviteter - også som frivillige - der giver
en hånd med. Det er menighedsrådet meget
glade for. Vi er også glade for den opbakning,
der er fra byen til kirken, hvor Faxe Ladeplads
Borger- og Erhversforening festligt pyntede op
med flagalle d. 14.12.2014, da vi fik indviet de
sidste 2 messehageler og ligeledes hvert år ved
konfirmationerne forår og efterår.
Ved orienteringsmødet d. 13.9. vil Menighedsrådet orientere om de forskellige arbejdsområder
i denne periode og om den nærmeste fremtid.
Arne Skovbæk, formand
(Foto: Inger Christiansen)
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Koncert i Faxe Kirke med “Venedigs Strygekvartet”
Søndag den 4. september kl. 15.
Det er en af Italiens førende strygekvartetter, der søndag den 4. september kommer til Faxe Kirke.
Ensemblet – der består af musikerne, Andrea Vio, violin, Alberto Battiston, violin, Giancarlo di
Vacri, viola og Angelo Zanin, violoncello - blev dannet i 1983, mens medlemmerne stadig var studerende ved musikkonservatoriet i Venedig, og kvartetten har således eksisteret i over 30 år.
I de mange år har kvartetten optrådt over hele Europa og er jævnligt på turné i USA, Latinamerika,
Japan og Sydkorea. I 2008 fejrede kvartetten sit 25-års jubilæum ved en koncert i Venedigs berømte
teater, ”La Fenice”. I den anledning hædrede den italienske præsident kvartettens medlemmer med
den italienske stats æresmedalje i sølv.
Nu er det blevet Faxes tur til at nyde musikerne. Vel mødt til en koncert i verdensklasse! Til koncerten er der gratis adgang, og kirkebilen kører. Denne kan bestilles på Faxe Kirkekontor (5671 3552,
tast 1) senest fredag den 2. september kl. 12.
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Musik fra hele verden
i Roholte Kirke
Onsdag den 28. september kl. 19.30
Verdensmusikerne Betty og Peter Arendt er ikke
ukendte gæster i Roholte Kirke. I sommeren 2007
gav de en velbesøgt sommerkoncert i kirken, og
vinteren derefter arbejdede de sammen med ROKOGOKORET omkring en koncert i Hylleholt
Kirke.
Nu er Betty og Peter Arendt tilbage i Roholte Kirke. Onsdag den 28. september kl. 19.30 giver
de koncert i kirken. Forud for koncerten har det
farverige musikerpar mødtes et par timer med
ROKOGOKORET, som vil synge for i en række
fællessange, ligesom Betty og Peter Arendt selv vil
optræde med solomusik, der er hentet fra både
hjemlige og fjernere himmelstrøg.

Børnekoncert i Faxe Kirke
Fredag den 7. oktober kl. 17 (i samarbejde med Hylleholt Kirke)
“Rødhalsen” er en musikfortælling frit efter Selma Lagerlöfs Kristuslegende – ved Stine Michel og
Lise Dynnesen. Legenden handler om rødhalsen, der ikke forstår, hvorfor Gud har skabt den grå,
når den har fået navnet “Rødhals”. Gud siger: “Lille fugl, du må selv gøre dig fortjent til dine røde
fjer.” En dag sidder rødhalsen og fortæller sine unger, hvordan den i mange generationer har forsøgt
at vinde sin røde farve, da den bliver afbrudt af et optog. Rødhalsen får øje på en mand, der kommer bærende på sit eget kors.
Senere – da manden hænger på korset – får han en tjørnekrans om
hovedet. Den lille fugl ser, hvordan tornene stikker ham i panden
og beslutter sig for at hjælpe den nødstedte mand....
Ved koncerten medvirker Stine Michel (sang og historie), Lise Dynnesen (orgel) og Morten Lundsby (bas). Koncerten er en god blanding af musik, dans og fortælling. Varighed: 35 min.
Til koncerten er der gratis adgang, og kirkebilen kører for Faxe
Sogn.
Efterfølgende er der mulighed for at deltage i fællesspisning i Sognehuset (Præstøvej 1). Det koster 10 kr. pr. person eller 30 kr. for
en familie. Tilmelding til kirkekontoret (5671 3552, tast 1) senest
4. oktober kl. 12.
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Koncert i Roholte Kirke
Midtsjællands Kammerorkester
Torsdag d. 13.oktober kl. 19.30
Som nogen måske ved, så mistede orkestret deres faste kapelmester gennem 18 år, Lars Grunth,
lige før nytår.
Orkestret har nu aftalt med kapelmester Svend Kragelund, at han overtager ledelsen af Midtsjællands Kammerorkester.
Beethovens violinkoncert og Haydns “dronning”:
Beethoven: Violinkoncert, D-dur, Haydn: Symfoni nr. 85, B-dur; “La Reine”
Solist: Amalie Elmark, Dirigent: Svend Kragelund
Amalie Elmark er født i 1992 og opvokset i Østrig og København som datter af to operasangere.
I 2011 flyttede Amalie Elmark til New York for at studere hos Stephen Clapp på The Juilliard School,
hvilket bragte hende til scener som Carnegie Hall og Alice Tully Hall som medlem af The Juilliard
Orchestra samt solooptrædener for bl.a. det danske Kronprinsepar. Amalie Elmark er nu bosat i
Wien, hvor hun siden 2015 har studeret hos Professor Gerhard Schulz ved Universität für Musik
und darstellende Kunst. I januar 2016 blev hun
som eneste dansker udtaget til at medvirke i Carl
Nielsen International Violin Competition.
Som solist har Amalie Elmark stået i spidsen for
flere danske orkestre, gentagne gange i Tivolis
Koncertsal og med repertoire som Saint-Säens’
Introduction et Rondo Capriccioso samt violinkoncerter af bl.a. Beethoven, Bruch og Korngold.
Amalie Elmarks kammermusiske samarbejde har
indbefattet bl.a. pianisterne Helmuth Deutsch
og Jerome Lowenthal samt violinisterne Joseph
Swensen og Earl Carlyss, og som medlem af klaverkvartetten KAMMERTONEN deltog Amalie
Elmark i P2’s Kammermusikkonkurrence 2014
samt optrådte på bl.a. Hindsgavl Festivalen og i
Det Kgl. Teaters Skuespilhus.

30

Foto: Caroline Bittencourt

Amalie Elmark har deltaget i masterclasses
med blandt andre Alexander Sitkovetsky, Boris
Kushnir, Noah Bendix-Balgley samt Nicola Benedetti og er legatmodtager fra bl.a. Wilhelm
Hansen Fonden, Augustinus Fonden, DR Symfoniorkestrets Fond samt modtager af Van Hauen
Fondens Musikpris.
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Babysalmesang
Charlotte Hjerrild Andersen har endnu et forløb
for babyerne i Hylleholt Kirke.
Babysalmesangen i 2016 begynder torsdag den
27. oktober fra kl. 10.00-11.00. Der er 8 mødegange og forløbet slutter torsdag den 15. december.
Charlotte er uddannet organist og lærer og har
arbejdet både i musikskoleregi, i folkeskole og friskole, samt med skolekor og kirkekor.
Til Babysalmesang skal vi lære salmer og sange på
en sjov måde ved at sætte fagter på, danse dem,
blæse sæbebobler, lege med faldskærm, ting, der giver lyd, tørklæder og meget mere. Så kom og vær
med. Jeg glæder mig til at se dig og dit barn/ barnebarn til nogle glade og hyggelige stjernestunder
i Hylleholt kirke.
Det er gratis at være med.
Tilmelding til organist Charlotte Hjerrild Andersen på mail: organisthylleholt@gmail.com eller
kordegn Bodil Hovmand på mail: boho@km.dk eller tlf. 56 71 60 83 .
Børn fra Faxe, Roholte og Hylleholt sogne har fortrinsret. Der er max. plads til 10 deltagende babyer på holdet.

Allehelgenskoncert i Faxe Kirke
Lørdag den 5. november kl. 15.00
Også i år markerer Faxe Kirke allehelgensweekenden med en allehelgenskoncert – denne gang med
vokalensemblet, “Herlufs Vokaler” under ledelse af Karsten Gyldendorf. Udover Herlufs Vokaler
medvirker cellisten, Anja Lillemæhlum, som vokalensemblet også tidligere har samarbejdet med
bl.a. ved Anja Lillemæhlums solistdebut sidste år. Og som et helt lokalt
krydderi medvirker Faxe Kirkes egne,
“Ung Koralklang”. På programmet er
bl.a. Duruflés “Quatre Motets”, Michael Bojesens “Pater Noster” (hvor
begge kor medvirker) samt Robert
Hugills værk for cello og kor, “Faith,
Hope and Charity.”
Gratis adgang! Kirkebilen kører (ring
Faxe Kirkekontor).
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Koncert i Faxe Kirke
“Novemberlys”
Lørdag den 12. november kl. 15
– 25 års jubilæumskoncert med Storstrøms Kammerensemble.
Med denne jubilæumskoncert lover Storstrøms Kammerensemble at sprede lys i november-mørket. Programmet består primært af nyere
komponister – bl.a. kommer vi til at høre tangotoner af den argentinske komponist, Pepe Ferrer
og musik af danske Anders Koppel - men der vil også være arrangementer af norske Edvard Grieg.
Koncerten varer ca. 2 timer. Undervejs bliver der en pause, hvor der bydes på en forfriskning.
Gratis adgang! Kirkebilen kører (ring Faxe Kirkekontor).

Julekoncert i Hylleholt kirke
Julekoncert søndag den 11. december kl. 16.00 med Gitta-Maria Sjöberg,
Dorthe Zielke og Søren Johansen.
Læs mere i næste KirkeHilsen og på www.hylleholtkirke.dk når tiden nærmer sig.

Tumlingesalmesang i Faxe Kirke
Faxe, Hylleholt og Roholte Kirke er gået sammen om på skift at tilbyde babysalmesang og tumlingesalmesang. Efter sommeren er det derfor Faxe Kirkes tur til at stå for tilbuddet til de lidt større:
tumlingerne (de 1-3-årige). Agnes Bjerregaard, som nogle allerede vil kende fra forårets babysalmesangshold i Faxe, står for undervisningen – og der vil stadig være gode sange og rytmer for både små
og store. Tumlingesalmesang (for de 1-3 årige) begynder torsdag d. 27. oktober kl. 16.45-17.30
i Faxe Kirke og fortsætter frem til torsdag d. 8.
december.
Undervisningen er gratis og vi gør opmærksom
på, at både forældre og bedsteforældre er meget velkomne med tumlingerne.
Tilmelding til Faxe Kirkekontor på e-mail: sla@
km.dk eller på tlf. 56 71 35 52. Vi skal have forælders og barns navn, adresse, tlf.nr. og fødselsdato på barnet. Børn fra Faxe, Hylleholt og
Roholte sogne har fortrinsret.
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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
Carsten Ackermann, sognepræst
Roholte præstegård, Roholtevej 30, 4640 Faxe
Tlf. 56 72 50 84 · E-mail: cac@km.dk
Træffes bedst man.-tors. kl. 11-12 samt
man. kl. 18-19 og i øvrigt efter aftale
Fridag: Fredag

KIRKEKONTORET:
Kontor: Gl. 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 50B, 4640 Faxe
Tlf. 28 45 32 50/56 71 32 50
KIRKEBLADS-REDAKTØR: Claus Østenby
Ny Strandvej 18A, 4640 Faxe
Tlf. 60 16 39 84 · Email: Faxoegaard@mail.dk
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FØDSEL OG DØDSFALD:
Anmeldes snarest muligt til kordegnen.
Gl. Strandvej 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 kordegnekontoret.

Omdelingen af KirkeHilsen
Faxe Ladeplads Idrætsforening (FLI) vil fremover
stå for omdelingen af KirkeHilsen, som de har
gjort de seneste 8 år i Faxe Ladeplads.
Det er i år et U12-drengehold fortsat med Tom
Hammer som ansvarlig, der 4 gange om året deler bladene ud. Menighedsrådet er glade for at
kunne støtte det lokale idrætsliv. Skulle bladet
udeblive, bedes man kontakte kirkekontoret.
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ROHOLTE SOGN

Kirkelig vejviser ROHOLTE

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

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

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. 9.00-13.00
GRAVER/KIRKEGÅRD:
Linda Pedersen
Tlf. 23 62 39 99. Mandag: Fridag
ORGANIST:
Christina Bernstein
Tlf. 50 96 98 45
E-mail: c.m.bernstein@gmail.com
KIRKEVÆRGE:
Hanne Margrete Straarup
Vindbyholtvej 32, Roholte, 4640 Faxe
Tlf. 56 76 80 46. E-mail: hmsjf@mail.tele.dk
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MENIGHEDSRÅDSMØDER

Menighedsråds-møder i Roholte Sognehus:
13/9 – 11/10 – 8/11.
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
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 B. Pedersen, Hovedgaden 13C,
4654 Faxe Ladeplads
Træffes mandag til torsdag fra kl. 9 – 15
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

Alle er velkomne til at overvære menighedsrådsmøderne, der holdes i Hylleholt Sognehus,
Hovedgaden 15, Faxe Ladeplads. Møderne begynder kl. 19 og er på følgende datoer resten af
2016: den 26. september, 31. oktober og 21.
november.
Et par dage før hvert møde kan dagordenen - og
senere referatet læses på kirkens hjemmeside:
www.hylleholtkirke.dk

Kollekter i september, oktober og november
måned:
4/9. – 30/10. : Danmission
6/11 – 20/11. : Danske Sømands og Udlandskirker (DSUK)
Ved koncerter og andre arrangementer i kirken
samles altid ind til Juleuddelingen i Hylleholt
Sogn.
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 præste
gården eller Vera Bisp senest 28.oktober 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) vil også i 2016 stå for omdelingen af KirkeHilsen, som de har
gjort de seneste 8 år. Det er i år et u12-drengehold fortsat med Tom Hammer som ansvarlig, der 4
gange om året deler bladene ud. Menighedsrådet er glade for at kunne støtte det lokale idrætsliv.
Skulle bladet udeblive, bedes man kontakte Vera Bisp på 56716230 eller mail: fambisp@hotmail.com
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GUDSTJENESTER

September – november 2016
SØNDAG I KIRKEÅRET

FAXE

ROHOLTE

HYLLEHOLT

SEPTEMBER
15. s. e. trin.
16. s. e. trin.
17. s. e. trin.
18. s. e. trin.

04/09
11/09
18/09
25/09

10.30 KKO (KK)
10.30 KKO (KK)
10.30 KKO (H)
10.30 CA (KK)

09.00 KKO
10.30 CA
10.30 CA (H)
ingen

10.30 PHL
10.30 PHL (K)(H)
10.30 PHL (♥)
09.00 CA (K)

OKTOBER
19. s. e. trin.
20. s. e. trin.
21. s. e. trin.
Hverdagsandagt
22. s. e. trin.
Familie-gudstjeneste
23. s. e. trin. Sommertid slut.

02/10
09/10
16/10
19/10
23/10
28/10
30/10

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

10.30 KKO
10.30 CA (KK)
09.00 CA

10.30 PHL
09.00 KKO (K)
10.30 PHL

10.30 KKO

10.30 PHL (K)

10.30 KKO

10.30 PHL

NOVEMBER
Hverdagsandagt
Alle Helgen
25. s. e. trin.
Hverdagsandagt
Sidste søndag i kirkeåret
Fredslys-gudstjeneste
1. søndag i Advent
Familie-gudstjeneste

02/11
06/11
13/11
16/11
20/11
25/11
27/11
27/11

16.00 CA
10.30 KKO (KK)
10.30 CA (KK)
16.00 CA
ingen
17.30 KKO
10.30 KKO (KK)
12.30 KKO (MK)

19.00 CA (KPg)
09.00 CA

16.00 PHL (K)
10.30 PHL

10.30 KKO

09.00 KKO (K)

10.30 CA

10.30 PHL (K)

Andagter på LindevejCenteret i Faxe se side 9 · Gudstjenester på Hylleholtcenteret se side 25

FORKORTELSER: KKO = Kirsten Kjær Ohms · CA = Carsten Ackermann · Pia Heegaard Lorentzen = PHL
TEGN: (K) = Kirkebil · (H) = Høstgudstj. · ♥ = konfirmation · (KK) = kirkekaffe i sognehuset
ingen = Ingen gudstjeneste: der henvises til en af nabo-kirkerne · (KPg) = Kaffe i Præstegården
(MK) = Mini-Konf.-afslutning
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.

