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Præsten har ordet

Det var en ære, da Dronning Margrethe blev
spurgt af Wittenberg Kirkes folk, om hun ville
sy klædet, og derfor har hun brugt lang tid på
det. Dronningen fortæller: "Man bruger mange
timer på det, og man arbejder med det helt kontinuerligt, for en ting var, at jeg havde besluttet,
hvordan det skulle tage sig ud. Men hvordan de
enkelte sting skulle lægges, det ved man først,
når man sidder med det. Jeg tegner altid op på
papir, hvor jeg vil have de forskellige farver, men
helt hvilken farve, der skal hvor, kommer, mens
jeg arbejder med det. Og det gør, at det er meget, meget morsomt at sidde med."
Dronningen har allerede lavet en del kirketekstiler, bl.a. til Haderslev domkirke, men det har
ikke gjort det mindre interessant at sy dette
klæde: " Jeg synes, det var en spændende udfordring, hvor jeg indimellem tænkte: ’Du er ikke
rigtig klog’. Men det meste af tiden var jeg virkelig bidt af det. Det var en stor fornøjelse at sidde
med det dag efter dag."
Det tog ca. 20 år før Danmark i 1536 tilsluttede sig den reformation, som Luther og hans
kirkekamp gav anledningen til og som blev gennemført i det meste af nordtyskland og skandinavien.

Fot0: Henrik Morin

Luther var på det tidspunkt, hvor han sømmede
sine teser op, doktor i teologi, og det var almindeligt, at når man som doktor ville disputere
et emne, så udformede man nogle sætninger,

kilde:wikimedia

Da den unge munk Martin Luther i efteråret
1517 satte sine teser op på kirkedøren var der
ingen der vidste, at Danmarks monark 500 år
senere skulle designe og udfærdige det antependium – det klæde, der hænger ned foran alteret
– som kom op at hænge for alteret inde i Wittenberg Slotskirke 2. Oktober 2016, da kirken
blev genåbnet efter en hoved-istandsættelse (se
forsidebilledet).

nogle teser, og fik dem offentliggjort på et sted,
hvor mange mennesker ville se dem: f.eks. på
kirkedøren.
Luther var doktor i teologi på kurfyrst Friedrich
den Vise af Sachsen´s universitet i Wittenberg.
Kurfyrsten var meget stolt af sit universitet, som
var vidt berømt og han var meget glad for sin
doktor Luther. Derfor beskyttede og forsvarede
han Luther alt det, han kunne. Han stod således også bag bortførelsen af Luther, da Luther
var blevet erklæret fredløs på Rigsdagen i Speyer
1521 på grund af sine tanker.
Da Luther efterfølgende kørte bort fra Speyer,
blev hans droche pludselig omringet i en mørk
skov af maskerede ryttere – kurfyrstens mænd og ført til et sikkert sted, slottet Wartburg, hvor
han blev forklædt som junker. Her blev han i et
år indtil han brød sin tavshed og blandede sig i
debatten igen. Imellem tiden satte han sig til at
oversætte hele Det nye Testamente - fra græsk
til tysk. På bare ét år!
Carsten Ackermann
Kilde: Kristeligt Dagblad
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Pletskuddet
Kirkegården er omkranset af flere mure, – og
midt på en af dem, nærmest halvvejs oppe, –
har en plante fundet fæste og blomstrer det
bedste den kan.
Foto af kirketjenester Susanne Skjoldgaard
Pedersen.

Ny "indmad" til kirkens 		
lydanlæg
I begyndelsen af juni baksede teknikere fra firmaet Scantone med at få kirkens lydanlæg tilbage på sin plads på alterets bagside. Det krævede
hele tre mand at få lirket det hele på plads, og
inden da blev der også brugt mange timer på at
afprøve lyden, så den er bedst mulig.
Det gamle anlæg, som blev udskiftet, havde efterhånden en hel del år på bagen og som teknikerne understregede, så bliver også elektronik mærket af alderen. Dertil kommer, at som
årene går, så er der komponenter, der går ud af
produktion, så reparation bliver svær eller helt
umuligt. Med udskiftningen af lydanlægget, bør
kirkegængerne kunne forvente god lyd i mange
år fremover.
Og nu teknikerne var her, så kunne præst og kirketjener blive lidt klogere på de udfordringer,
som bl.a. nutidens lyspærer giver. LED-pærer og
lysdæmpere mm. giver noget elektronisk støj,
som kan høres som en svag brummen i f.eks.
teleslynge. Det bør ikke være ubehageligt eller
generende, - i så fald hører vi meget gerne fra
kirkegængerne, - men har altså en forklaring.
Kirsten Kjær Ohms
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25 års jubilæum
Kirkesanger Stine Høst Kjerckebye kunne d. 26.
juni 2017 fejre sit 25 års jubilæum som ansat
ved Faxe Kirke. Det blev fejret ved en lille sammenkomst i Faxe Kirkes Sognehus d. 25. juni,
hvor Stine fik overrakt gaver fra både menighedsråd og kollegaer. På billedet ses Stine sammen med sognepræst Carsten Ackermann, der
holdt tale for Stine og kunne takke for mange
gode års samarbejde. Stine var ganske ung, da
hun blev ansat, men har holdt fast ved Faxe
Kirke og sit sangerembede, selvom hun i mellemtiden bl.a. er blevet jurist og mor til 2 dejlige
drenge.

Beskæring af hængeasken
Et af kirkegårdens karakteristiske og særegne træer, hængeasken, der står ved præstegårdens vestlige ende, har fået en grundig
beskæring, så den forhåbentlig kan holde
flere år endnu. De seneste år har der været
mange døde grene på det ellers så smukke
træ, men erfaringen er, at beskæring kan
give selv sådan et gammel træ nyt liv.
Samtidig med denne beskæring blev der
også beskåret træer i højden ved den gangog cykelsti, der ligger mellem tennisbanen
og præstegårdshaven. Selvfølgelig kun på
præstegårdens del af det grønne område.
Det skulle gerne give lidt mere lys og luft
til brugerne af den lille smutvej mellem Gl.
Strandvej og Kirketorvet.
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Velkommen til konfirmander

Minikonfirmander

Vi byder velkommen til efterårets konfirmander
og håber de får en god tid henover efterår, jul
og forår inden konfirmationen St. Bededag d.
27. april 2018. 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.

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 og det fortsætter selvfølgelig. Lige efter
skolestart får børnene i Østskolens Rolloafdeling 3. A og 3. B en invitation til undervisningen.

Sidste billede fra forårets
konfirmationer
Kristoffer og Julie blev konfirmeret i Faxe Kirke
Kristi Himmelfartsdag d. 25. maj. Vi kunne ikke
nå at få et billede med af de to glade konfirmander i sidste kirkeblad før deadline, men
det retter vi op på nu. Kirketjenester Susanne
Skjoldgaard Pedersen tog det fine foto af Kristoffer og Julie på vej ud af kirken sammen med
sognepræst Kirsten Kjær Ohms

Kristi Himmelfartsdad d. 25. maj 2017
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Sognepræst Kirsten Kjær Ohms står for undervisningen sammen med forskellige medhjælpere
fra kirken. Undervisningen begynder d. 5. september, når børnene har vænnet sig til skolelivet
efter sommerferien og slutter med en festlig familiegudstjeneste 1. søndag i advent. Se omtalen under ”Særlige gudstjenester”.
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).
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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

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’

glædeligt er det, når vi bagefter ved et festlig kaffebord i Faxe Sognehus kan forsyne
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 koster ikke noget.
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.

opstandelse fra de døde i børnehøjde for én eller flere af byens børnehaver, ligesom efterårets
høstgudstjeneste også er særdeles familievenlig.
Gennem nogle år har Faxe Kirke desuden også
medvirket ved byens halloween-arrangement,
sidste år måtte vi springe over af praktiske grunde, men i år kan man også se frem til en rigtig
(u)hyggelig halloweengudstjeneste fredag d. 27.
oktober kl. 17.30 i Faxe Kirke. Præsten har lovet
lidt guf ved udgangen, så man har noget at styrke sig på, inden turen går ud i efterårsmørket.
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Særlige gudstjenester 		
i Faxe Kirke
Søndag d. 17. 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. Obs! Det er muligt at betale
med MobilePay. Det indkomne beløb går
til sognets menighedspleje.

Halloween-lygteværksted
Fredag d. 27.10 kl. 16.30-17.30 er der – lige inden halloweengudstjenesten i Faxe Kirke – lygteværksted i præstegårdens konfirmandstue. Her
kan både børn og voksne udsmykke en papirlygte med både hyggelige og uhyggelige motiver. Har man lyst, kan man tage sin lyslygte med
over i kirken til gudstjenesten, hvor de kan lyse
for os alle. Se billedet fra 2015.
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Fredag d. 27. oktober kl. 17.30			
Halloweengudstjeneste for hele familien
Gys, lys og glæde… Det er overskriften på gudstjenesten, hvor det ikke gælder om at blive
skræmt, men om at tro og håbe. Bagefter gudstjenesten er der lidt godt at styrke sig på, inden
man evt. skal videre ud i Faxe By.

Fredag d. 1. december 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. 3. december kl. 10.30 og 		
kl. 12.30				
1. søndag i advent kl. 10.30
Søndag d. 5. november kl. 10.30		 – Kirkeåret begynder
Allehelgen
Op til jul har vi i kirken nok at gøre med at gøre
Allehelgen er den dag, hvor vi i kirken samles hjerte, sjæl og sind rede til at tage imod Guds
i mindet om dem vi elsker og savner og ikke Søn. Søndagens evangelium handler om den
mindst i troen på, at vi – både her og i himlen voksne Jesus’ indtog i Jerusalem, men måske
– lever i Guds kærlighed. Som en del af gudstje- endnu mere om de forventninger og håb, der
nesten vil der være mulighed for at tænde et lys skal opfyldes. Adventskransens første lys tændes
for sine kære. Særligt indbudte er dem, der har og vi skal høre: "Vær velkommen, Herrens år."
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.

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."
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Ungdomskor & Børnekor 		
i Faxe Kirke
Sommerferien er slut, og efteråret kalder med
alle de aktiviteter, der hører til. Således også mulighed for korsang!
Ny korsæson for korene i Faxe Kirke starter i
september. Ungdomskoret, "Ung Koralklang"
har første øveaften torsdag den 14. september
(kl. 18.30-20.30 – første gang i Sognehuset), og
børnekoret, "Koralspirerne" har første øveeftermiddag fredag den 15 september (kl. 15-16 i
Sognehuset på Præstøvej).
Ønsker nogen at høre mere om korene med
henblik på indmeldelse, kan korleder Lene
Besser kontaktes på tlf.: 2332 3668 eller mail:
1905lenebesser@gmail.com
Lidt om korene: Ungdomskoret, "Ung Koralklang" er for piger i aldersgruppen 11-25 år.
Koret øver (fra september til og med maj) hver
torsdag aften fra 18.30 til 20.30 skiftevis i Sognehuset på Præstøvej 1 og i kirken. Koret deltager ved højmesser som lønnet kor, til udvalgte
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koncerter, stævner og kordage med andre af
områdets/landets kor og afholder hvert forår
korovernatning med øvning, leg, konkurrencer,
spisning og biograf. Nogle af de ældste piger i
ungdomskoret er med i en "ungegruppe", der
har udvidede forpligtelser i kirken.
Faxe Kirkes Børnekor, "Koralspirerne", øver (fra
september til og med maj) fredage fra 15-16 i
Sognehuset. Koret er en korskole, hvor pigerne
lærer de basale ting omkring korsang – men
også ind imellem har nogle opgaver ved gudstjenester og koncerter i Faxe Kirke. Hver korprøve
indledes med en forfriskning til koristerne, så
der er energi til indlæring. Aldergruppe: 2., 3.
og 4. klassetrin!

FAXE SOGN

Bankospil
Kom til bankospil i sognehuset, Præstøvej 1, Faxe
3 gange i løbet af efteråret inviterer Faxe Menighedsråd til bankospil i Faxe Sognehus. Så hvis
du har lyst til at bruge en søndag eftermiddag
til hyggeligt samvær med andre, har du her muligheden.
Spilleplader, kaffe, øl og vand vil kunne købes til
yderst rimelige priser, og selvfølgelig vil der være
pæne præmier.
Overskud går ubeskåret til Faxe Menighedsråds
julehjælp.
Datoerne for bankospil i sognehuset: 24. september, 12. november og 10. december.
Dørene åbnes kl. 13:30, og spillet begynder kl.
14:00. Vi regner med at være færdige kl. 16.

Studiekreds
Efteråret byder på studiekreds i:		
Tekster fra Det nye Testamente,			
4 tirsdags-aftner i oktober og november.
Vi vil forsøge at nærlæse nogle af de tekster, vi
bruger i gudstjenesten men måske ikke altid
får så meget ud, fordi de ikke så ofte bliver
brugt som prædiketekster.
Det er en forudsætning at der er minimum 10
tilmeldte for at starte studiekredsen.
Man bedes venligst tilmelde sig undertegnede
pr. mail cac@km.dk senest Tir. d. 26. September.
De fire tirsdage ligger 3/10, 17/10, 7/11 og
21/11 fra kl. 19.30 – 21.30.
			

Carsten Ackermann

Gudstjenester på LindevejCenteret

Der er gudstjeneste hver d. 4. tirsdag på LindevejCenteret i Faxe fra kl. 14.30 – 15.30.								
Organist: Lene Besser. Præst: Carsten Ackermann.
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Set ud fra Præstegårdsvinduet
De allerfleste steder i kirkerne rundt omkring
har man foran alteret en alterskranke.
Denne alterskranke er ikke bare en tilfældig
foranstaltning men en indretning, som har en
dybere mening og betydning, både for kirken
som sådan og for menigheden, der samles om
søndagen.
Alterskranken er en indretning omkring alteret,
som går langt tilbage i tid. På billeder fra reformationen kan man således se menigheden
knælende ved alteret mens en præst uddeler
nadveren til nadverdeltagerne. Det var et udtryk
for noget af det nye ved reformationen, at menighedens ”læge medlemmer” ( = ikke-præster
) nu også måtte indtage begge nadverens to elementer, brød og vin. Det havde man ikke måttet før reformationen i den katolske tid, hvor
læge medlemmer kun måtte få brød.
Af nogen opfattes alterskranken som en grænse, et ”skel” mellem det hellige og det profane,
mellem præst og menighed. Men sådan skal det
ikke forstås. Tværtimod!
Mens selve alteret skal opfattes som et spisebord, nemlig det spisebord, Jesus indtog den
sidste nadver sammen med sine disciple før sin
korsfæstelse og død, skal alterskranken forstås
som en forlængelse af det spisebord, fordi ikke
alle kan deltage ved nadveren omkring selve alteret. Det er simpelt hen ikke stort nok. I hvert
fald nogle søndage!! Alterskranken er altså et
udtryk for kirkens inclusivitet, ønsket om at der
skal være plads til så mange som muligt.
Samtidig skal man opfatte alterskrankens halvrunding som noget, der fortsætter videre om
bag ved alteret! Det skal ikke forstås sådan, at
hvis man går ind bag alteret, så finder man den
anden halvdel dér. Nej, den anden halvdel er
usynlig og går ind i evigheden, hvor de, der er
gået hjem til Gud forud for os i troen på Kristus
som deres frelser, nu sidder og deltager i samme måltid sammen med de levende! Det giver
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god mening for den, som har mistet nogen han
eller hun havde kær! Ved nadverbordet er man
igen sammen med den, man savner og bliver
mindet om Guds løfter om et glædeligt gensyn.
Men dette er det kun troens øjne, der kan få
øje på!
Midt i alterskrankens cirkel troner Jesus Kristus
– usynligt - over alteret som den, der giver sit legeme og blod til menighedens bevarelse i troen
og er på den måde selv tilstede. Præsten er blot
den tjener, der på Hans befaling og menighedens ønske formidler frelsens nådemidler mellem frelseren og nadverdeltagerne.
Endvidere er alterskranken udtryk for alle menneskers lige adgang til Gud i et forhold, hvor
ingen er mere værd end andre eller hvor nogen
er nærmere Gud end andre.
Endelig vidner alterskranken om den befaling,
vi har fået i dåben om at gå ud i al verden med
evangeliet og dele det med alle, fordi Gud ønsker at inkludere alle i sit samfund og i sit rige.

Carsten Ackermann

ROHOLTE SOGN

Debatmøde 				
om kirkens fremtid
Kirkens ansatte og menighedsråd har i foråret
været inviteret af Faxe Menighedsråd for at debattere kirkernes visioner sammen med andre
sognes medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer.
Fra Roholte Kirke nåede vi til konklusionen som
skitseret på opslaget (se billedet?)
I øvrigt har vi i menighedsrådet til hensigt at
tage visionerne op til debat en gang om året.
Tak til Faxe Menighedsråd for arrangementet!
Jørgen Fredslund · formand

Kirkeklubben i Roholte

Høstgudstjeneste i Roholte kirke

Vi er en lille strikkeklub, der mødes i Roholte
sognehus, hver 1 tirsdag i md.

Høstgudstjenesten minder os om, at vi lever af
det vi modtager: "Det vokser jo medens vi sover."

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.

At være en god modtager kræver, at man siger
tak for det, man får og bruger det i den hensigt,
gaven er givet i!

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

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. 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 Søn. d. 17/9
kl. 10.30 v. Carsten Ackermann.
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Alle Helgen
Den faste tradition med at fejre ALLE HELGEN
ved aftengudstjenesten kl. 19.00 holder vi også
fast ved i år.
Den stemningsfulde kirke vil være særligt smukt
udsmykket, vi skal synge de kendte, dejlige samler og høre vidunderlig musik. RoKoGo-koret
medvirker for første gang i Alle Helgen-gudstjenesten
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

Sangcaféen 				
i Roholte Sognehus
Vi mødes en gang om måneden og synger fra
Folkehøjskolesangbogen, suppleret med DGI
sangbogen. Ofte er der et lille tema for caféens
første del, med sange forberedt af mig. Efter
kaffepausen med hyggelig snak og Anne Maries fortrinlige hjemmebag, fortsætter vi med
ønsker fra de fremmødte. Alle er hjertelig velkommen til disse caféer- tilmelding er ikke nødvendig, men medbring 10 kr. for kaffe og boller.
HUSK: man bliver både kønnere og gladere af
at synge sammen.
Datoer for sangcafé i efteråret: 18.september
23.oktober 20.november 11.december
På gensyn siger Anne Marie og Christina
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RoKoGo-koret
RoKoGo-koret starter sæsonen 		
onsdag d. 6.september.
Vi øver hver onsdag fra 19-21.30 i Sognehuset i Roholte. Koret er et 4-stemmigt kor,
som er tilknyttet Hylleholt og Roholte sogne. Vi optræder ved særlige gudstjenester og
afholder julekoncert og forårskoncert.
Hvis du er glad for at synge og har lyst til
at være en del af et musikalsk fællesskab,
er du velkommen til at kontakte korleder
Christina Bernstein- telefon 50969845 for
at aftale nærmere.
Det koster 150,- kr at deltage for en hel sæson.

ROHOLTE SOGN

Hent App'en"Find gravsted"
til telefonen

Konfirmation i 				
Roholte kirke 2018
Der bor ikke længere så mange børn / unge i
Roholte.
De få unge, som bor i Roholte sogn, går ikke
længere på samme skole. Det frie skolevalg og
senest den nye skolereform har gjort, at eleverne fordeles på forskellige skoler rundt omkring
i den nærmeste omegn og de vil naturligt nok
gerne gå til forberedelse sammen med deres
kammerater i klassen.

– og få mulighed for at
søge gravsteder på Roholte kirkegård via afdødes navn, og få vist fødsels og dødsdato samt
nr. på gravstedet.
Ligeledes er det muligt at få vist de aktuelle takster for kirkegårdens ydelser, kontaktoplysninger og adresser.
Hvis man står på kirkegården er det muligt at
få vist placeringen af gravstedet via telefonens
GPS.
Roholte kirkegård bidrager med data, og man
er altid velkommen til at kontakte personalet
vedr. evt. spørgsmål.
Med kærlig hilsen · Graver Linda Pedersen

Derfor er der ikke længere grundlag for at danne
et egentligt konfirmand-undervisnings-hold i
Roholte.

Salmesangsaften i Roholte

Men næsten hvert år er der enkelte unge, der er
blevet undervist i andre sammenhænge, som
gerne vil konfirmeres i deres hjem-sogn: Roholte.

Vi mødes i Roholte kirke/Sognehus onsdag
d. 18/10 fra 19-21 for at lære nogle nye salmer,
som er udgivet i Kirkesangbogen. Medlemmer
fra RoKoGo-koret vil deltage og støtte sangen.

Det skal der være mulighed for!
Derfor er det stadig muligt at blive konfirmeret
i Roholte kirke, hvis man har modtaget undervisning hos en anden præst.
Der er både mulighed for forårs-og efterårskonfirmation:
Forårskonfirmationen ligger fast på Kr. Himmelfartsdag.
Efterårskonfirmation ligger den sidste søndag
i September.

Undervejs bliver der en kaffepause med brød.
Pris for den er 10kr.
Alle er meget velkommen til en hyggelig musikalsk aften. Af hensyn til
planlægningen- venligst
tilmeld på mail til organist Christina Bernstein: c.m.bernstein@
gmail.com

For nærmere aftale kontakt undertegnede.
Carsten Ackermann
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Ny kirkegårdsmur
En del af kirkegårdsmuren mod nordøst ved
Roholte Kirke er i løbet af sommeren blevet udskiftet. Halvdelen af rødstensmuren er ombygget i flere omgange i 1900-tallet.
Det sidste stykke af den gamle ringmur var i
meget dårlig stand. Både mursten og fuger var
nedbrudte og smuldrende på grund af fugtindtrængning og vejrliget gennem tiden. I mange
år har det derfor været et stort ønske i menighedsrådet at få genopbygget en ny mur på den
sidste strækning ud mod Vindbyholtvej og Roholtevej.
Det var så spændende at se om også sokkel
og fundament skulle udskiftes! I så fald kunne projektet blive meget omfattende og dyrt.
Nationalmusset skulle jo eventuelt stå for arkæologiske udgravninger. Vi slap med skrækken
- fundament og sokkel af kløvede kampesten
under den gamle mur var fin hel og tør. Den nye
mur kunne bygges direkte oven på!
Den nye mur er en udluftet hulmur afdækket
med to rækker vingetagsten. Murstenene er
blødstrøgne og dybrøde og matcher derfor
godt til kirkens gamle mursten. Der er lavet
”brændte” huljernsfuger efter de helt gamle
håndværker principper. Et specialdesignet
brændejern varmes op over en gasflamme og
dyppes i linolie og juramørtlen formes i en udadvendt buget fuge. Resultatet er rustikt og
flot!
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Der er selvfølgelig foretaget alle byggetekniske
forholdsregler mod indtrængning af fugt. De
gamle stenplader/gravsten på indersiden er
indmuret i den nye mur med samme placering.
Så skulle man tro, at der til en ny mur hører nye
tagsten! Men nej – sådan behøver det ikke at
være! Både arkitekt og murermester anbefalede
at anvende brugte tagsten! Hvis de brugte er
100% intakte er holdbarheden den samme som
ved nye. Tagstenene er leveret fra Præstø Bevaringsforening. Hver tagsten er renset og tjekket
for revner og lagt på efter alle kunstens regler!
Tagstenene har fået patina og passer derfor
godt ind til den øvrige mur.
Vi er i Roholte rigtig godt tilfredse med resultatet. Et gammelt ønske er gået i opfyldelse!
Roholte Kirke har nu en holdbar og smuk kirkegårdsmur i mange årtier fremover!
Hanne Margrete Straarup · Kirkeværge

HYLLEHOLT SOGN

Omkonstituering i 		
Hylleholt Menighedsråd
I løbet af foråret og forsommeren 2017 er der
sket ændringer i sammensætningen af Hylleholt
Menighedsråd, hvor næstformand Aase Gertrud Tramm og Arne Dilling-Hansen anmodede
om at udtræde af menighedsrådet.
Jeg blev overrasket og beklagede det; men udmeldelsesønskerne blev følgelig behandlet på
menighedsrådets møde den 18.4. og 29.5.,
hvor de blev taget til efterretning og godkendt.
Menighedsrådets webmaster Henrik Morin,
Elmuevej 11 var 1. stedfortræder og indtrådte
i menighedsrådet efter Aase Gertrud Tramm
den 18.4. og tidligere medlem af menighedsrådet Hanne Elisabeth Due Jensen indtrådte i
menighedsrådet den 29.5., hvor Arne DillingHansen gik ud.
Grundet Gertrud´s og Arne´s udtræden medførte det nyvalg til ny næstformand og valg til
medlemmer af de lovpligtige udvalg. Disse valg
blev foretaget den 29.5. Ny næstformand blev
Henrik Morin. Nyt Stående Udvalg: Arne Skovbæk; Henrik Morin og Inger Christiansen. Valgudvalg: Inger Christiansen valgt som formand
+ Arne Skovbæk og Bente Holm (afløste Arne
Dilling-Hansen).
Omkonstitueringen af menighedsrådet blev bekendtgjort fra prædikestolen i Hylleholt Kirke
Pinsedag den 4. juni 2017.

Godnathistorier for børn
Mandag den 18. september er der godnathistorier i kirken
Vi begynder i kirken kl. 17.00, hvor bibelske historier og kristne temaer bliver fortalt og vist for
børnene. Godnathistorierne er hovedsageligt
for børn i alderen 3 – 9 år, men alle er selvfølgelig velkomne til at være med. Bagefter spiser
vi aftensmad i fællesskab i Hylleholt Sognehus

I en række ikke lovpligtige udvalg er der også sket
ændringer – herunder et nyt ErindringsVærksted
udvalg, der skal stå for et nyt program for år
2018. Det gamle ErindringsVærksted udvalg,
hvor Åse Gertrud Tramm er formand, og hvor
også Arne Dilling-Hansen er med – fortsætter
arbejdet med at afvikle programmet i efteråret
og frem til jul 2017 – og det er vi i menighedsrådet meget glade for.
På Hylleholt Menighedsråds vegne vil jeg sige
tak til Aase Gertrud Tramm og Arne DillingHansen for det store arbejde, de har påtaget
sig på flere områder i menighedsrådet.
Arne indtrådte i menighedsrådet som stedfortræder i valgperioden 2008 – 2012 (den
24.1.2011). Arne havde medvirket som medlem af menighedsrådet i sidste halvår af 2010,
da han var indkaldt som stedfortræder for et
sygdomsramt medlem, så det blev til et virke på
næsten 7 år i menighedsrådet.
Gertrud blev valgt ved valget i 2012 – og blev
ved konstitueringen næstformand og formand
for valgudvalget, samt medlem og formand for
aktivitets- og gudstjenesteudvalget.
Ved at gennemlæse periodens KirkeHilsen blade
kan man se, at der har været et stort aktivitetsniveau i menighedsrådet.

Arne Skovbæk, formand

omtrent 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.
Der er tilmelding til spisningen hos sognepræst
Erik Kempfner på tlf. 21717083 eller mail:
ergk@km.dk.
Maden koster 10 kr. pr. næse eller 30 kr. for
hele familien.
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Erindringsværkstedet
Hylleholt Sognehus, 				
Hovedgaden 15, Faxe Ladeplads

medarbejdere i aktiv tjeneste. MAF's formål er
"at give evangeliet vinger" og dermed forøge
kirkernes og de humanitære organisationers
rækkevidde, således at så mange mennesker
som muligt kan få humanitær hjælp og blive
mødt med det kristne budskab.

Program for september, oktober og 		
november 2017
5. oktober kl. 14-16			
Foredrag, kaffe/te og kage koster 40 kr. pr.
Hans-Willy Bautz: 			
gang. 						
"Mord på Sicilien 				
Kontaktperson Gertrud Tramm tlf.: 40567577

– Et spor fører til Danmark"

Alle er velkomne. Kirkebilen kan bestilles.
7. september kl. 14 – 16			

Gunilla Heick: 				
Dansk Vestindien – det tabte paradis?
I år er der gået 100 år siden Danmark solgte
St. Thomas, St. Croix og St. John til USA for 25
millioner dollars. Vi tager på en billedrejse til
de tre øer og hører om både kolonihistorie og
om, hvordan livet derude leves i dag. Gunilla
Heick har besøgt øerne tre gange indenfor de
sidste syv år og er blevet meget glad for dem. Vi
hører også om de sorte slavers efterkommere i
Danmark, samt får praktiske tips til egne rejseoplevelser.

21. september kl. 14 – 16			

Kamma og Arne Puggaard: 			
Lille flyselskab med stor rækkevidde
Arne Puggaard og hans hustru Kamma ledsager
deres foredrag med billeder om MAF’s flymission fra en af deres mange rejser blandt andre
til Madagaskar.
MAF (Mission Aviation Fellowship) blev startet i England lige efter 2. Verdenskrig af kristne
RAF-piloter, som så muligheden for at anvende
krigsflyene i fredens tjeneste. MAF er i dag en
stor international, fælleskirkelig missionsorganisation med afdelinger i hele verden. MAF har
135 fly stationeret i 30 u-lande og har ca. 1400
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Krimiforfatteren Hans Willy Bautz er vendt
hjem til Haslev efter 30 års arbejde i Tyskland.
Han vil fortælle om sin roman. Handlingen tager sit udspring i et mord på Sicilien, som bringer en siciliansk kriminal-kommissær og hendes
ven, en dansk-tysk journalist til Syd- og Østsjælland, hvor drabelige begivenheder finder sted.
Vi vil høre om, Hans-Willy Bautz´s forfatterskab og om, hvor han henter sin inspiration.

19. oktober kl. 14-16				

Ole Sørensen: 			
"Klinten og verdensarven"

Stevns Klint er blevet optaget på UNESCO's liste over verdensarv, fordi et dramatisk kapitel
i Jordens historie gemmer sig i klinten. Et ganske tyndt lag af Fiskeler fortæller historien om,
hvordan dinosaurerne og halvdelen af alle dyrearter blev udslettet for 66 millioner år siden,
da en asteroide ramte Jorden. Stevns Klint i Højerup, er verdensberømt som det bedste sted
i verden at se det dramatiske lag, men Stevns
Klints smukke natur rummer også et væld af andre historier og oplevelser. Ole Sørensen, der i
mange år har været frivillig omviser, vil fortælle
om dette enestående geologiske klenodie, som
vi er så heldige at have i vores "nabolag."

(forts. side 19)
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2. november kl. 14 - 16				

Marianne Schroll: 				
"Århundredes børn – århundredet ud"

Marianne Schroll, der i 1991 blev udnævnt til
Danmarks første professor i geriatri (ældres
sygdomme) og nu er aktiv pensionist, vil med
udgangspunkt i en undersøgelse af stor gruppe
danskeres liv og helbred gennem 50 år beskrive
aldringsprocesserne.
Hendes erfaring og indgående kendskab vil udmønte sig i gode og konkrete råd om, hvordan
vi får det bedste ud af det, nogle benævner som
"Den tredje Alder."

16. november kl. 14 - 16			

Birgit og Jørgen Jensen: Videofilm

Jørgen Jensen vil med sine videooptagelser lade
os genopleve vores udflugt 19. maj 2016 ”I
Grundtvigs fodspor” og i grove træk fortælle
om den rute vi kørte.
Efter kaffepausen viser Jørgen en film, som han
optog under sit og sin kones besøg i Sydafrika
d.14 Maj 2014. Inden filmen starter, fortæller
Jørgen ganske kort om, hvor i Afrika de var, og
hvordan de boede.

Gudstjeneste på 			
Hylleholtcenteret
Torsdag d. 14. september 			
kl. 14.30 - 16.00 			
Høstgudstjeneste med nadver			
v/ Erik Grønvall Kempfner (kirkebil)
Torsdag den 12. oktober 			
kl. 14.30 - 16.00			
Gudstjeneste med nadver v/ Erik Grønvall
Kempfner (kirkebil)
Torsdag den 9. november 			
kl. 14.30 - 16.00			
Alle Helgen gudstjeneste med nadver – oplæsning af navne				
v/ Erik Grønvall Kempfner (kirkebil)
Disse dage er der gudstjeneste med nadver
på Hylleholtcenteret.
Efter gudstjenesten hygger vi os med danske
sange, kaffe og kage.
Hvis man ikke bor på Hyllleholtcenteret koster Kaffe/kage: kr. 21,-.
Alle er velkomne - og kirkebilen kan bestilles hos Faxebilernes Taxi: tlf. 56 714455
Sognepræst Erik Grønvall Kempfner

30. november kl. 13 – 16.30

Julefrokost i Erindringsværkstedet
Buffet fra La Mer pris 100 kr.			
Underholdning, snak, latter og megen glæde.

Efterårskonfirmation
Søndag den 24. september 2017 fejrer
vi konfirmation i Hylleholt Kirke
Kl. 10.30 ved Erik Grønvall Kempfner
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Vi vil også gerne opfordre alle til at medbringe
afgrøder hjemmefra (frugt/grønt), som velsignes i gudstjenesten - og efterfølgende tages med
hjem igen, som et symbol på, at Gud hver dag
året rundt velsigner middagsbordene i de danske hjem.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning/frokost i Hylleholt Sognehus, hvor vi hygger os og
får lejlighed til at tale sammen. Frokosten koster
50 kr. og drikkevarer - øl, vand, vin koster 10 kr.
pr. flaske/glas.
Tilmelding til kordegn Bodil Hovmand på
boho@km.dk eller 56716083 senest mandag
den 4. september mellem kl. 9 og 15
Gudstjeneste – og aktivitetsudvalget

Høstgudstjeneste 		
med fællesspisning
Søndag den 10. september kl. 10.30 er der
traditionen tro høstgudstjeneste i Hylleholt
Kirke
Høstgudstjeneste er en festgudstjeneste, hvor vi
takker for årets høst og naturens gaver og deler
overskuddet med de fattige.
Høstgudstjeneste er ikke en kirkelig højtid med
fast plads i kirkeårets kalender. Den falder som
oftest ultimo september og afholdes i kirken
som en del af højmessen, hvor vi synger kendte
høst- og efterårssalmer som ”Vi pløjed´og vi
såede” og ”Nu falmer skoven trindt om land”.
Vi pynter kirken med neg og blomster eller frugt
og grønt fra haverne. Der er særlige bønner til
høstgudstjenesten, men prædikenen har ikke
nødvendigvis med høst at gøre, da præsten ofte
prædiker over den faste bibeltekst, som hører
søndagen til.
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Mulighed for lørdagsdåb 		
i Hylleholt Kirke
Lørdag d. 16. september 2017 kl. 10.30
v/ Erik Grønvall Kempfner
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Andagt og Menighedsmøde
Torsdag den 26. oktober kl. 19.00 – 21.30
Program:
•

Kort andagt i Hylleholt Kirke kl. 19.00, med
salmer fra det nye salmebogstillæg.

•

Menighedsmøde i Hylleholt Sognehus, hvor
menighedsrådet orienterer om:

•

årets gang i 2017

•

om budgettet for 2018

•

derudover lidt om regnskabet for 2016

Halloween

•

Der vil også blive orienteret om menighedsrådets og medarbejdernes visions forslag for
arbejdet i valgperioden indtil næste menighedsrådsvalg.

Hylleholt Menighedsråd og Borger & Erhvervsforeningen inviterer igen i år til et arrangement i forbindelse med Halloween

•

Derudover en kort orientering om en Betænkning fra Kirkeministeriet om Menighedsrådsvalg i fremtiden - udgivet af ministeriet i maj 2017.

•

I en pause i mødet vil der blive serveret ost
og rødvin/øl/vand.

Kom og deltag og lær nogle nye salmer og kom
med forslag til menighedsrådets fremtidige arbejde.
Arne Skovbæk · formand

Vi mødes i Huset, Hovedgaden 40, mandag
den 30. oktober kl. 16.30, hvor vi skærer flotte
græskarlygter, synger sange og hygger os. Borger & Erhvervsforeningen byder på pasta og
kødsovs og når alle er klar, går vi ud til Hylleholtcenteret for at synge for de ældre og vise
de fine græskarlygter frem. Bagefter går vi ned
til kirken, hvor der kl.18.30 er gudstjeneste ved
Erik Grønvall Kempfner.
Efter gudstjenesten er der præmier til den flotteste græskarlygte og den bedste udklædning.
Alle er velkomne
Gudstjeneste-og aktivitetsudvalget

Konfirmation 				
i Hylleholt Kirke 2018 og 2019
v/ Erik Grønvall Kempfner

2018: Lørdag den 14. april kl.10.30 og
søndag den 15. april kl.10.30 		
Søndag: den 16. september kl.10.30
2019: Lørdag den 27. april kl. 10.30 og
søndag den 28. april kl.10.30		
Søndag den 22. september kl.10.30
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Kirkegården

Alle Helgen
Alle Helgens mindegudstjeneste søndag den
5. november 2017 klokken 16.00
Alle Helgens dag er en gammel skik. Tidligere
kaldtes den Alle Sjæles dag. Mange kirker landet over holder fast i denne tradition ved at
holde en mindegudstjeneste, for at mindes de
døde. Hér vil alle have mulighed for at sende
en særlig tanke og tænde et lys for sine kære.
Gudstjenesten er særligt henvendt til alle jer, der
i årets løb har mistet en, I holder af.
Vi vil tænde lys i kirken mens navnet på jeres ven
eller slægtning læses op.
Naturligvis præger det denne gudstjeneste, at
vi har de døde med i tankerne. Og det er helt
naturligt, at man sidder med en tåre i øjnene.
Når man har mistet et nærtstående menneske,
efterlader det et tomrum og stor sorg. Og det
kan tage lang tid at genfinde sig selv.
I kirken taler vi om håb og livsmod på trods af
livets svære tab. Det kristne budskab er i høj
grad et budskab, der henvender sig til sørgende.
Derfor forsøger vi at fylde gudstjenesten med
håb og vende blikket – ikke blot bagud – men
også fremad mod lyset og glæden i Guds rige.

Sognepræst Erik Grønvall Kempfner
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I forbindelse med vareindlevering ( gasflasker)
til Faxe Kalk, Hovedgaden 13 Faxe Ladeplads,
her i forsommeren, skete der efter aflæsningen
skade på kirkegårdsmuren. Da chaufføren skulle bakke for at vende lastbilen, fejlbedømte han
afstanden til kirkegårdsmuren og beskadigede
denne, så det øverste af muren blev trykket meget kraftigt. Da den øverste meter truede med
at falde ned over gravstedet på kirkegårdssiden,
var det nødvendigt at nedtage den øverste del
af muren i det berørte område, ca. 3 m i længden, grundet løse mursten og tegl.
Der er her tale om en forsikringssag, som der er
indgået aftale om. Reparation af muren vil blive
udført i løbet af efteråret 2017, da der først
skal fremstilles en del nye mursten til erstatning
for de knækkede sten - denne type sten er ikke
længere lagervarer.
Bent Friis, kirkeværge

HYLLEHOLT SOGN

Hylleholt Sogns børne- og
ungdomskor
Hvis du elsker at synge, så kom og syng med.
Korskole og børne-ungekor
I det forløbne skoleår har koristerne fra 2.-3.
klasse sunget med ved minikonfirmandernes
krybbespil og på Hylleholt plejecenter. 3.klasse
har sunget vores egen musical/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.
I korskolen leger vi, vi lærer om noder og rytmer
bla. ved at spille med på sangene på marimbas
og akkompagnere på congas og andre rytmeinstrumenter.
Vi øver en gang om ugen. 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. Husk
tilmelding til organist Charlotte Hjerrild Andersen på tlf., mail eller via kirkens hjemmeside..
Du er også velkommen til at skrive eller ringe,
hvis du har spørgsmål i forbindelse med koret.
Mød gerne op i fællesrummet udenfor Hylleholt
Skoles musiklokale mandag d. 21.august mellem kl. 14.15-15.45, hvis du har spørgsmål til
korleder Charlotte.
Korstart: Mandag d. 29. august
•

kl.1415-15.05 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

Sang-gospelworkshop med Sofie Hermind
Lørdag d. 30. september kl. 10.15-14.30
Lørdag d. 30. september holder børne-ungekoret korworkshop i Hylleholt Kirkes sognehus med den kendte, meget musikalske og
superenergiske sang- og gospelinstruktør Sofie
Hermind og hendes fabelagtige pianist fra kl.
10.15-14.30. Workshoppen er åben for alle
børn og unge fra 3.klasse og op, der har lyst til
at synge. Husk tilmelding til Charlotte på mail,
telefon eller via kirkens hjemmeside senest onsdag d. 27.september. Workshoppen er gratis.
Lønnet børnekor
I år kan trænede korister (fra 4.klasse) søge
optagelse i kirkens lønnede børnekor. Vi synger
med ved særlige gudstjenester for børn og af
og til ved almindelige gudstjenester. 		
Kontakt Charlotte for prøve-syngning.
Ungdomssangere
Hvis du er god til at synge og gerne vil synge
med lønnet ved alle gudstjenester, så kan du
ringe eller skrive til organist Charlotte Hjerrild
Andersen og aftale tid for en prøve-syngning og
en snak om, hvad der skal til for at kunne deltage lønnet ved gudstjenesterne.
Charlotte Hjerrild Andersen tlf. 3071 0102,
organisthylleholt@gmail.com, kirkens hjemmeside: www.hylleholtkirke.dk (for tilmelding
til kor-workshop og børne-ungekor). Her ligger
også billeder af børnekorets aktiviteter fra de
forløbne år.
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Foto: Jan-Ewald Hovmand

Gudstjeneste 1. søndag i Advent
Den 3. december kl. 16 i Hylleholt Kirke		
RoKoGo-koret medvirker
Ordet advent kommer af det latinske Adventus Domini, som betyder Herrens komme. Det latinske
ord adventus bruges om en feltherres hjemkomst,
efter han har besejret sine fjender. I adventstiden
forbereder man sig til julen, hvor man fejrer, at Jesus
Herren kommer til verden. Derfor var adventstiden
oprindeligt en langt mere stille tid, end den er for
de fleste i dagens Danmark med gave- og juleræs.
Derfor vil vi gerne have lov at byde det nye Kirkeår
velkomment med en musikalsk gudstjeneste ud over
det sædvanlige med masser af dejlig sang, som RoKoKo-koret vil løfte gudstjenesten med.
Alle er velkomne…
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Erik Grønvall Kempfner
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Foredragsaftner – efterår 2017
Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, 4654 Faxe Ladeplads

Tirsdag d. 5. september kl. 19.00 – 21.30

"Luther – rebel og reformator" 						
v/ cand. theol, tidl. lektor og højskoleforstander Henning Nørhøj

"Guds kærlighed er ligesom en moders kærlighed, der bærer over med alt det lort, skrig,
og skrål, hendes barn laver. Selvom vi er syndere og gør meget forkert, er vi stadig Guds
børn." Citatet er fra en af Martin Luthers bordtaler, som giver et præcist indtryk af hans
temperament, bramfrie sprog og ikke mindst hans kristendomsforståelse.
Luther kritiserede sin kirke, den katolske, for dens misbrug og vildledning af mennesker.
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 opgørene med ledende kirkefolk
– opgør som bragte ham i livsfare. Men vi vil også se ham som familiefar, salmedigter
og prædikant.

Den 24. oktober kl. 19.00 – 22.00

Filmaften med Luther
Filmen "Luther" er en tysk-amerikansk film fra 2003,
instrueret af Eric Till og baseret på Martin Luthers liv.
Filmen handler om Martin Luther, som er en munk,
der er underlagt paven i Rom, som alle andre munke
i 1500-tallet. Livet som munk er hårdt for Luther, da
han har svært ved at acceptere, at folket og kirken ser
Gud som en, man skal frygte, i stedet for en, man skal
elske. Han kommer til Rom og får øjnene op for, hvordan den katolske kirke fungerer, og hvordan den udnytter folks tro ved at tage penge for syndsforladelse.
Han er ikke enig i, at Biblen kun skal være på latin; han
mener, at alle har ret til at læse Guds ord, og går imod
Rom ved at skrive sine meninger og senere udgive selve
biblen på tysk, så alle kan læse det. Dermed starter han den kristne reformation. 		
Oplæg ved sognepræst Erik Kempfner. I pausen bydes på lidt vin, ost og snacks.
Alle er velkomne i vores lille hjemmebio....
(forts. s. 26)
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Den 7. november kl. 19.00 – 21.30

"Godbidder fra Luther"
Lutheraften hvor kirke og kro mødes…
Luthers hjem i Wittenberg havde mange gæster, og
som oftest var middagsbordet fyldt af en broget flok,
der havde deres gang i huset. Luthers bidrag til samtalen omkring bordet er særegen derved, at han viser
en anden side end den, vi kender fra hans teologiske værker. Udgangspunktet er nok teologien, men
de billeder og de udtryk, han benytter til at illustrere,
hvordan tilværelsen bør udfolde sig, er farverige og
festlige.
Bogen "Godbidder" af Jakob Ørsted er et lille udpluk
af de i alt 6 bind om Luthers bordtaler. Emnerne tæller bla. ægteskab, børn, undervisning, krig, død, kirken og musik. Sognepræst Erik Kempfner læser op af et par godbidder
og fortæller, medens der bydes på Lutherøl, pølser og brød. Alle er velkomne.
"Plages du af depression, fortvivlelse eller dårlig samvittighed, så skal du spise, drikke og
være sammen med venner. Hjælper det dig at tænke på piger, så gør det."
Aktivitets- og gudstjenesteudvalget byder alle velkommen til disse 3 spændende aftner,
hvor der vil være et let traktement undervejs.
Det er gratis at deltage, og kirkebilen kan bestilles hos Faksebilernes Taxi tlf.: 56714455.

Jens Jacob Nissens duo
præsenterer “The Gospel Music of Elvis Presley” 		
I Faxe Kirke, søndag den 10. september, kl. 15.
Faxe kirke indbyder til koncert med Jens Jakob Nissens duo, søndag den 10. September, 2017, kl. 15.
Entréen er gratis og kirkebilen kører på dagen, mod
forudbestilling på tlf. nr. 56713552, tast 1. Senest kl.
12 fredagen forinden. 			
Duoen består af far og søn, der begge har en god
JENS JAKOB NISSENS DUO
præsenterer “The Gospel Music of Elvis Presley”
og solid baggrund i den internationale musiks verden med turneer
i såvel
Europa
som
I Faxe Kirke,
søndag den
10. september,
kl. 15
U.S.A.. I dagens koncert optræder de med et spændende repetoire af Elvis’ kristne musik.
Der bliver sat fokus på hans liv og levned og fortalt og fortolket undervejs.
Fri entré!

Fri entré!
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Faxe kirke indbyder til
koncert med Jens Jakob
Nissens duo, søndag den 10.
September, 2017, kl. 15.
Entréen er gratis og
kirkebilen kører på dagen,
mod forudbestilling på tlf.
Nr. 56713552, tast 1. Senest
kl. 12 fredagen forinden.
Duoen består af far og søn,
der begge har en god og

solid baggrund i den
internationale musiks verden
med turneer i såvel Europa
som U.S.A.. I dagens koncert
optræder de med et
spændende repetoire af
Elvis’ kristne musik. Der
bliver sat fokus på hans liv og
levned og fortalt og fortolket
undervejs.
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Mads Westfall og Lars Grand i Roholte
Tirsdag d. 12. september inviterer vi til koncert i Roholte Kirke kl 19.30 		
med duoen Westfall og Grand
Det er formentlig umuligt at finde en dansk duo med to musikere, der tilsammen spiller så mange koncerter, som Mads Westfall og Lars Grand gør. Og det er der en god
grund til. De to er nemlig blandt landets førende troubadurer og spillemænd. Både som
solister med egne sange, med deres respektive backingbands og i det fælles viseorkester
Halfdanskerne oplever de kæmpe succes med fine anmeldelser, airplay på DR, fulde huse
og stående ovationer i hele landet.
I Roholte Kirke kan de opleves som duo. Med Mads på guitar, Lars på harmonika og
deres fantastiske stemmer, der både kan levere flotte fortolkninger hver for sig og synge
sammen i smukke harmonier. De stiller op med deres store fælles repertoire, og med
deres mangeårige erfaring og legendariske evne til at føle sig ind på publikum rammer
de lige præcis det, publikum efterspørger. Fra viser af danske digtere over klassikere fra
1970´erne til sange, alle kan synge med på.
Westfall & Grand optræder i Roholte Kirke den 12. september kl. 19.30 og der er fri
entré. Hjertelig velkommen!
På Roholte menighedsråds vegne, Christina Bernstein
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Børnekoncert i Faxe Kirke (i samarbejde med Hylleholt Kirke)
Fredag den 6. oktober kl. 17
"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 tirsdag den 3. oktober kl. 12.

Festgudstjeneste
Tirsdag d. 31. oktober i Faxe Kirke
Den 31. oktober 2017 er jubilæumsdagen for
Martin Luther. Dagen fejres i hele Danmark og i
Faxe kommune bliver det med en fælles jubilæumsgudstjeneste i Faxe Kirke kl. 19.00, hvor
provst for Tryggevælde Provsti; Erhard Schulte
Westenberg, prædiker. Efterfølgende er der reception i Faxe Kirkes Sognehus, Præstøvej 1 A.
Alle er velkomne og det er gratis at deltage.
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Babysalmesang i Hylleholt Kirke
Charlotte Hjerrild Andersen har endnu et forløb for de 0-1-årige 			
i Hylleholt Kirke torsdag formiddag fra kl. 10.00-10.45.
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.
Babysalmesangen i 2017 begynder torsdag den 12. oktober fra kl. 10.00-10.45. 		
Der er 8 mødegange og forløbet slutter torsdag den 30.november.
Tilmelding til kordegn Bodil Hovmand på mail: boho@km.dk eller tlf. 56 71 60 83 –
senest mandag d. 2. oktober.
Børn fra Faxe, Roholte og Hylleholt sogne har fortrinsret. Det er gratis at være med.
Der er max. plads til 10 deltagende babyer på holdet.
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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. 26. oktober
kl. 16.45-17.30 i Faxe Kirke og fortsætter 8 gange frem til midt i december.

MARTINS OPRØ

Undervisningen er gratis og vi gør opmærksom på, at både forældre og bedsteforældre
er meget velkomne med tumlingerne.

Kirkemusikteater for konfirmander og fam

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.
Ny forestilling skabt til Luther-året
Børn fra Faxe, Hylleholt og Roholte sogne har fortrinsret.

af det prisvindende Musikteater SAUM

TESE 1

Martins oprør
Mandag den 6. november kl. 19 i Hylleholt Kirke
Faxe og Hylleholt kirker præsenterer i samarbejde en
ny forestilling skabt til Lutheråret af det prisvindende
teater SAUM.
Martin er en teenager med en frygtelig tomhed i sig:
han væmmes ved verdens frådende materialisme, sine
forældres, som han ser det, tomme religion og sin egen
magtesløshed.
Men denne aften, denne nat i kirken, hvor han søger
tilflugt med sine problemer, sker der noget.

JEG ER

ALENE!

I samspil med menigheden, hvor flere af hans venner og
Martin er en teenager med en frygtelig tomhed i sig: han væmmes
familie sidder, og med musikken som bro,frådende
som forvandlende
kraft,
afdækker
liv tomme religion
materialisme, sine
forældres,
som vi
hanhans
ser det,
og udfordringer og ser ind i hans fremtid.magtesløshed.

Men denne aften, denne nat i kirken, hvor han søger tilflugt med sine pro

Det er kirkemusikteater målrettet konfirmander
og forældre, men alle er velkomne
der noget.

I samspil med menigheden, hvor flere af hans venner og familie sid
og gudstjenesteudvalget
musikken som bro, Aktivitetssom forvandlende
kraft, afdækker vi hans liv og udford
ind i hans fremtid.
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Den unge dreng: Thomas Nielsen, skuespiller
Fortælleren: Ingeborg Fangel Mo, mezzosopran
Menigheden: Sig selv

Accordion: Frode And
Klarinet: Anna Klett
Libretto: Jesper B. Kar
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Sæt allerede nu kryds
Ved onsdag d. 6. december, hvor Midtsjællands Kammerorkester kommer til Roholte
Kirke. Program følger og kan læses i næste nummer af Kirkehilsen og i lokalaviserne.

(Foto: Jesper From, 2013,ms-kammerorkester.dk

Luthers jul i Hylleholt Kirke
Mandag den 11. december kl. 19
Martin Petersen, organist ved Sct. Jacobs Kirke i
København, der før har spillet koncerter for os på
orglet i Hylleholt Kirke, kommer og spiller Luthers
skønne julesalmer.
Nærmere omtale i næste KirkeHilsen og på hjemmesiden: www.hylleholtkirke.dk

Læs indlægget om frivilligt arbejde på næste side...
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Frivilligt arbejde
hænger sammen med lykke!
Jeg læste en interessant artikel fornylig i Videnskab.dk.
Artiklen handlede om lykke og frivilligt arbejde, og den provokerede mig faktisk lidt.
For hvad har lykke og frivilligt arbejde dog med hinanden at gøre?
En professor som forsker i lykke på Erasmus Universitetet i Rotterdam siger: "I samfund,
hvor frivilligt arbejde er almindeligt, er den gennemsnitlige borger lykkeligere end i andre
samfund, også selvom han eller hun ikke selv arbejder som frivillig," Ifølge professoren
er der altså en stærk sammenhæng mellem lykke og frivilligt arbejde. Der er noget, der
tyder på, siger professoren videre:
•

at frivillige er mere tillidsfulde og selvsikre end andre mennesker

•

at frivillige tilbringer mindre tid med grublerier over egen elendighed

•

at frivillige er mere optimistiske

Danskere er sammen med hollændere og svenskere de europæere, der arbejder mest
frivilligt. Det siger statistikken, men er folk, der arbejder frivilligt også mere lykkelige end
andre? Det er da noget af en påstand!
Jeg har selv tænkt over spørgsmålet, men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal svare på det.
Det, jeg ved, er, at jeg er glad, når jeg går hjem efter en vagt. Jeg føler, jeg yder en indsats, gør noget aktivt og meningsfuldt. Pakker bøger ud, sætter prismærker på, ordner
og stiller på plads i reolen.
Jeg er kommet til at holde af lyden af dørklokken i butikken. Den irriterede mig en del
i starten, jeg syntes ikke, jeg hørte andet, den lyder nemlig temmelig ofte, for der er
mange, som går og kommer. Enten for at aflevere noget til butikken eller for at handle.
Nu minder butiksklokken mig om, at de fleste af de penge som Kirkens Korshær bruger
til socialt arbejde kommer fra genbrugsbutikkerne rundt om i landet, og butikken i Faxe
Ladeplads bidrager med et flot resultat, og det er jeg glad for at være med til. Jeg kan
godt lide at tale med dem, der kommer i butikken, hjælpe til hvis der er noget bestemt,
de søger. Jeg synes også, vi er gode til at grine og hygge os sammen, det er der heldigvis
tid til, det er ikke bare hårdt arbejde.
Intet menneske er en ø, en verden for sig; ethvert menneske er et stykke af fastlandet,
en del af det hele. Udødelige ord, som digteren John Donne skrev for mange hundrede
år siden.
Butikken i Faxe Ladeplads er et lille stykke af den store sammenhæng, som vi alle er en
del af. Og der er brug for dig, vi har brug for dine hænder. Vi kan ikke klare os alene. Så
kom og besøg os, vi har åben mandag – fredag 10-17, lørdag 10-14. Og har du lyst til
blive en del af teamet, så vil vi glæde vi os til at møde dig.
Susanne Jensen, pastor emeritus, Vemmetofte, juni 2017
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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
Tlf. 56 71 35 52
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 9 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

MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Jørgen Fredslund
Vindbyholtvej 32, Roholte, 4640 Faxe
Tlf. 40 56 80 20. E-mail: hmsjf@mail.tele.dk

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

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

Hanne Margrete Straarup, tlf. 61 60 80 46

GRAVER/KIRKEGÅRD:
Linda Pedersen
Tlf. 23 62 39 99. Mandag: Fridag

MENIGHEDSRÅDSMØDER

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. 61 60 80 46
E-mail: hmsjf@mail.tele.dk
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Kirsten Christensen, tlf. 56 72 54 71
Linda Johansen, tlf. 22 14 89 09		
Leif Richardt, tlf. 28 79 98 05

15/8, 12/9, 24/10 og 28/11.
Møderne er offentlige og begynder kl. 18.00.

HYLLEHOLT SOGN

Kirkelig vejviser HYLLEHOLT

MENIGHEDSRÅDSMØDER

MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Arne Skovbæk
Folehaven 5, Ll. Elmue, 4654 Faxe Ladeplads
Tlf.: 56 71 70 51
E-mail: arsklilleelmue4654@gmail.com

Datoerne for menighedsrådsmøderne i resten af 2017
er: 25. september, 30. oktober og 27. november. Alle
er velkomne til at overvære menighedsrådsmøderne,
der holdes i Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15,
Faxe Ladeplads. Møderne begynderkl.19. Et par dage
før hvert møde kan dagsordenen – og senere referatet
– læses på kirkens hjemmeside www.hylleholtkirke.dk

SOGNEPRÆST:
Erik Grønvall Kempfner
Hylleholtvej 7, 4654 Faxe Ladeplads
Tlf.: 21717083
E-mail: ergk@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

Kollekter i september, oktober og november 2017
Fra: 3.9. – 29.10: DANMISSION
Fra: 5.11 – 26.11: DSUK – Danske Sømands og Udlandskirker
Ved koncerter og andre arrangementer i kirken
samles altid ind til Hylleholt Sogns Juleuddeling.

ERINDRINGSVÆRKSTEDET:			
Kontaktperson Gertrud Tramm, tlf.: 40 56 75 77
KIRKEBIL: Kirkebil tilbydes for at give alle Hylleholt sogns beboere mulighed for at deltage i de nævnte 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 til 30. oktober.

Husk at besøge www.hylleholtkirke.dk
for at se de seneste nyheder og billeder.
Webmaster Henrik Morin:
webmaster@hylleholtkirke.dk
Tlf.: 52 40 62 62

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 · SEPTEMBER · OKTOBER · NOVEMBER 2017

SØNDAG I KIRKEÅRET

FAXE

ROHOLTE

HYLLEHOLT

SEPTEMBER
12. s. e. trin.
13. s. e. trin.
14. s. e. trin.
15. s. e. trin.

3/9
10/9
17/9
24/9

10.30 KKO
9.00 CA
10.30 KKO ¤
10.30 KKO

ingen
10.30 CA
10.30 CA ¤, KK
9.00 KKO

9.00 KKO K
10.30 ERGK ¤ , ∞
10.30 ERGK K
10.30 ERGK Konfirmation

OKTOBER
16. s. e. trin.
17. s. e. trin.
18. s. e. trin.
19. s. e. trin.
Halloweengudstj.
20. s. e. trin.
Reformations-fejring

1/10
8/10
15/10
22/10
27/10
29/10
31/10

9.00 CA
10.30 KKO
ingen
10.30 CA
17.30 KKO
9.00 KKO
19.00 ESW

10.30 CA
9.00 KKO
10.30 KKO, KK
14.00 CA

10.30 ERGK K
10.30 ERGK
9.00 KKO K
9.00 CA

10.30 KKO

10.30 ERGK K

NOVEMBER
Alle Helgen
22. s. e. trin.
23. s. e. trin.
Sidste søndag i kirkeåret

5/11
12/11
19/11
26/11

10.30 KKO
9.00 CA
10.30 KKO
14.00 CA

19.00 CA *
10.30 CA
ingen
10.30 CA

16.00 ERGK K
10.30 ERGK
9.00 KKO K
9.00 CA

17.30 KKO
10.30 KKO
12.30 KKO #

10.30 CA

16.00 ERGK

DECEMBER
Fredslysgudstjeneste
1. søndag i advent
1. søndag i advent

1/12
3/12
3/12

Gudstjenester på Hylleholtcenteret se side 19.

FORKORTELSER: KKO = Kirsten Kjær Ohms · CA = Carsten Ackermann · ERGK = Erik Grønvall Kempfner
ESW = Erhard Schulte Westenberg
TEGN: K = Kirkebil · KK = kirkekaffe i sognehuset · ¤ = Høstgudstjeneste · ∞ = Spisning i Hylleholt Sognehus · * = Kaffe i Præstegården · ingen = Ingen gudstjeneste: der henvises til en af nabo-kirkerne 		
# = familiegudstjeneste m. minikonfirmandafslutning.
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.

