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Præsten har ordet
Med dette kirkeblad begynder vi ET NYT KIRKEÅR.
I det nye kirkeår falder 500-ÅRSDAGEN FOR
REFORMATIONENS BEGYNDELSE: 31. Oktober 2017!
Og sammen med det nye kirkeårs begyndelse
1.Søndag i Advent, begynder også NEDTÆLLINGEN TIL JUL.

Luther var kommet frem til disse 95 punkter om
kirkens misbrug gennem en stærkt personlig erfaring: oplevelsen af en konstant angst for at
have forset sig imod Gud og dermed angsten
for, at være dømt til at ende i Helvede til evig
straf drev ham frem imod en afklaring af forholdet mellem Gud og mennesker gennem intense
studier af skriften.

Mange børn glæder sig til Jul, og den glæde bliver strakt ud over hele December måned. Det
sker bl.a ved at børnene åbner JULEKALENDERE. For mange børn får ikke bare én men flere
julekalendere.
Så hvad er mere naturligt end at sætte EN DØR
på forsiden af vores "Kirkehilsen": Dels som billede på indgangen til DET NYE KIRKEÅR, dels
som tegn på STARTEN PÅ JULEMÅNEDEN som
den første luge i julekalenderen, dels som indgangen til REFORMATIONSJUBILÆET i 2017!?
Måske nogen nikker genkendende til døren på
forsiden ? Det er dén kirkedør i "Stadt-kirche
Wittenberg", kirken i Wittenberg, hvor den
unge Martin Luther, professor ved det nye universitet i Wittenberg, ifølge legenden opslog
sine 95 teser til offentlig drøftelse på universitetet med dybtgående krav om ændringer af
den daværende, kirkelige praksis.
Det var bl.a. krav om afskaffelse af afladshandlen og relikviedyrkelsen, synet på pavens magtfuldkom-menhed og pavens rolle som stedfortræder for Kristus på jorden samt opfattelsen af
den katolske kirke som den jordiske afspejling
af den himmelske virkelighed.
Disse teser var en trussel mod dels pavekirkens
krav på over-nationalt herredømme over alle riger på jorden, d.v.s. kirkens magt-position, dels
en trussel imod pavens og kirkens økonomiske
interesser.

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

Igennem sine studier blev han ført til den overbevisning, at ingen magt kan stå mellem Gud
og det enkelte menneske, og Gud har i Jesus
Kristus gjort alt, hvad der er nødvendigt til frelse fra evig fortabelse for enhver som tror, d.v.s.
troen ALENE. Det var især gennem det, som senere er blevet kaldt for Luthers "Tårnoplevelse"
(Romerbrevet kap. 1, vers 17), at Luther fandt
frem til denne overbevisning, som gav ham en
stærk, indre vished og overbevisning om ende-
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lig at have fundet fred med Gud, en fred, som
rækkes ethvert menneske i ordet, d.v.s. til frelse for enhver, som tror. Det var Luthers ønske
og overbevisning at han ved at fremsætte sine
iagttagelser (de 95 teser) gennem en offentlig
disputation, kunne fremme en indre, fredelig
reform af kirken, når blot alle – også paven og
kurien (pave-hoffet) og biskopper og præster,
munke og nonner - blev ført til erkendelse af
sandheden i hans teser.
Det kom nu ikke til en disputation i første omgang. Teserne blev sendt til Rom, hvor man ville
foranstalte en kætterproces imod Luther.
Men gennem den nyligt opfundne trykkekunst
(slutn. 1400-tallet) blev Luthers opfattelse
bredt ud til både høj og lav, både adel og borger, fyrster og bønder. Luther fik mange tilhængere, ikke mindst p.g.a. de indlysende økonomiske fordele, hans syn på kirke og samfund
ville betyde.

Det lykkedes ikke den katolske kirke at pågribe
og dømme Luther, lige som det ikke lykkedes
at “lukke ånden ned i flasken igen” efter at
proppen først var taget af: reformationen blev
gennemført på trods af kirkens protester og
fordømmelse af Luther, en såkaldt bandbulle.
Denne bandbulle/fordømmelse er til dato ikke
tilbagekaldt og står således ved magt den dag
i dag. Dette er med til at vanskeliggøre en tilnærmelse mellem de to kirkesamfund, den
protestantiske kirke og den katolske kirke, som
måske mere end nogen sinde trænger til hinandens gensidige støtte og kærlighed i en mere og
mere sekulariseret og kristendomsfjendsk verden. Men før en egentlig forbrødring af de to
kristne kirker kan komme på tale må den katolske kirke anerkende protestanternes fastholden
ved det lutherske postulat om, at ingen frelses
uden ved tro alene, at skriften alene er troens
grundlag og at enhver som tror på Jesus Kristus
bliver retfærdiggjort af Gud, d.v.s. frelst af Guds
nåde alene!
Sognepræst Carsten Ackermann, Roholte kirke
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Grandækning
Op til jul er der travlt mange steder, men måske har der været allertravlest på kirkegården,
hvor personalet lige fra slutningen af oktober
og frem til de første dage af december har arbejdet med at lægge gran på kirkegården. På
et af billederne fra kirkegården ses bl.a. kirkegårdsmedhjælper Søren Ipsen, der er i gang. Bemærk jernstængerne, der holder styr på granen.
Grandækningen beskytter sarte planter mod
vinterfrosten, men pynter også. Ikke mindst,
når kirkegårdens personale udfolder deres kreative evner og f.eks. lægger gran ud som en engel,
et flettet hjerte eller et kors på et gravsted.

Det er ikke noget, der kommer af sig selv. Der
skal viden til, og hvert år mødes kirkegårdspersonale fra mange kirkegårde til en fælles "grandag", hvor man udveksler erfaringer, tips og
tricks. Som kirkegårdsleder Lone Brett Jensen
understreger: ”Man bliver aldrig for gammel til
at lære noget nyt”. Derfor er det måske også i
år igen en engel at finde på kirkegården, men
det kan også være noget helt andet – men sikkert og vist er det, at det bliver flot. Hvert år
hører jeg mange rosende fra pårørende og andre, der besøger kirkegården ved vintertide, og
rosen gives hermed videre.
Kirsten Kjær Ohms

Søren Ipsen lægger gran

Granengel

Granhjerte

Grankors
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Blomsterplukning forbudt! 		
– for de fleste
På kirkegården er der opsat grønne informationstavler, hvor der bl.a. står at blomsterplukning er forbudt. Men alligevel er der én, som
jævnligt overtræder forbuddet. Kirketjenester
Susanne Skjoldgaard Pedersen har selv taget
billedet, hvor hun står med favnen fuld af blomster netop foran sådan en grøn tavle.
Det ER selvfølgelig efter aftale. Der er flere steder på kirkegården plantet blomster, som kirketjeneren kan skære af, når der skal pyntes op

i kirken. Det drøjer på budgettet, når alt ikke
skal købes hos blomsterhandleren og så er der
med blomster, ligesom med grøntsager, at de
bedste, det er dem man kan hente lige uden
for døren.
Kirketjeneren har for øvrigt også en aftale med
præsten, så også præstegårdshaven leverer syrener, hæg, roser og fra gårdspladsen: skønne
liljekonvaller og hortensia. Resultatet af kirketjenerens “blomsterrov” kan ses hver søndag,
stort set hele året rundt. Endnu en god grund
til at komme i kirke på søndag.
Kirsten Kjær Ohms

Blomsterplukning forbudt

Dekoration med de ”forbudte” blomster

Kastanjekors
Alle kender sikkert til kastanjedyr. Her i efteråret lavede minikonfirmanderne kastanjekors,
som hang i konfirmandstuens vinduer indtil de
fik dem med hjem ved afslutningen 1. søndag
i advent.
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Pletskuddene
Hvad skal man gøre som præst, når der er lidt
for lang tid mellem aftalerne i kirken? Bibelen
har man læst og salmebogen kan man næsten
udenad. Men man kan da altid lige give kirketjeneren en hånd med – og når Susanne Skjoldgaard Pedersen sådan får hjælp, så kan hun
også lige nå fange sognepræst Carsten Ackermann med kameraet i færd med at hænge salmenumre op og feje.

Carsten Ackermann fejer

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 3.363,62 kr. og hele beløbet gik til Faxe Kirkes Menighedspleje.

Carsten Ackermann hænger salmenumre op

Høstgudstjeneste oktober 2016
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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 torsdag d. 15. december kl. 13.00
Obs! Bidrag til menighedsplejen
modtages i øvrigt gerne på konto:
2320 3497 149 567

Julegudstjenester 		
for små og store
Hvert år inviteres sognets kommunale
og private dagpleje-, vuggestue-, børnehave- og skolebørn til julegudstjenester,
som er tilrettelagt helt specielt for dem.
De små dagplejebørn, som ses på det
ene billede er med i præstens fortælling
som små engle eller hyrder – og ved skolens gudstjeneste for de store elever blev
juleevangeliet, som det ses på billedet,
sidste år suppleret med emojier.
Udover de små og lidt større 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.
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Små dagplejebørn med englevinger

Skolegudstjeneste for de ældste
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Minikonfirmander 			
før jul og efter nytår
Efterårets minikonfirmander sluttede undervisningsforløbet af med en gudstjeneste, hvor de
hjalp præsten med historien om den første jul.
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
Det lille Jesusbarn i kirkens krybbe

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 Faxe
Kirkes ungdomskor: "Ung
koralklang" som selvfølgelig
også var udklædt til sidste års
fastelavnsgudstjeneste.
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Særlige gudstjenester 			
i Faxe Kirke
Fredag d. 25.11 kl. 17.30 (ca.)			
Fredslysgudstjeneste

Søndag d. 11. december kl. 10.30		
3. søndag i advent
Faxe Kirkes ungdomskor: "Ung Koralklang"
indleder gudstjenesten med et Lucia-optog.

I samarbejde med Skt. Georgs-gildet holdes en
kort gudstjeneste, hvor vi beder for fred, håb og
forsoning og synger nogle dejlige salmer. Fredens lys – og alle de andre lys i kirken - tændes
af en flamme, der er bragt fra Jesus’ fødehjem i
Betlehem til Danmark.

Søndag d. 27. 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. Samtidig er det også
1. arbejdsdag for det nyvalgte menighedsråd,
der kan se frem til en 4-årig periode som menighedsrådsmedlemmer. Der er derudover også
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.

Søndag d. 18. december kl. 10.30		
4. søndag i advent
Adventstid er forberedelsestid, og den 4. søndag i advent inviteres alle til at forberede sig på
julens store glæde ved en liturgisk gudstjeneste
uden nadver, hvor der bliver læst flere af de bibelske tekster, som handler om julen og der bliver sunget så mange af vores dejlige julesalmer
– især de lidt mindre brugte – som vi kan nå.

Lørdag d. 24. december kl. 14.30 og 16.00,
søndag 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)
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Mandag d. 26. december kl. 10.30		
2. juledag
Er også kendt som Skt. Stefans dag eller
martyrernes dag.

Søndag d. 1. januar 2017 kl. 14.00
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.

Korene i Faxe kirke
starte forårssæsonen
Når juleferien er slut, starter
Faxe Kirkes Børnekor og ungdomskoret, "Ung Koralklang”
forårssæsonen – et godt tidspunkt at starte til kor, hvis tid og
lyst er der.
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” – 1125 år) øver torsdage fra kl. 18.30-20.30 – skiftevis i kirken og sognehuset.
Første korprøve efter juleferien bliver:

Søndag d. 15. januar kl. 10.30		
1. søndag efter Helligtrekonger: 		
Nytårsparade
Spejderne i Faxe begynder deres nytårsparade med at deltage i gudstjenesten.

•

for "Ung Koralklang": torsdag den 5. januar
kl. 18.30-20.30 i Faxe Kirke.

•

for Faxe Kirkes Børnekor: fredag den 6. januar kl. 15-16 i Faxe Sognehus.

Kontakt for yderligere info: Lene Besser, mobil:
2332 3668, mail: 1905lenebesser@gmail.com
Søndag d. 26. 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.

Menighedsråd
Ved fredsvalg er et nyt menighedsråd i Faxe
Sogn valgt.
Det nye menighedsråd begynder sin 4-års funktionsperiode 1. søndag i advent – 27. november
2016 og ser således ud:
Morten Vive, Kurt Sangild, Claus Østenby, Susanne Larsen, Lise Østergaard, Per Jensen, Lone
Carlson og Arne Jørgensen.
Suppleanter: Helle Johansen, Søren Nielsen,
Bente Rasmussen, Marianne Sørensen og Torben Jønck.
Der blev afholdt konstituerende møde menighedsrådsmøde 17. November 2016.
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Studiekreds om 			
"Luther og reformationen"
i 500-året for jubilæet for reformationens
fødsel 1517 – 2017.
I efteråret 2016 blev der afholdt 3 studiekredse
i Faxe Sognehus om "LUTHER og REFORMATIONEN" som optakt til reformations-jubilæet 2017. Her blev tiden op til reformationen
i Europa gennemgået samt hovedtrækkene i
selve reformations-forløbet i Tyskland. Vi så
også på de 95 teser, Luther efter traditionen
skal have slået op på kirkedøren til slotskirken
i Wittenberg d.31. Okt. 1517 og som blev det
egentlige ”startskud” til den reformation, som
havde ligget og ulmet længe som en utilfredshed over den romerske kirkes magtmisbrug,
men som nu brød ud i lys lue og førte til nogle
af de største forandringer, der nogen sinde havde fundet sted i Europas historie.
I foråret fortsætter vi med 4 studiekredse om
"Luther og reformationen":
Vi gennemgår:
•

et af Luthers hovedskrifter: "Om et kristenmenneskes frihed"

•

bondeoprøret 1525

•

Luthers lille og store katekismus

•

Opsamling + billedforedrag om væsentlige
steder for reformationen i Tyskland

Studiekreds-aftnerne finder sted i Faxe Sognehus: Tirsdag d. 7.Feb. – Tirsdag d. 21.Feb.
– Tirsdag d. 7.Marts – Tirsdag. d. 21. Marts.
Studiekredsen starter kl. 19.00 og slutter 		
kl. 21.30.
Der kræves ingen egentlige forudsætninger for
at deltage – andet end nysgerrighed og lyst!
Tilmelding til Carsten Ackermann nødvendig.
(se adr. under "Vejviseren" bag i bladet)
Carsten Ackermann
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Reformationsjubilæet
Faxe og Stevns provsti markerer reformationsjubilæet i Faxe og Stevns. Se FaceBooksiden: Luther 500 – reformationsjubilæet i
Faxe og Stevns.

Gudstjenester på 		
LindevejsCenteret i Faxe
Gudstjenesterne på LindevejCenteret i Faxe
ligger som regel d. 4. tir. hver måned kl.
14.30 – 15.30.
Den sidste i 2016: Tir. d. 20. December 		
I 2017 ligger de to første: Tir. d. 24. Januar,
Tir. d. 28. Februar.
Organist: Lene Besser. 			
Præst: Carsten Ackermann.

Fyraftens-andagter
Lige som i efteråret 2016 er der mulighed for en
stille stund i den smukke Faxe kirke 4 onsdage i
foråret 2017.
Andagterne er bygget op over nogle salmer og
nogle tekster fra Det gamle Testamente og fra
Det nye Testamente og bøn fra alteret.		
Men der ud over er der mulighed for at sidde og
meditere lidt over teksterne, livet og Gud mens
organisten spiller musik, der passer til.		
Måske man også selv har en stille bøn til Gud,
for én man kender, der trænger til det.		
Netop i skumringstimen er det smukt at se lyset i kirken brydes med det vigende lys uden for.
Heldigvis er foråret på vej, så vi ved, at mørket må
tabe og lyset vinder til sidst.
Andagterne, som begynder kl. 16.00 og varer ½
time, ligger således: d. 8. Februar –		
d. 22. Februar – d. 8. Marts – d. 22. Marts.
			

Carsten Ackermann

ROHOLTE SOGN

Set ud fra Præstegårdsvinduet
Med dette nummer af kirkebladet står Julen for
døren.
For nogle er det en tid med stress, frustrationer
og dårlig samvittighed, fordi man gerne vil nå
mere, end man rent faktisk kan.
For andre er Julen en tid, hvor man mindes og
savner én, man holdt af og havde kær og som
havde én kær. Julen kan være savnets tid for
nogle med stor smerte og følelse af ensomhed.
Andre igen bryder sig meget lidt om alt det juleri og den "falske" giver-trang og al den hulhed, Julen også kan rumme.
For nogle er det en tid, man helst flygter fra –
og det gør man så: til Mallorca, Gran Canaria
eller et helt tredje sted, hvor de kan blive nogen
lunde fri for at blive "fedtet ind" alt for meget i
det juleri og jule-halløj.
Og til en vis grad kan man godt forstå dem!
Men Julen er glædens fest! Julen står for håbet!
Håbet om, at noget godt venter på os. Håbet
om, at der trods modgang og svære tider findes en stund, hvor vi kan nul-stille det hele og
starte forfra på en frisk. Med noget nyt, noget
bedre i bagagen. Det er ikke kun vores fælles
beslutning om at gøre den mørkeste tid på året
til den gladeste men frem for noget evangeliets
glade budskab om, at Gud har besøgt os, født
til jorden som et menneske af en kvinde.
Dette gamle budskab hedder rent ud "eu-angelium," som stammer fra græsk, og betyder
"DET GLADE BUDSKAB."
Og det glædelige er ikke, at nu skal vi have julegaver, juleglögg og julestemning. Men først og
fremmest er det Guds budskab til os mennesker
om, at Han elsker os lige præcis sådan som vi
er. Vi behøver ikke at lave os om, for at kunne
tækkes Gud. Gud har skænket os livet, og gør

det hver dag, vi lever, af kærlighed. Og Gud elsker os som sine børn, og ens børn ønsker man
at give alt muligt godt.
Men først og fremmest betyder Julen, at vi, hver
dag vi lever, kan vandre sammen med Gud, fordi Han har valgt at vandre sammen med os. Og
den vej, vi går, er håbets vej og glædens vej. Gud
har en fremtid for enhver af os: for dig og mig!
Og i Juletiden går Han med os ind i glædens fest
for at vi først og fremmest sammen skal glæde
os med hinanden over Guds kærlighed og Guds
frelse i Jesus Kristus. Det er værd at fejre – med
lys, og fest, og gaver, og glögg og hvad vi ellers
kan hitte på af søde og sjove sager for at markere, at GUD ELSKER OS.
Derfor er vi også forpligtede på at elske hinanden! God Jul - og god vandretur!
Carsten Ackermann
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ROHOLTE SOGN

Præsentation af det nye
menighedsråd i Roholte
Den 13. Sept. holdt Roholte m.r. det pligtige
orienteringsmøde før menighedsrådsvalget i
Roholte sogn.
Mødet blev afholdt i Roholte aktivitets og foreningshus´ lille sal.
Efter mødet blev medlemmer af menigheden
tilbage og aftalte over en kop kaffe at opstille
en ny liste til menighedsrådet i Roholte.
Der blev opstillet en liste på fem kandidater og
én suppleant.
Listen blev indleveret indenfor det for aflevering
berammede tidspunkt til en af de af valgbestyrelsen udpegede i sognet, som var bemyndiget
til at tage imod lister.

Kirkeklubben i Roholte
Vi er en lille strikkeklub, der mødes i
Roholte sognehus, hver 1. tirsdag i
måneden.
Vi hygger og drikker kaffe, som Anne
Marie sørger for, så får vi garn og
mønster med hjem, og strikker som
vi har tid og lyst. Vi strikker til børn
på Filippinerne.
I 2015 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
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Efter som der ved indleveringsfristens udløb
d. 27. September kl.19.00 ikke var indkommet
flere lister til valget anses følgende for valgt:
(Gen) = Genvalg, (NY) = Nyvalgt
Jørgen Fredslund		

(Gen)

Hanne Margrete Straarup

(Gen)

Kirsten Christensen		

(Gen)

Linda Johansen			(Ny)
Leif Richardt			(Ny)
Som suppleant valgtes: Erling Rasmussen
Valget til menighedsråd i Roholte for perioden
2016–2020 er derfor aflyst.
Carsten Ackermann, valgberstyrelses-medlem

ROHOLTE SOGN

Nyt fra RoKoGo-koret
Koret mødes hver onsdag i Sognehuset i Roholte og øver fra 19-21.30. Vi holder en lille
pause, hvor man selv medbringer the, et æble
eller hvad man nu trænger til. Sidste øvegang
inden jul bliver onsdag d. 7/12- herefter er der
juleferie til d- 11/1-2017. Korets julekoncerter
er i år foregået lidt utraditionelt, idet RoKoGokoret er gået sammen med Holmegaardkoret
med hver sin lille afdeling og et fælles stykke.

Billedudstilling i Roholte Sognehus

Medlemmer af koret synger for og med beboerne på Hylleholtcentret torsdag d. 8/12 kl 10.30
Hvis du sidder og får lyst til at synge med i vores
dejlige kor af glade sangere, så er du velkommen til at kontakte korleder Christina Bernstein
(tlf. 50 96 98 45)

Anne Grethe Hjort Hansen

Billedudstilling i
Roholte Sognehus
Fra 1.nov og i en periode fremover er det Anne
Grethe Hjort Hansen fra Karise, der med sine
akvareller og oliemalerier udsmykker væggene
i Sognehuset.
Anne Grethe henter sin inspiration i naturen, og
hun skaber sin billedkunst i sit atelier fra fotos
og skitser. Udtryksformen er naturalistisk. På
sin egen måde maler Anne Grethe sine billeder,
så de fremstår levende!
Sognehusets brugere kan nu glæde sig over at
se på den ”nye” kunst; andre interesserede kan
se udstillingen ved at træffe aftale med graveren, tlf.23623999 Billederne er til salg. www.agbilledkunst.dk				
Roholte Menighedsråd
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ROHOLTE SOGN

Nyt fra graveren
Så er 2016 ved at være godt brugt. Det har som
altid været en dejligt år med travlhed både ude
og inde. Nu er det tid til at forberede julen og
nytåret.
Kirkegården er blevet gjort vinterklar med nedklipning, fjernelse af blade, og gran er lagt på
de gravsteder der ønsker det.
Vi ønsker alle en glædelig jul, samt et godt nytår.
Med kærlig hilsen Personalet på Roholte kirkegård

Julehjælp Roholte sogn 2016
For beboere i Roholte sogn er der mulighed for at få del i Roholte sogns 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 med navn, adresse og tlf.nr. vedføjet.
Anmodningen skal være afleveret i Roholte Præstegård senest: d. 10. december
til Carsten Ackermann, Roholtevej 30,
4640 Faxe.
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,

SangCafé i Roholte Sognehus
I skrivende stund har vi haft sæsonens første 2
sangcafeer. Det er dejligt at være sammen om
at synge de smukke sange fra vores sangbøger
i Sognehuset.
Vi synger først sange, der er bestemt af årstiden,
derefter kan der være et tema-i oktober havde
vi fx "Gammel dansk", hvor vi sang gamle kærligheds og ridderviser. Anden del af sangcafeen
er hovedsaglig en ønskeafdeling, hvor de fremmødte kan vælge.
Den hyggelige stemning af fællesskab fortsætter i pausen omkring Anne Maries dejlige kaffebord. Husk 10,- til det.
Datoer for fremtidige sangecafeer i Roholte
Sognehus: 12/12, 23/1, 20/2, 20/3, 24/4.
Alle fra 10-11.30
Tilmelding er ikke nødvendig.
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Hjertelig velkommen siger
Christina Bernstein, organist

Carsten Ackermann

HYLLEHOLT SOGN

Kære alle i Hylleholt sogn
Efter 8 dejlige år i Faxe Ladeplads har min
familie og jeg valgt at søge nye udfordringer
og derfor har jeg søgt og fået et nyt embede
pr. 1. december 2017.
Jeg glæder mig til de nye arbejdsmæssige
udfordringer og håber at min familie og jeg
bliver lige så glade for vores nye omgivelser,
som vi har været for at bo og leve i Hylleholt
sogn.
Jeg husker stadig helt klart min indsættelse
i Hylleholt kirke d. 29. juni 2008 hvor provsten i sin tale sagde, at nu skulle menigheden tage godt imod deres nye præst! Og det
må jeg sige at I gjorde.
Jeg oplevede stor åbenhed og tillid fra jer
alle, fra den første dag og det har været en
glæde og et privilegie at være præst for jer i
de følgende 8 år.
Tak for at jeg har måttet følge jer i livets højdepunkter, både glæden og fejringen af dåb,
konfirmationer og bryllupper og sorgen og
alt det svære i forbindelse med tabene af jeres kære.

Sammen har vi delt hverdagslivet i vores
smukke by og kirke og højtiderne som jul,
påske og pinse.
Det har, blandt meget andet, været en fest
at fejre julegudstjenester med skolen, børnehaven, vuggestuen, dagplejemødre og på
Hylleholtcenteret.
Jeg vil også gerne sige en stor tak til alle, som
jeg har samarbejdet med igennem årene, I
har været uendeligt vigtige for min arbejdsglæde, og været med til at gøre det gode og
generøse kirkeliv til en mulighed.
Jeg og min familie vil altid have en særlig
plads i vores hjerter for Faxe Ladeplads og
Hylleholt sogn.
Og så vil jeg slutte denne lille afskedshilsen
med følgende ord:
Tag nu godt imod jeres nye præst! Hvis I er
lige så åbne og imødekommende som da jeg
kom til, så vil jeres næste præst med sikkerhed blive uendeligt glad for at være kaldet til
jeres kirke og sogn.
Glædelig jul, godt nytår og Guds fred ønsker
jeg jer alle.
		
Venlig hilsen
Sognepræst Pia Heegaard Lorentzen
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Nyt Kirkeår og ny Valgperiode
Første søndag i advent den 27. november begynder det nye kirkeår, og samtidig påbegyndes
en ny 4-årig valgperiode i menighedsrådet.
Orienteringsmødet og det efterfølgende opstillingsmøde den 13. september i Hylleholt Sognehus resulterede i, at alle i menighedsrådet
blev foreslået opstillet igen til en ny valgperiode.
Da der ikke indkom andre lister, betyder det, at
det blev et aftalevalg, hvor selve valghandlingen
den 8. november dermed aflyses. Efterhånden
er det mange år siden, der har været en egentlig valghandling i Hylleholt Sogn. Der er blevet
opstillet en fællesliste ligesom i år.
På stedfortræderlisten er der sket den ændring,
at Frede Jørgensen Tramm – efter 1 periode har ønsket at udtræde, og i hans sted indtræder menighedsrådets webmaster Henrik Morin.
Tidligere menighedsrådsmedlem Hanne Due
Jensen fortsætter som stedfortræder.
Vi byder velkommen til Henrik Morin, der jo
som webmaster i forvejen nøje følger med i aktiviteterne i og omkring Hylleholt Kirke.
Vi siger tak til Frede Jørgensen Tramm for at du,
for 4 år siden sagde ja til at være stedfortræder
til menighedsrådet, og du har også været i funktion nogle gange som menighedsrådsmedlem.
Derudover har Frede påtaget sig forskellige udvalgsopgaver, og det har vi også været meget
glade for. Det håber vi, at du vil fortsætte med.
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Menighedsrådet består af 7 folkevalgte medlemmer, plus den til enhver tid ansatte sognepræst, og ved orlov så den præst, der indtræder
som vikar. Derudover har medarbejderne ved
Hylleholt Kirke valgt 1 repræsentant til menighedsrådet, og det har i en række år været kordegn Bodil Hovmand.
Set over tid er der sket fornyelse i menighedsrådets sammensætning. I perioden 2008-2012 fik
2 af det nuværende og kommende menighedsråd sæde i rådet, og ved valget i 2012 kom der
4 nye med, som også fortsætter - så der er kun
et enkelt medlem af menighedsrådet, der har
været med i flere perioder.
For at få konstitueringen af menighedsrådet
med i dette nr. af KirkeHilsen blev det konstituerende møde holdt den 31.10.; men funktionstiden begynder først den 27.11. Som det
først valgte menighedsrådsmedlem indkaldte
Arne Skovbæk til konstituerende møde den
31.10.2016 kl. 19.00 i Hylleholt Sognehus.
Konstitueringen af Hylleholt Menighedsråd
blev således:					
Arne Skovbæk Petersen Formand		
Aase Gertrud Tramm
Næstformand		
Bent Jørgen Ejgil Friis
Kirkeværge		
Sonja Olsen
Kasserer		
Bente Holm Holm
Kontaktperson		
Inger Christiansen
Menigt medlem		
Arne Dilling-Hansen
Menigt medlem
Arne Skovbæk, formand

Forrest fra venstre: Sonja Olsen, Gertrud Tramm, Bente H. Holm, Inger Christiansen. Bagerst fra Venstre:
Arne Skovbæk, Bodil Hovmand, Bent J. E. Friis, Pia Heegaard Lorentzen, Arne Dilling-Hansen.

HYLLEHOLT SOGN

Julehjælp
For mange af os er julen en dejlig højtid, hvor
familie, hyggeligt samvær og gaver er i centrum.
Men for nogle er julen både lang og alt for
dyr, hvilket kan virke som en enorm belastning.
Er du en del af en børnefamilie hvor julen slet
ikke kan hænge sammen økonomisk, eller en
af de dårligt stillede ældre i Hylleholt sogn,
så er der mulighed for en håndsrækning, for
du kan søge om dette års julehjælp.
Julehjælpen uddeles midt i december måned,
og består af nogle få mindre beløb.

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.
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
Mrk. "Juleuddeling"
Her kan man på samme måde som med girokortet sidde hjemme og overføre et beløb til
juleuddelingen.

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 Kirkekontoret i hænde
senest den 7. december.
Julehjælpen bliver indsat direkte på din bankkonto, så konto og registreringsnummer skal
skrives i ansøgningen.
Ansøgningen stiles til Arne Skovbæk, Kirkekontoret, Hylleholt Sognehus, Hovedgaden
15, 4654 Faxe Ladeplads og konvolutten
mærkes "Julehjælp."
Du skal være bosiddende i Hylleholt sogn for
at komme i betragtning.
Pengene, som uddeles, kommer fra indsamlinger i kirken og gavebeløb, der er skænket af
private og erhvervsdrivende i området.

Vi ved fra de mange ansøgninger – som kun undertegnede og kassereren 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
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Afskedsgudstjeneste med sognepræst Pia Heegaard Lorentzen

Julegudstjeneste ved 		
Hylleholtcenteret

1. søndag i advent 27/11 2016, kl. 10.30

Også i år skal vi fejre julen med en julegudstjeneste på Hylleholtcenteret torsdag den 22.
december kl. 10.30, alle er velkomne og kirkebilen kan bestilles.

Fredag d. 27. juni 2008 var vi mange fra Hylleholt Sogn, der var til ordinationsgudstjeneste
i Roskilde Domkirke, hvor Pia blev ordineret til
præstegerningen. Menighedsrådet havde lejet
en bus for at så mange som muligt fra sognet
kunne deltage i ordinationsgudstjenesten for
vor nye sognepræst.
Søndag d. 29. juni blev Pia så indsat som sognepræst i Hylleholt Kirke og Sogn.
Ved menighedsrådsmødet d. 31. oktober 2016
fortalte Pia, at hun var indstillet til at varetage
en stilling som sognepræst ved et par sogne i
Holbæk Provsti med tiltrædelse d. 1. december
2016.
Det vil sige, at Pia´s sidste søndagsgudstjeneste
som sognepræst i Hylleholt Kirke bliver 1. søndag i advent d. 27. november 2016 kl. 10.30.
Det er ikke usædvanligt, at præster i deres første embede skifter stilling efter nogle få år. Vi
har imidlertid haft den glæde, at Pia har været
præst hos os i 8 år og 5 måneder.
Vi siger tak for, at du gik godt ind i det samarbejde, der var på forskellige områder – og at du
skabte mange nye tilbud med fokus på småbørns området. Sorggruppearbejdet var i gang,
og det arbejde gik du ind i med ildhu, og vi har
forstået, at du skal sætte noget lignende i gang
i Holbæk Provsti.
Vi har været glade for at have Pia, Claus og deres børn Sara og Lea til at bo i Præstegården. Vi
ønsker det bedste for jer fremover i jeres familie
og i Pia´s præstegerning.
For at markere Pia´s farvel til Hylleholt Kirke og
Sogn indbyder Hylleholt Menighedsråd til en
reception umiddelbart efter gudstjenesten
d. 27. november. Læs mere herom i Faxe Bugten.
Arne Skovbæk, formand
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Gudstjenester på Hylleholtcenteret:
•

Torsdag den 19. januar kl. 14.30–16 med
nadver (kirkebil)

•

Torsdag den 23. 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.

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 præsten og de
forskellige institutioner i byen.
Men er du på barsel med et lille barn, så skal
I være velkomne til julegudstjeneste for de
mindste 0-3 år, onsdag den 14. december
kl. 10 sammen med byens dagplejemødre.
Gudstjenesten varer ca. 30 min. og er helt
på de smås præmisser.

HYLLEHOLT SOGN

Konfirmander
Den 18. september blev årets sidste konfirmander konfirmeret. Fra venstre er det: 			
Sofie Anna Lehmann Werngreen, Jonas Helweg Boyer Hansen, Simone Most, Pia Heegaard Lorentzen.

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.
Menighedsråd og ansatte
ønsker alle et godt nytår
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Erindringsværkstedet
Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, 		
Faxe Ladeplads

der os på mund og hånd", "Jeg gir mit humør
en gang lak", mv. Hver vise bliver introduceret
med en forklaring på visens indhold og historiske kontekst.
9. februar kl. 14 – 16			

Program for 1. halvår 2017
Foredrag, kaffe/te og kage koster 40 kr. pr.
gang. Kontaktperson Gertrud Tramm tlf.:
40567577. Alle er velkomne

12. januar kl. 14 – 16			

Knud Erik Therkelsen: Grænselandets
historie i fremadrettet perspektiv
At være forskellige – og alligevel fælles. Generalsekretær Knud-Erik Therkelsen vil fortælle om
det danske og tyske mindretal i grænselandet og
om vores fælles lange rejse fra konflikt til fredelig
sameksistens. Foredraget vil med udgangspunkt
i de store begivenheder i 1864, 1920 og 1945
sætte lys på grænselandets aktualitet i forhold
til de udfordringer, danskerne står over for i dag.
Vores stærke og stabile demokrati og respekt
for mindretal voksede ud af disse begivenheder.
Hvordan er situationen i dag? Kan vi lære noget
af grænselandet og mindretallene? Er den historie overhovedet relevant i dag?

Steff Ejlertsen:
Børnehjemsdreng 1951 – 1961

Steff Ejlertsens beretning om ti års ophold på
Børnehjemmet Kildebjerget er en beretning om
et barn, der på trods af svære vilkår kommer
videre i sit liv. Og det er en beretning om helt
centrale faktorer som, de vigtige voksne i børns
liv ’fyrtårne’, som kan være med til skabe det,
som i fagsproget kaldes en mønsterbryder.
23. februar kl. 14 -16				

Eigil Andreasen: Galathea 2006 – 2007
•

Tage med på Galathea – ekspeditionen om
bord på Inspektionsskibet VÆDDEREN.

•

Mød spændende videnskabsfolk og hør om
deres videnskabelige projekter.

•

Mød friske marinesoldater, der får ekspeditionen til at sejle.			

•

Mød orlogspræsten og hør om hans arbejde om bord.			

•

Mød hvaler, delfiner, havskildpadder, giftige havslanger og meget mere.

26. januar kl. 14 -16				

Per Karlsson: 					
•
PH duoen – "Vise-foredrag”
Vise-foredraget består af en kort præsentation
af PH, og at han foruden dagspressen, også benyttede revyviser til at udbrede sine meninger og
holdninger til alle livets spørgsmål. Det skulle
være viser med meninger, og ikke bare harmløs
underholdning, som de fleste andre revyviser
var i hans samtid. Herefter synger kirkesanger
og jazzsanger Helene Gerup, akkompagneret af
Per Karlsson på guitar, 9 PH-viser fra forskellige
revyer i 1930erne og 40erne, herunder blandt
andre: "Ta´og kys det hele fra mig", "Man bin-
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Sig goddag til en koalabjørn og en kænguru.

•

Ja, kom med en halv tur rundt om jordkloden.

•

Eigil Andreasen, Sognepræst

9. marts kl. 14 – 16				

Carl Jørgen Nielsen: 				
Humor i Danmark i ord og toner
Hvad er humor egentlig for noget?		
En af vore største humorister, Finn Søborg, ved
ikke, hvad humor er!!! – Det siger han i hvert
fald.Carl Jørgen Nielsen giver en masse eksempler på humoren i alle dens afskygninger.

HYLLEHOLT SOGN

Så der er lagt op til en munter eftermiddag med
sange, noveller, fortællinger, anekdoter – kort
sagt en eftermiddag, hvor smilet skal frem.
Carl Jørgen Nielsen er organist i Vordingborg.
Han har 2 sangcafeer: en i Vordingborg og en i
Holsted kirke i Næstved.				
Han har i 2 år været organist i Faxe kirke, ligesom han ofte har vikarieret og holdt koncerter i
såvel Hylleholt som i Roholte kirker.
23. marts kl. 14 – 16				

Henning Nørhøj: 				
En fortælling om Luther
”Jeg er bondebarn, min far, bedstefar og stamfar har været rigtige bønder. Min opvækst bar
præg af, at min far var en fattig bjergmand, og
min mor slæbte vores brænde hjem på ryggen”,
sådan fortæller Luther om sig selv. Han blev på
trods af sin fattige barndom alligevel sat til at
studere og endte som professor i teologi på det
kendte universitet i Wittenberg. Men frem for
alt stod han op mod kirken og kritiserede dens
misbrug. Med sin kritik satte han gang i reformationen, der førte til dannelse af en ny kirke,
nemlig den lutherske. Martin Luthers liv var dramatisk. Vi følger ham fra barndommen, hans
ungdom som from munk, hans liv som førende
for reformationen og opgørende med ledende
kirkefolk – opgør som bragte ham i livsfare. Men
vi vil også se ham som familiefar, salmedigter og
prædikant.
6. april kl. 14 – 16				

Birgitte Drent Sørensen: 			
Maleren Olaf Høst
Birgitte vil fortælle om den berømte bornholmske maler Olaf Høst, der blev født i Svaneke på
Bornholm sidst i 1800-tallet og startede, som
mange andre dengang, med at tage ud og sejle.
Efter en årrække som sømand, begyndte han på
at uddanne sig som bygningsmaler, da familien
mente, det var en mere sikker levevej end at være
kunstner, som var det eneste han havde lyst til.

Han blev aldrig færdiguddannet som bygningsmaler, men rejste til København, hvor han først
gik på Kunstnernes Studieskole og senere på
Kunstakademiet, hvor han traf sin kommende
hustru, kunstneren Hedvig Wiedemann. Efter
en årrække, flyttede parret til Gudhjem, hvor
Oluf Høst helt helligede sig de bornholmske
motiver, hvorimod Hedvig opgav sin kunst for
at hellige sig familielivet.
20. april 2017 kl. ?			

Leif J. Madsen fortæller om:
Vemmetofte Kloster

Vemmetofte Kloster hed tidligere "Vemmetofte
Adelige Jomfrukloster". Det er i dag ikke blot
et gods med historiske traditioner, en prægtig
hovedbygning og velbevarede omgivelser. Det er
tillige en moderne virksomhed med især skovbrug, landbrug og campingplads.
Vemmetofte Kloster er en erhvervsdrivende fond
stiftet 10/6 1735. Det overskud, der ligger udover vedligeholdelse af de historiske traditioner,
går til forskellige gode formål.
Vi får lejlighed til at høre direktør Leif J. Madsen
fortælle om det gamle Kloster, der nu er en topmoderne og effektivt drevet virksomhed, hvor
gamle værdier stadig holdes i hævd.
4. maj kl. 14 – 16				

Vi synger sammen: 			
Charlotte Hjerrild Andersen

Vi vil sammen synge foråret ind. Vi har været
heldige at få Charlotte til at hjælpe os. Hun vil
skænkes os en buket af årstidens herlige sange.
Når vores stemmer er varmet op, er det vores
tur til at finde og forslå alle de dejlige sange,
som vi danskere elsker.
18. maj 					

Udflugt

Sejltur på Roskilde Fjord og meget, meget mere,
som vi vil fortælle om i et senere program.
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Børnekoret og korskolen

Husk godnathistorie
Mandag den 28. november
Vi mødes i kirken kl. 17, hvor minikonfirmanderne opfører det traditionelle julekrybbespil om Jesusbarnet og børnekoret
synger for os (og sammen med os).
Bagefter spiser vi aftensmad 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. 19.00.
Tilmelding til sognepræst: 		
Pia Heegaard Lorentzen, pihl@km.dk
eller kirkekontor og prisen er 10,- kr. pr.
næse eller 30,- kr. for hele familien.

Gravpynt november 2016

Børnekoret og korskolen ved Hylleholt Kirke
synger hver mandag fra kl. 14.15 til 15.05. Koret er for elever i 2.-3.klasse. Vi har sunget hver
mandag siden august i musiklokalet på Hylleholt Skole. Vi synger mange forskellige slags
sange og sange, med bevægelser til og arbejder
med at få stemmerne til at lyde godt sammen.
Her efter efterårsferien har vi naturligvis taget
hul på julerepertoiret, så vi kan sprede lidt julestemning bla. med John Høybyes Krybbespil
over Juleevangeliet.
Jeg vil gerne rose koristerne for stort fremmøde.
Det er dejligt, at de bare møder op. Vi når virkelig
noget. Skønt at de lærer det hele på samme tid.
Vi håber at kunne lægge nogle billeder af vores
dejlige kor ind på kirkens hjemmeside her i løbet af december, så gå ind der og kig, hvad vi
laver.
I kirken medvirker der for tiden lønnede ungdomssangere ved gudstjenesterne. De kommer
til vores søndagsgudstjenester og lørdagsdåber,
bliver varmet op og synger så med på den del af
salmerne, de kender. Vi samarbejder også med
Anna Stenkilde, der spiller tværfløjte. Anna har
spillet tværfløjte i mange år og var sidste år på
Orkestermusikefterskolen i Holstebro og spillede her i symfoniorkester. Anna deltager hyppigt ved gudstjenesterne og spiller så med på
salmer og også på præ-eller postludium. Det
bliver spændende at se, om vi kan få et ungt
musikalsk samarbejde op omkring vores dejlige
danske salmeskat.
Har du lyst til at synge i korskolen, så kontakt
kirkens organist og korleder Charlotte Hjerrild
Andersen tlf.: 3071 0102
Vil du synge med som ungdomssanger ved
gudstjenesterne, så kontakt Charlotte for en
optagelsesprøve-syngning.
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FÆLLESLÆSNING
Fælleslæsning af Niels Henrik Arendts bog:
Frihed – Martin Luther i kortform.
Selv mennesker, der ikke står i nogen relation
til kirken, kan i en vis forstand hævdes at være
gennem-lutherske. Men på hvilken måde befinder vi os i arven fra Luther, og hvilke spørgsmål
stiller hans tanker os over for i dag?

Fælleslæsningen foregår på skift i 5 sogne og
alle er velkomne til at deltage, det er gratis at
være med.
Hver gang begynder med et kort oplæg om aftenens kapitel ved en af præsterne og derefter
er der fri samtale om aftenens tema, der vil være
kaffe, te og lidt til den søde tand undervejs.
Vi begynder kl. 19.30 og slutter kl. 21.
Onsdag den 18. januar i Hylleholt Sognehus,
Hovedgaden 15, 4654 Faxe Ladeplads		

Oplæg v. Frede Tramm: Befrielse.

Onsdag den 1. februar i Sognegården, Kildevej
1 b, 4653 Karise					

Oplæg v. Lisbeth Mannerup Nielsen:
Den store forudsætning

Martin Luther gjorde oprør mod kirkens magt.
I vore dage (i DK) opfattes kirken i meget lille
grad som en magtfaktor – hverken politisk,
samfundsmæssigt eller i forhold til den enkeltes
liv. Så hvorfor beskæftige sig med Luther? Har
hans betydning ikke sejret sig selv ihjel? Fordi
hans opgør viser sig indirekte, ikke bare inden
for kirken og teologien, men i hele samfundet
og i den måde, hvorpå vi tænker om os selv.
Med afsæt i fem temaer, der hver præsenteres
med eksempler fra Luthers egne skrifter, lægger
bogen op til en refleksion over Luthers betydning - i sin samtid og i dag. Bogen egner sig
til studiekreds-materiale eller til den læser, der
på egen hånd vil kaste sig ud i Martin Luthers
tænkning og dens 500-årige indvirkning på
vores liv, tro og samfund. De fem temaer har
overskrifterne: Befrielse - Den store forudsætning - Ordet og sværdet - Hverdagen - Forandring
kommer udefra.

Onsdag den 1. marts i Spjellerup præstegård,
Præstestien 2, 4653 Karise			

Oplæg v. Torben Petersen: 			
Ordet og sværdet
Onsdag den 15. marts i Kongsted 		

Oplæg v. Jeanette Capion: Hverdagen
Onsdag den 29. marts i Ulse 			

Oplæg v. Anne Rydahl Nielsen: 		
Forandring kommer udefra
Bogen kan købes og bestilles hos Boghuset i
Faxe, Torvegade 10, 4640 Faxe med 10% rabat.

Aktivitets og gudstjenesteudvalget
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SAMTALESALON
Pia Friis Laneth:
Reformationen – Luthers Käthe
og andre kvindfolk
Tirdag den 21. februar 2017 kl. 19 – 21 i Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, 4654 Faxe
Ladeplads.
»Gud har givet kvinden brede hofter og en stor
bag, for at hun skal sidde stille og passe sit
hjem,« skriver Martin Luther.
Luther betragtede samfundets sociale hierarki
som gudskabt, og manden som familiens overhoved: »At tjene kvinder som vil være herrer i
huset er ikke bare tungt, men også skammeligt.
Kvinderne skal ikke herske over mændene, men
over børn, får og æsler,« skriver han et andet
sted.
Katharina von Bora fik ham på andre tanker.
Hun blev sat i kloster som tiårig, men flygtede
derfra sammen med en gruppe nonner, som var
inspireret af Luthers oprør mod Pavekirken. Luther hjalp dem med at finde ægtemænd – hvordan skulle de ellers forsørge sig? Men Katharina
ville ikke afsættes, hun ville ha’ Luther selv, og
det fik hun. De blev gift i 1525 og fik seks børn.
Ægteskabet mellem den forhenværende munk
og nonne var en moralsk katastrofe i samtidens
øjne. Som munk var Luther Guds bror, hun var
Guds søster, og deres seksuelle forhold nærmest incestuøst. Man forudså, at deres børn
ville blive vanskabninger, men de blev alle sunde
og velskabte.
Hr. Käthe, kaldte Luther sin kone i drillende respekt for hendes kompetente styring af deres
store husholdning i det gamle augustinerkloster
i Wittenberg. Katharina drev landbrug, kvægavl
og bryggeri, og havde Luthers mange studenter
og gæster på kost. Under pesten drev hun også
et hospice, hvor hun og kvindelige ansatte plejede de syge.
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Efter et års ægteskab
skrev Luther til en ven:
»Der er ingen binding på
jorden så sød, ej heller
nogen adskillelse så bitter, som den, der forekommer i et godt ægteskab.«
Katharina var viljestærk,
karakterfast, veluddannet og på mange måder
Pia Friis Laneth
sin mands jævnbyrdige.
Stik mod lov og sædvane gjorde Luther i sit testamente Katharina til enearving og børnenes
formynder. Da han døde i 1546 nedlagde Katarinas fjender indsigelse imod testamentet, og
familien mistede vigtige indkomstkilder.
Reformationen blev på mange områder et tilbageslag for kvinders rettigheder og muligheder for at tilegne sig viden og uddannelse (som
nonner havde gjort det i klostrene). Men hr.
og fru Luthers ægteskab blev et forbillede for
protestantiske familier: En skarp arbejdsdeling
i gensidig respekt og kærlighed, samt en grundlæggende accept af, at mand og kvinde er lige
for Gud.
I romantikkens Danmark talte ikke mindst
Grundtvig for, at de to køns forskellighed i vekselvirkning kan og bør styrke hinanden og gå
op i en højere enhed. Han kritiserede den lærde
kultur, der prioriterer det mandlige, gør fornuften kold og tilsidesætter den varme og hjertelige
kvindelige fornuft.
Århundreder efter reformationen banede protestantismens menneskesyn vejen for, at kvinder fik borgerlige rettigheder på lige fod med
mænd, og for at kirken forandrede sig til et værdigt åndeligt rum for begge køn – hvor kvinder
hoppede i præstekjolen og steg op på prædikestolen.
Det er gratis at deltage og der bliver serveret
kaffe og te og lidt til den søde tand undervejs.
Alle er velkomne og kirkebilen kan bestilles
Aktivitets– og gudstjenesteudvalget
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Fastelavns søndag
Fastelavns søndag den 26. februar		
Her begynder vi med gudstjeneste i Hylleholt kirke
kl. 13, for derefter at holde tøndeslagning med
mere, alle er hjerteligt velkomne og gerne udklædt.
Se mere i dagspressen og på kirkens hjemmeside
www.hylleholtkirke.dk når tiden nærmer sig.
Venlig hilsen
				
Hylleholt menighedsråd og Borger og Erhvervsforeningen

Kirkegården
Den tidligere her i bladet omtalte
renovering af toilettet på Hylleholt
kirkegård er nu endelig færdig. Renoveringen har været gennemgribende således, at der nu kun er et
toilet, der er ombygget så det også
er handicap venligt og følger de
regler og forskrifter, der er på dette
område.
Under renoveringen er der samtidig
udført separering af afløbene fra
hele bygningen.
Hylleholt menighedsråd er naturligvis glade for, at vi i fremtiden
kan tilbyde disse faciliteter til besøgende i kirken og på kirkegården.
Bent Friis, kirkeværge

Hylleholt Kirkes
hjemmeside
Sognets digitale ansigt udadtil
er blevet fornyet. Vi har beholdt
det flotte udseende, men har
fået nye muligheder, der rækker
ud i fremtiden. For eksempel giver den mulighed for forskellige
former for selvbetjening, bl.a.
tilmelding til aktiviteter via kontaktformular. Der bliver også
mulighed for at se videoindslag
direkte på hjemmesiden.
Den nye hjemmeside er optimeret til brug på alle typer computere, tablets og smartphones.
Henrik Morin, Webmaster
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Julekoncert i Hylleholt Kirke
Søndag den 11. december 2016 kl. 16
Verdenssopranen Gitta-Maria Sjöbergs hjerte banker for den nordiske sangskat. Denne
jul i Hylleholt Kirke skaber hun en jule- og vinterkoncert sammen med trompetist Dorthe Zielke og organist Søren Johannsen, der de senere år har givet velbesøgte koncerter
i kirken.
Nogle af julekoncertens sange er arrangeret af komponist Matti Borg, som også har
komponeret julerepertoire til denne unikke besætning sang, trompet og orgel. Matti
Borg evner at forene det raffinerede med det poetiske og enkle. Hans musikalske arbejde, det være sig kompositioner eller arrangementer, fremstår med en følsomhed
og en næsten skrøbelig ærlighed, og slår således på smukkeste vis tonen an i julens og
vinterens højtidelighed, enkelhed og skønhed.
Sopran Gitta-Maria Sjöberg er født svensk og uddannet i Danmark fra Det Jyske Musikkonservatorium og Opera Akademiet. Hun er solist på Operaen i København og har en
travl karriere som solist i operahuse og koncertsale i Europa, USA, Sydamerika og Asien.
Trompetist Dorthe Zielke afsluttede i 2000 med diplomeksamen fra Det Kgl. Danske
Musikkonservatorium. Hun har desuden studeret i Chicago, New York, Berlin og Oslo.
Hun er orkestermusiker og spiller mange kirke- og kammermusikkoncerter.
Organist Søren Johannsen debuterede i 1995 fra Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums solistklasse. Han er organist i Christians Kirke, København.
Alle er velkomne. Koncerten er gratis, men der samles traditionen tro ind til Hylleholt
Sogns Julehjælp.
Kirkebilen kan bestilles hos Faksebilernes Taxi tlf.: 56714455.
Koncertudvalget

Sopran Gitta-Maria Sjöberg, Organist Søren Johannsen og Trompetist Dorthe Zielke
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Julekoncert i Faxe Kirke
Torsdag den 15. december kl. 19.30
Julen står for døren og dermed en masse dejlige traditioner – bl.a. julekoncerter. I Faxe
Kirke bliver der i løbet af julemåneden afholdt flere af slagsen – Rotary, Faxe Musikskole
og Gospelkoret har hver deres koncert, og derudover bliver der selvfølgelig også kirkens
egen julekoncert, hvor kirkens to kor samt gæstemusikerne, Isabella Østenby (fløjte) og
Ulrik Vesti (klaver) i år medvirker.
Det unge musikerpar, Isabella Østenby og Ulrik Vesti, bor i København, og det er første
gang, de sammen optræder i Faxe Kirke. Isabella er allerede lokalt kendt af mange, da
hun på forskellig vis har været en del af Faxe Kirke i mange år. Først sang hun som teenager med i ungdomskoret, siden har hun spillet fløjte ved flere anledninger, så optrådte
hun i kirken som en del af Tandberg og Østenby-duoen, og nu gælder det igen fløjten.
Isabella afsluttede i foråret sin bachelorgrad fra Det Jyske Musikkonservatorium med
topkarakterer og blev derpå optaget på diplomklassen på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Hun er således en fløjtenist, der er rigtig godt på vej!! Ulrik Vesti er uddannet i klassisk klaver fra Det Jyske Musikkonservatorium og fortsatte siden studierne
i New York. Gennem en årrække har han som pianist prioriteret at spille improviseret
musik og egne originalværker – og derudover er han bl.a. med i en eksperimenterende
jazzgruppe. Med andre ord, Ulrik Vesti er godt i gang med en musikalsk karriere og
spænder musikalsk set bredt!
Kirkens to kor, Faxe Kirkes Børnekor og "Ung Koralklang" behøver ingen nærmere præsentation. De vil ved julekoncerten også i år være parate med en buket dejlig julekormusik. Det bliver en god blanding af kendt julemusik og lidt nyt – både engelsk og dansk..
Til koncerten er der gratis adgang, og kirkebilen kører. 				
(Ring Faxe Kirkekontor 5671 3552, tast 1, senest onsdag den 14. december kl.12).

Isabella Østenby (fløjte) og Ulrik Vesti (klaver)
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Nytårskoncert i Faxe Kirke
Søndag den 29. januar kl. 15
– i samarbejde med Hylleholt Kirke
Musikalske gæster ved nytårskoncerten 2017 bliver ”Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums Børnekor” under ledelse af Bente Colding-Jørgensen. Koret, der består af ca. 40
medlemmer i alderen 10-18 år, blev stiftet tilbage i 1978 af docent Margrete Enevold,
og tanken med koret var oprindeligt, at koret skulle være ”prøvekaniner” for studerende
på Det Kgl.
Danske Musikkonservatorium. I dag fungerer koret stadig som øvekor for de studerende, men samtidig har koret udviklet sig til at være et anerkendt kor med alsidig og
aktiv koncertvirksomhed i både ind- og udland. Således rejser koret hver sommer på
koncertturné og har i årenes løb besøgt en lang række lande i Europa samt USA, Argentina, Brasilien og Grønland. Og repertoiret er stort – koret synger både sange/salmer,
større klassiske værker og ny musik, ofte specielt komponeret til koret.
Nu får Faxe og omegn fornøjelsen af at høre det dygtige kor, så: glæd jer til en børne-/
ungdomskoroplevelse på særdeles højt musikalsk niveau. Faxe Kirkes ungdomskor,
”Ung Koralklang”, som Bente Colding-Jørgensen i et par omgange har været coach for,
medvirker på et par at numrene sammen med konservatorie-børne-/ungdomskoret.
Som altid er der gratis adgang til koncerten, og kirkebilen kører for Faxe Sogn
(Henv.: Faxe Kirkekontor, 5671 3552, tast 1, senest fredag den 27. januar kl.12).

Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums Børnekor
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Foredrag med Per Larsen
i Roholte Aktivitetscenter
Torsdag den 9. februar 2017, kl. 19.00
Tre foreninger i Roholte har igen indgået et samarbejde om at arrangere et fælles foredrag.
Det drejer sig om Roholte Sognelaug, Familie &
Samfund og Menighedsrådet.
Tidligere chefpolitiinspektør og nuværende formand for Børnerådet Per Larsen holder et foredrag om emnet: "På kanten af livet."
Foredraget vil blive annonceret i dagspressen,
men sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Per Larsen er en medrivende fortæller, så glæd jer!

Per Larsen

Jørgen Fredslund, Roholte Menighedsråd

HUSK
Se udsendte Luther hæfte
med tilbud om foredrag 		
og arrangementer i 2017 		
i hele Tryggevælde provsti.

Se næste side: Tag med DSUK til Australien.
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Tag med DSUK til Australien
DSUK i Roskilde Stift afholder turen i dagene 9.-26. marts 2017

Tekst Bo Nygaard Larsen
Tag med Downunder, når den lokale stiftsbestyrelse under Danske Sømands- og Udlandskirker, DSUK, sammen med Unitas næste år arfholder en rejse til Australien.
Rejsen finder sted fra den 9. til den 26. marts og indeholder en lang række oplevelser,
både natur og storby.
Blandt andet bliver der besøg i den danske menighed i Sydney og den skandinaviske
menighed i Melbourne. Begge steder bliver det med deltagelse i gudstjenesterne.
Af de øvrige program kan det nævnes byrundtur i Sydney og Melbourne og et besøg ved
Great Barrier Reef.
Ved 20 deltagere er prisen kr. 28.880,-. Inkluderet i prisen er flyvninger, bustransport i
forbindelse med flyvninger, udflugter samt overnatninger på gode hoteller. Der er også
en begrænset mulighed for privat indkvartering hos DSUK-familier, hvorfor prisen bliver
lavere.
Rejseleder på turen er Frede Tramm, der er tidligere præst i Sydney.
Sidste tilmeldingsfrist er den 20.december 2016.
Yderligere oplysninger: Unitas Rejser, tlf. 8682 5611, e-mail rejser@unitas.dk
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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

FØDSEL OG DØDSFALD:
PRÆSTER I FAXE-ROHOLTE PASTORAT:
Anmeldes snarest muligt til kordegnen.
Carsten Ackermann, sognepræst
Gl. Standvej 1, Tlf. 56 71
Roholte præstegård, Roholtevej 30, 4640 Faxe. 			
		35 52.
FØDSEL: Medbring forældres dåbsattest
Tlf. 56 72 50 84. E-mail: cac@km.dk
og evt. vielsesattest.
Træffes bedst man.-tors. kl. 11-12
DØDSFALD: Medbring afdødes dåbsattest
samt man. kl. 18-19 og i øvrigt efter aftale.
og dødsattest samt evt. vielsesattest.
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

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

MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Kontakt :Jørgen Fredslund

DET NYE MENIGHEDSRÅD 		
2016 – 2020
Jørgen Fredslund, tlf. 40 56 80 20

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:
Kontakt :Jørgen Fredslund
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Hanne Margrete Straarup, tlf. 61 60 80 46
Kirsten Christensen, tlf. 56 72 54 71
Linda Johansen, tlf. 22 14 89 09		
Leif Richardt, tlf. 28 79 98 05

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Menighedsrådsmøder i januar og februar 2017:
Tir. d. 17/1 - Tir. d. 21/2
Møderne begynder kl. 18 og er offentlige.

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:
Stillingen er vacant. Se hjemmesiden for kontaktoplysninger på konstitueret sognepræst.
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

Datoerne for menighedsrådsmøderne i 2017 vil
blive offentliggjort i dagspressen, på hjemmesiden www.hylleholtkirke.dk og i næste KirkeHilsen.
Alle er velkomne til at overvære menighedsrådsmøderne, der holdes i Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, Faxe Ladeplads. Møderne begynder kl.19.
Et par dage før hvert møde, kan dagsordenen
– og senere referatet – læses på kirkens hjemmeside www.hylleholtkirke.dk

Kollekter i december, januar og februar:
kan ses på hjemmesiden www.hylleholtkirke.dk
KIRKEBIL tilbydes for at give alle Hylleholt
sogns beboere mulighed for at deltage
i disse arrangementer.
KIRKEBLADSUDVALG:
Vera Bisp, Tlf.: 56 71 62 30			
E-mail: fambisp@hotmail.com			
Arne Skovbæk og Inger Christiansen
Alle læsere i Hylleholt Sogn er velkomne til at
skrive, maile eller ringe til redaktionen med kommentarer eller gode forslag.
Stof til næste Kirkehilsen afleveres til kirkekontoret eller Vera Bisp senest 27/1-2016

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 2017 stå for omdelingen af KirkeHilsen, som de har gjort
de seneste 9 år.Det er i år et u 12 drengehold fortsat med Tom Hammer som ansvarlig, der 4 gange om
året deler bladene ud. Menighedsrådet er meget glade for at kunne støtte det lokale idrætsliv. Skulle
bladet udeblive, bedes man kontakte Vera Bisp på tlf.: 56716230 eller mail: fambisp@hotmail.com
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GUDSTJENESTER

December 2016 – februar 2017
SØNDAG I KIRKEÅRET

FAXE

ROHOLTE

HYLLEHOLT

DECEMBER
2. s. i adv.

04/12

10.30 CA (KK)

14.00 CA *

3. s. i adv.

11/12

10.30 CA (KK)

10.30 KKO

4. s. i adv.

18/12

10.30 KKO

ingen

Juleaften

24/12

14.30 CA

-

-”-

24/12

16.00 KKO

16.30 CA

Juledag

25/12

10.30 KKO

10.30 CA

2. juledag

26/12

10.30 CA

14.00 CA

Nytår

31/12

JANUAR
Nytårsdag
Hellig 3 Konger

01/01
08/01

14.00 KKO o
ingen

14.00 CA o
10.30 KKO

1. s. e. H. 3 K.

15/01

10.30 KKO ¤

2. s. e. H. 3 K

22/01

09.00 CA

3. s. e. H. 3 K

29/01

10.30 KKO

FEBRUAR
Sidste søn. e. H. 3 K.
Septuagesima

05/02
12/02

ingen
10.30 KKO

Seksagesima

19/02

09.00 KKO

Fastelavn

26/02

10.30 KKO #

10.30 v/ Frede Jørgensen Tramm, K
10.30, v/ Ole Bjerglund
Thomsen
09.00 KKO, K
14.30 KKO
(målrettet børn)
16.00 v/ Erhard
Schulte Westenberg
10.30 v/ Werner
Fischer-Nielsen, K
ingen, K
14.00 K v/Camilla Maya
Saaskin Diderichsen, K

ingen, K
09.00 KKO
10.30 v/ Werner
14.00 KKO KK
Fischer-Nielsen, K
16.00 v/ Eigil Ingemann
10.30 CA
Andreasen, K
10.30 CA
09.00 CA, K

10.30 CA KK 09.00 CA
ingen
09.00 KKO K
10.30 v/ Frede Jørgen10.30 KKO
sen Tramm
10.30 CA
13.00 CA

Andagter på LindevejCenteret i Faxe se side 12 · Gudstjenester på Hylleholtcenteret se side 20

FORKORTELSER: KKO = Kirsten Kjær Ohms · CA = Carsten Ackermann				
TEGN: (K) = Kirkebil · (KK) = kirkekaffe i sognehuset · ingen = Ingen gudstjeneste: der henvises til en af
nabo-kirkerne · * = Afslutn. mini-konf. · ¤ = Nytårsparade m. spejdere i kirken · # = Familiegudstj. m.
efterfølg. tøndeslagning i Sognehuset · o = Nytårs-forfriskning i våbenhuset
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.

