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Præsten har ordet
Der er noget i luften…
Sådan lyder den første linje i Vilhelm Gregersens nostalgiske julesang, som jeg ganske ofte
vælger, at vi skal synge i kirken en af søndagene
op mod jul. Udover, at sangen har en dejlig melodi, så beskriver den også smukt den blanding
af minder, følelser og forventninger, som er en
del af julen for de fleste, når lige undtages måske de allermindste.
Vilhelm Gregersen huskede julen i barndomsbyen Flensborg, der efter krigen i 1864, blev
afstået til Prøjsen, der senere blev til Tyskland,
og den jul han husker og savner er noget anderledes end vores. Ja, for hver ny generation har
deres særlige minder, som hører med til julen.
Vi, der er gamle nok, vi husker f.eks. dengang,
der kun var én julekalender at se i fjernsynet.
Det var lidt mere overkommeligt at følge med
i den, end i det udbud, der er at finde på fladskærmen nu om dage, men til gengæld var der
ikke meget at vælge i mellem, så både unge og
gamle fulgte med i den tv-serie, der ellers mest
var beregnet for børn.
Min barndomsjul er også forbundet med minderne om en nattemørk biltur fra Sjælland til
Jylland. Dengang var der ikke nær så mange fridage at gøre godt, så det var først efter at arbejdsdagen var slut den 23. december, at bilen
kunne pakkes – og så gjaldt det om at nå færgen
til aftalt tid, ellers kunne man sidde i mange timer ved et ikke særligt charmerende færgeleje.
Ja, for det hører også med til min personlige
julehistorie, at der endnu ikke var bygget en Storebæltsbro, og det var også noget af en udfordring at få sig en billet, når det halve Danmark
skulle på julebesøg på Fyn eller i Jylland.

Fot0: Henrik Morin

Jeg husker det sådan, at det ofte først var kl.
3.00 om natten, at vi nåede frem til det blide
Fyn og kunne køre over den Lillebæltsbro, der
heldigvis forbandt Fyn med fastlandet, - og med
(forts. s. 4)

Der er noget i luften
jeg véd ikke hvad,
som forår, skønt skoven
har mistet hvert blad,
der er noget i luften
som rosernes duften,
som fuglenes fryd,
skønt rosen er falmet, og fuglen
er draget mod syd.
Der er noget i luften,
som gør mig så glad,
som frister mit hjerte
i ungdommens bad,
der er noget herinde,
et strålende minde
med kærter og sang,
om julen derhjemme, derhjemme
hos moder en gang.
Der er noget i luften,
et barndommens bud,
som lyser imod mig
som stjernen fra Gud,
som leder mig stille
til frelseren lille
med barndommens fryd,
skønt barndommen flygted som fuglen,
der rejste mod syd.
O kom til os alle,
du højtidens drot,
om lokken er gylden,
om håret er gråt!
Udbred dine hænder,
mens lysene brænder,
og skænk os din fred,
thi evig, ja evig er glæden,
når du følger med.
Vilhelm Gregersen, 1913
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til juleminderne hører derfor også den salige
fryd ved at få sig en tiltrængt formiddagslur i
de opredte senge, som ventede hos bedstefar
og bedstemor. Dog først efter, at vi havde spist
det nyindkøbte morgenbrød fra en bager i Vejle, som lå lige på vejen til mine bedsteforældres
hjem i det midtjyske.
Når jeg og mine søskende så igen var kommet
ud af dynerne, og der ventede eftermiddagskaffe
og hjemmebagte julesmåkager - vaniljekransene
var de bedste, - så kunne jeg høre kirkeklokkerne
fra byens kirke. De ringede ikke bare til morgen
og aften, men spillede salmemelodier. Ved juletid kendte jeg rigtig mange af dem. Jeg kunne
genkende både ”Et barn er født i Betlehem” og
”En rose så jeg skyde” og mange andre.
Og det bedste af det hele. Det var, at det stadig
ikke var jul. Der var stadig et juletræ der skulle
pyntes, der var flæskesteg og risalamande og
gaver der skulle åbnes og dagen efter var der
familiebesøg og en stor julefrokost og den mærkelige, men alligevel hyggelige skik, med at se på
butiksvinduer og ikke andet, for alle butikker var
selvfølgeligt lukkede.

Julen er ikke bare en enkelt dag eller to i december. Det er mange dage. Både dem op til juleaften og i dagene efter, og ikke nok med det. Det
er også alle dagene i årene før. Og nogle gange
kan vi sætte billeder og ord og år og dag på det,
der er i luften og som gør os glad eller vemodig
– ja, for julen kan også være forbundet med en
sorg og et savn, det skal vi ikke glemme midt i
glæden – og andre gange, så er det sværere helt
præcis at beskrive hvad, der gør julen til noget
helt særligt, men måske er Vilhelm Gregersen
inde på det rigtige i sin julesang, når han taler
om et barndommens bud, der som en Betlehemsstjerne kan føre os til både Gud og Jesus.
For ved juletid fejrer vi ikke kun Jesus’ fødsel,
men også at det lille barn både med sin fødsel,
sit liv og sin død, har gjort det muligt for os, at
leve som Guds børn, med en far i himlen og en
bror i Jesus Kristus.
Det kan også mærkes, når vi i julen ikke skal
være så voksne, som ellers. Vi kan glæde os,
netop så helhjertet og umiddelbart som børn,
uden tanke og beregning for om det nu kan betale sig, selvom man da godt kan godt kan overveje hvad man har råd til, så ens bankrådgiver
ikke skal få nervesammenbrud efter jul og nytår.
Vi giver gaver med hjertet og bager ødselt småkager, så vi kan dele ud til både gamle og de
unge, der endnu ikke forstår sig på at få vanillekranse ud af kødhakkemaskinen. Vi sætter familien og samværet i centrum og det er ikke nok at
lænkehunden får dobbelt sul, også småfuglene
får ekstra på foderbrættet. Ikke alt bliver som
håbet og ventet, det ved jeg godt. Men det kan
alligevel blive så godt, at også den juleaften, der
venter os i 2017 kan blive en af dem, der bliver
en del af juleforventningen i de kommende år.

Kirsten Kjær Ohms
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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 arbejder
med at lægge gran på kirkegården. Trillebøren
er fyldt godt op med redskaber og arbejdstøjet
skal både være lunt og vandtæt i denne tid, så
kirkegårdsmedhjælper Lone, der ses på billedet,
har klædt sig godt på.
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
elefant eller et hjerte.
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
plejer at understrege i den forbindelse: ”Man
bliver aldrig for gammel til at lære noget nyt.”

på kirkegården og nyd de mange smukke grandetaljer, - og under alle omstændigheder bliver
det flot. Hvert år hører jeg mange rosende fra
pårørende og andre, der besøger kirkegården
ved vintertide, og rosen gives hermed videre.

Det er nok begyndt med engle og elefanter, men
det kan blive til meget mere, - gå gerne en tur

Kirsten Kjær Ohms
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4 dages reformation i uge 41

Julesangcafé i præstegårdens
konfirmandstue
Torsdag d. 14. december kl. 10.00-11.30
Sognepræst Kirsten Kjær Ohms inviterer torsdag
d. 14. december på en tår formiddagskaffe eller
thé i Faxe Præstegårds konfirmandstue, og så vil
der gå en fyldt småkagedåse rundt, inden sangstemmerne røres. Der er så mange dejlige julesange og julesalmer, – både velkendte og nye, at
det sværeste den formiddag bliver at vælge. Men
der skal også være tid til en rigtig julehistorie og
hygge. Hvad det sidste angår, så ville det selvfølgelig være ekstra hyggeligt, hvis nogle har lyst til
at tage lidt eget jule-hjemmebag med.
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Skolerne i Faxe Kommune arbejdede i uge 41
med reformationen. I den anledning var også
klasserne fra Østskolens Rollo-afdeling forbi
Faxe Kirke. 0., 1. og 2. klasserne samlede et
kirkeligt puslespil. 3. og 4. klasserne havde arbejdet med kunstneren Bjørn Nørgaards reformationsgobelin og givet deres eget bud på et
gobelin (se billederne). 5. og 6. klasserne satte i
fortællespil sig ind i den verden, som Martin Luther var en del. En verden med hekse og djævle
og Guds straf, men også med en nåde, der iflg.
Luther var helt gratis. 7., 8. og 9. klasserne kom
(forts. s. 7)
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på besøg og skulle forestille sig at de
var henholdsvis peblinge (latinskoledrenge), lærlinge, novicer og borgerdøtre på besøg i reformationstidens
København. De skulle hver for sig tage
stilling til forskellige spørgsmål for eller imod reformationen og ligesom Luther "hamre" teser op på kirkedøren
(der blev dog brugt tape på vores kirkedør
– se billedet side 6). 		
Til sidst var der en afstemning om
hvorvidt reformationen skulle gennemføres i Danmark.

Julehjælp
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 3.675,00 kr. og hele beløbet gik til Faxe
Kirkes Menighedspleje.

Enhver kan komme i uforudsete vanskeligheder. Nogle i en grad, så der ikke er
meget at gøre godt med til jul. Faxe Menighedspleje kan måske hjælpe en lille
smule, så årets højtid kan blive bedre
end den ellers ville være blevet. Ansøgningsskema afhentes på kirkekontoret
indenfor åbningstiden (se adresselisten
bagest i kirkebladet) og afleveres samme
sted senest fredag d. 15. december kl.
13.00
Obs! Bidrag til menighedsplejen modtages i øvrigt gerne på konto: 		
2320 3497 149 567 eller på Mobilepay
på nr. 47459
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Julegudstjenester 			
for små og store
Hvert år inviteres sognets kommunale og
private dagpleje-, vuggestue-, børnehaveog skolebørn til julegudstjenester, som er
tilrettelagt helt specielt for dem.
Som det ses på billedet, kan selv de smådagplejebørn være med. Her hjælper en lille
pige præsten med at putte Jesus-barnet i
krybben.
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.

Minikonfirmander før jul 		
og efter nytår
Efterårets minikonfirmander slutter undervisningsforløbet af med en gudstjeneste d. 1. søndag i advent, hvor de hjælper præsten med at
fortælle historien om den 1. jul. Inden da har
der være meget andet at lære. Bl.a. historien
om den første påske, hvor Jesus døde på korset,
men heldigvis stod op fra de døde. Minikonfirmanderne malede
derfor fine kors,
uden den døde
Jesus, som et tegn
på, at han lever i
os og for os.
Kirsten Kjær Ohms
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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 kan ses, at der
havde været rigeligt med slik i tønden.
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Korene i Faxe Kirke starter
forårssæsonen ...
Når juleferien er slut, starter Faxe Kirkes børnekor, "Koralspirerne" og ungdomskoret, "Ung Koralklang" forårssæsonen – et godt tidspunkt at starte til kor,
hvis tid og lyst er der.

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.

Kirkens børnekor (2., 3. og 4. klasse) øver
fredage fra kl. 15-16 i Faxe Kirkes Sognehus på Præstøvej 1 (den gamle biograf).
Kirkens ungdomskor ("Ung Koralklang"
– 11-25 år) øver torsdage fra kl. 18.3020.30 – skiftevis i kirken og sognehuset.
Første korprøve efter juleferien bliver
for "Ung Koralklang": torsdag den 4.
januar kl. 18.30-20.30 i Faxe Kirke.
for "Koralspirerne": fredag den 12. januar kl. 15-16 i Faxe Sognehus.
Kontakt for yderligere info: Lene Besser,
mobil: 2332 3668 			
eller mail: 1905lenebesser@gmail.com

Nyt design på Faxe Kirkes
hjemmeside faxekirke.dk
Tjek det nye design på vores hjemmeside
– vi synes selv, den er blevet rigtig fin.
Den er både mobil- og tablet-venlig.
Se nyheder, arrangementer, galleri og meget andet på www.faxekirke.dk
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Særlige gudstjenester 			
i Faxe Kirke
Fredag d. 1. december kl. 17.30 ca.
Fredslysgudstjeneste
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. 3. december 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. Og selvfølgelig skal vi
synge: "Vær velkommen, Herrens år" og tænde
det første lys i adventskransen.

Søndag d. 10. december kl.10.30
2. søndag i advent
Faxe Kirkes ungdomskor: ”Ung Koralklang”
indleder gudstjenesten med et Lucia-optog.

Søndag d. 24. december kl. 14.30 og 16.00,
mandag 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. Samtidig
er det også 4. søndag i advent, så det sidste lys
i adventskransen skal tændes.
Alle skal være mindst ligeså velkomne til også at
høre andre og mindst lige så gode julesalmer 1.
juledag (kl. 10.30)

Kan man næsten ikke vente på jul, kan man
samme dag glæde sig til en dejlig 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.
Tirsdag d. 26. december kl. 10.30		
2. juledag
Er også kendt som Skt. Stefans dag eller martyrernes dag.

Søndag d. 31. januar kl. 16.00
Nytårsaftengudstjeneste
Vi fejrer årskiftet med en rigtig nytårsgudstjeneste i god tid før dronningens tale. Kom gerne
i festtøjet, for bagefter 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.
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På billedet ses det indre af kirkens urværk, som
selvfølgelig er klar til at lade klokkerne falde i
slag ved midnatstide, når årstallet skifter fra
2017 til 2018.

4-dages bustur			
til Wittenberg forår 2018
Som opfølgning på 500-årsjubilæet for reformationens start, som blev fejret behørigt
i 2017, udbyder LOF Faxe i fællesskab med
sognepræst Carsten Ackermann en 4-dages
bustur med hotelophold d.2.- 5./4-2018.
Vi skal bl.a. se Dronning Margrethes antependium i Slotskirken i Wittenberg og det
kammer på slottet Wartburg, hvor Luther
opholdt sig i skjul, mens han oversatte Det
nye Testamente fra græsk til tysk på ét år.
Pris for bus + hotel: 4.500,-.
På fællessiderne bag i "Kirkehilsen" kan
man se nærmere, hvad dette tilbud går ud
på, og på LOF´s hjemmeside: 		
www.faxe.lof.dk kan man tilmelde sig.
Carsten Ackermann

Søndag d. 14. januar kl. 10.30			
2. søndag efter Helligtrekonger: 		
Nytårsparade
Spejderne i Faxe begynder deres nytårsparade
med at deltage i gudstjenesten.

Søndag d. 11. 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.
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Set ud fra Præstegårdsvinduet
Det er skønt at flytte i sommerhus på sommerferiens første dag! Hvis man har et sommerhus!
Man låser døren op og den bekendte nøddeduft slår én i møde og minder én om, at der
skal luftes godt ud. Man flytter sit habengut
ind, med alle sommerens og feriens attributter af bøger, spil, badedyr, skovle og spande til
familiens yngste, god mad, som skal i køleskab,
dejlige flasker, som skal på køl!
Eller hvis man har en campingvogn så at efterse
den og gøre den klar til sommerens tur til nære
eller fjerne egne. Men i begge tilfælde er det noget kendt, man flytter ind i, tager i besiddelse
på ny – med alle de kendte, dejlige rutiner og
ritualer, der følger med og som er med til at
stemme sindet til FERIE!
Anderledes hvis man flytter et helt andet sted
hen for at slå sig ned fast: her er hverken kendte
eller indøvede ritualer, her skal et helt nyt liv
og et nyt sæt leveregler bygges op, nye vaner,
nye rutiner, nye måder at gribe hverdagen an
på. Men også det kan være dejligt: fornyelse er
dejligt!
Begge dele har elementer i sig af både Jul og
Nytår.
I Julen er det de elskede, kendte gamle ritualer vi tager frem: den lille nisse oppe på skabet,
grankoglerne på hoveddøren, englen med lysene i vindueskarmen…Det er alt sammen gode,
gamle venner, kendte mønstre som vi tager til
os med glæde.
Men selv om det er den samme gode, gamle Jul,
vi fejrer og forbereder os til, så er det alligevel
noget helt nyt, der sker for os, med os, hvert
år. For måske er gamle familiemedlemmer gået
bort. Og måske er nye kommet til. Måske har vi
fået nyt job eller vi er flyttet et nyt sted hen. Men
det betyder måske knapt så meget, for det er
genkendeligheden i ritualerne, vanerne der gør
os trygge, stemmer sindet til glæde.
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Derfor kommer Nytåret også med brag og
knald og festfyrværkeri og vil sætte et ekstra
skub i os, vil sætte os i gang til noget nyt: det
nye år med en masse nye, spændende udfordringer og oplevelser. Nytår sætter mod i os til
at gå ind i det nye med forventning.
Julen forkynder, at ”det gamle er forbi, se noget nyt er blevet til” med Jesu fødsel julenat –
Med ham satte Gud punktum for den gamle
pagt med loven og trusler om straf og med
Guds VREDE. Det nye, som kommer med Jesus Kristus er Guds BARMHJERTIGHED, Guds
nåde og kærlighed til alle mennesker. Det er
med dette budskab: at Gud vil gå med os ind
i Julen og det nye år i Jesu skikkelse som vores Herre og frelser, at vi kan GLÆDE OS både
over Julens komme og gåen og SE FREMTIDEN
I MØDE MED FORTRØSTNINGS-FULDHED,
fordi Gud går med os i Jesu skikkelse gennem
både lyse og mørke dage.
Ja, når vi går sammen med Gud ind i Julen og
ind i det nye år, så går vi Guds fremtid i møde
med håb, med FRIMODIGHED, fordi vi ved,
at Han vil være med os alle dage indtil verdens
ende. Og dér vil han stå og tage imod os i den
nye verdens virkelighed og glæde.
Carsten Ackermann

ROHOLTE SOGN

Julehjælp Roholte sogn 2017
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.

Roholte Menighedsråd
ønsker bladets læsere en

glædelig jul og
et godt nytår!

Julehjælpen bliver udbetalt snarest derefter ud
af det samlede beløb, der er blevet indsamlet til
formålet i Roholte sogn i årets løb.
Ansøgning kan enten lægges i præstegårdens
postkasse eller sendes til e-mailadressen cac@
km.dk.
På Roholte menighedsråds vegne,
			

Carsten Ackermann

Tak til forretningsforbindelser og kirkens
ansatte for et godt samarbejde i 2017.
Stor tak til alle som på forskelligvis bidrager til et godt sogneliv med ønsket om et
fortsat udbytterigt og hyggeligt samvær i
det nye år!
Jørgen Fredslund

Kirkeklubben i Roholte
Vi er en lille strikkeklub, der mødes i Roholte
sognehus, hver 1 tirsdag i md.
Vi hygger og drikker kaffe, som Anne Marie sørger for, så får vi garn og mønster med hjem, og
strikker som vi har tid og lyst. Vi strikker til børn
på Filippinerne.

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

Er der flere der har lyst til at deltage, er man
meget velkommen.
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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. Sangcaféen er fra kl.
10-11.30
Alle er hjertelig velkommen til disse caféer- tilmelding er ikke nødvendig, men medbring 10
kr. til kaffe og boller. HUSK: man bliver både
kønnere og gladere af at synge sammen.

RoKoGo-koret
har i efteråret haft et virkelig inspirerende besøg af operasanger Anna Carina
Sundstedt, som med sine mange års erfaring gav koret og undertegnede mange
gode fif til at løfte sangen.
Koret har deltaget ved efterårets Salmesangsaften i oktober, samt ved Alle Helgensgudstjenesten i Roholte i november.
Søndag d. 3. december skal koret medvirke ved gudstjenesten i Hylleholt kl. 16,
hvor vi dels synger alene, dels sammen
med de fremmødte ved fællessalmerne.
Ved julekoncerten i Roholte Kirke onsdag d. 6. december kl 19.30- deltager
RoKoGo-koret i et fællesnummer med
Midtsjællands Kammerorkester.

Datoer for sangcafé i vintermånederne: 11. december 22.januar 19. februar 19. marts.
På gensyn siger Anne Marie og Christina

En hilsen fra 				
Kirkegården i Roholte
Der har været gang i mange ting. Graveren Linda har været sygemeldt siden primo september,
men arbejdet stopper jo ikke af den grund.
Vi håber hun får sin operererede ryg op, at køre
på fuld kraft igen.
Vi havde i slutningen af september besøg af
en landskabsarkitekt. Det er sådan noget man
skal, når der laves store forandringer på kirkegården. Vi havde ønske om lapidarium (kulturhistorisk gravstens-opbevaring) og ny fællesgrav.
Det var meget positivt, at møde arkitekten, som
var både dygtig og konstruktiv, i forhold til de
ønsker vi havde. Hun bød ind med nogle forandringer i forhold til fællesgrav, som var super
gode. Vi kunne bare sætte i gang. Og det gjorde
vi. Der blev hidkaldt hjælp, så arealet foran den
nye kirkemur blev grubbet, og gravsten blev
(forts. s. 15)
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har været der før, ved vi ikke. Den nye bliver på
afdeling B, hvor der nu er plantet en rundkreds
med thuja. Vi lover den bliver rigtig fin.
I skrivende stund er der godt gang i grandækningen, og jeg håber I kan lide det.

placeret. De næste dage blev der plantet 500
cotoneasters.
Det er godt, at være på en landsby kirkegård,
hvor vi kan beholde stenene og dermed historien i sognet.
Til foråret går vi i gang med en ny fællesgrav, da
den vi har nu er en udfordring, i forhold til, at
der er særdeles mange sten i jorden. Hvad der

Bustur til Wittenberg, 			
centrum for Luthers reformation
Forår 2018 i anledning af 500års jubilæet for reformationens
start.
I foråret 2017 blev jeg kontaktet
af LOF Faxe med en forespørgsel om jeg ville være guide på en
tur til Tyskland til steder, som
har noget med reformationen
at gøre. Turen skulle udarbejdes
sammen med LOF Faxe, som så
ville stå for alt det praktiske med
bus-leje, overnatning, entré´er
m.v., mens jeg skulle udarbejde
en plan for, hvad vi skulle se.
Det sagde jeg ja til, og som sagt
så gjort: LOF har booket bus og

Jeg glæder mig til, at møde jer alle i kirken og
på kirkegården. Det er dejligt, at få en god snak
med alle jer. Mange har relation til sognet, på
den ene eller anden måde. Og så har vi lige været igennem en periode, hvor turister kikker ind,
og fortæller om, hvordan det foregår der, hvor
de bor. Det er dejligt, at høre om, da vi jo går i
et noget isoleret miljø, hvor vi mener det vi gør
er helt fantastisk.
I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.
Med venlig hilsen
Lene Rostgaard, Gravermedhjælper

hotel-ophold i Wittenberg og kan nu udbyde
denne 4-dages tur til Wittenberg, Eisenach,
slottet Wartburg og Erfurt. Pris: 4.500,00 kr.
Turen kan ses i forlængelse af
den studiekreds, der var i Faxe
Sognehus i efteråret 2016 – foråret 2017 om reformationen
og Luthers andel i denne, lige
som den er en naturlig følge af
500-årsjubilæet for reformationens start, som blev fejret behørigt i 2017.
På fællessiderne bag i "Kirkehilsen" kan man se nærmere,
hvad dette tilbud går ud på og
på LOF´s hjemmeside kan man
se endnu mere og tilmelde sig.
Carsten Ackermann
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1. søndag i Advent			
i Hylleholt Kirke
Søndag d. 3. december – som er 1. søndag i
Advent – bydes det nye Kirkeår og Adventstiden
velkomment med en:
Musikgudstjeneste i Hylleholt Kirke kl. 16.00
hvor Ro-ko-go koret vil medvirke og løfte gudstjenesten med masser af dejlig sang
Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet
på Glögg og brunkager i Hylleholt Sognehus.
Alle er velkomne
Med ønsket om en Glædelig Adventstid
Hylleholt Menighedsråd

Efterårskonfirmation 2017
Søndag den 24.september blev disse unge mennesker konfirmeret i Hylleholt Kirke.

Fra venstre: sognepræst Erik Grønvald Kempfner, Oscar Steen Kærbye, Aslaug Fangel Mo,
Louis Jespersen Lundqvist, Lucas Nybro Olsen.
Hjertelig tillykke.
Foto: Tom lorentzen
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Hylleholt Sogns Juleuddeling
I nogle år har Hylleholt Menighedsråd samlet
ind til Hylleholt Sogns Juleuddeling ved koncerter i kirken og adventstiden.
Vor Juleuddelings konto nr. er:
Kto. nr. i Danske Bank – reg. nr. 9570 – kto. nr.:
1 22 91 84 – Mrk.: «Juleuddeling»
Vi ved fra mange ansøgninger – som kun undertegnede, kassereren og sognepræsten 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

Konstituering i 			
Hylleholt Menighedsråd
For kirkeåret 2017/2018
Ved Hylleholt Menighedsrådsmøde d. 30.oktober 2017 konstituerede menighedsrådet sig ved
genvalg på alle poster som følger:
Formand:

Gudstjeneste på 			
Hylleholtcenteret
Torsdag d. 21. december kl. 14.30-16.00
Julegudstjeneste uden nadver v/ Erik Grønvall Kempfner (kirkebil)
Torsdag d. 1. februar kl. 14.30 – 16.00
Gudstjeneste med nadver v/ Erik Grønvall
Kempfner (kirkebil)
Torsdag d. 1. marts kl. 14.30 – 16.00
Gudstjeneste med nadver v/ Erik Grønvall
Kempfner (kirkebil)
Disse dage er der gudstjeneste på Hylleholtcenteret. 				
		
Efter gudstjenesten hygger
vi os med danske sange, kaffe og kage. Hvis
man ikke bor på Hylleholtcenteret koster
Kaffe/kage: kr. 21,Alle er velkomne – og kirkebilen kan bestilles hos Faxebilernes Taxi: tlf. 56 714455

Arne Skovbæk

Næstformand: Henrik Morin
Kirkeværge:

Bent J. E. Friis

Kasserer:

Sonja Olsen

Mulighed for lørdagsdåb 		
i Hylleholt Kirke

Kontaktperson: Bente H. Holm
Underskrifts-					
bemyndiget:
Sonja Olsen
Bygningskyndig: Niels Olsen

Lørdag d. 3. februar 2018 tilbydes dåbsgudstjeneste kl. 10.30 v/ Erik Grønvall
Kempfner.
Tilmelding til kirkekontoret v/ kordegn
Bodil Hovmand Mail: BOHO@km.dk

Fastsatte menighedsrådsmøder for 2018 se
side 35.
Arne Skovbæk
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Inger Mejlby
1. december 1967 er en dag vi
i år skal lægge mærke til i Hylleholt Kirke, for da blev Inger
Mejlby ansat som kirkesanger,
så hun på sin plads ved siden
af orglet kunne hjælpe kirkegængerne med at holde tonen
og komme igennem salmerne.
For ikke alle salmer har været
lige kendte.
Inger har siden haft sin plads
der i foreløbigt 50 år. Ja, som
almindelig kirkegænger kan
man synes, at Inger næsten er
fast inventar, for når man i kirken ser op mod orglet, ja så
har Inger næsten altid stået der, og vi har haft
stor glæde af at høre Inger´s stemme.
I 1953 fik vi en nyautoriseret salmebog, som
vi anvendte, indtil vi fik den nye autoriserede
salmebog i 2003. Denne salmebog kom i en
nyudgave i 1988 og i 1993. I samme periode
fra 1953 til 2003 er der 26 forskellige salmesamlinger i oversigten i salmebogen og derudover nogle salmesamlinger, der ikke er nævnt i
oversigten. I 2003 kom den nuværende sidste
store autoriserede salmebog: Den Danske Salmebog – og hertil er der allerede udgivet nye
salmesamlinger. Så kirkesangere bliver hele tiden udfordret med at skulle lære nye sange og
melodier – og det gør organisterne jo også. Som
almindelig kirkegænger er det mig en glæde, at
vi en gang imellem også kan få lært nogle nye
salmer.
Da Inger blev ansat var Richard Pedersen sognepræst i perioden 1961 – 1983. Derefter Verner
Villensgaard-Jensen 1983 – 1991. Mogens Ohm
Jensen 1991 – 2008. Pia Heegaard Lorentzen
2008 – 2016 og Erik Grønvall Kempfner fra april
i år 2017.
Et par gange har vor faste præst haft orlov, og
så har der været ansat vikarer, derudover har der

18

ved ferier og ved præsteskifte været
samarbejde med mange vikarpræster. På organistsiden varetog tidligere organist Svend Aage Jakobsen
embedet i godt 32 år; men her har
du også samarbejdet med mange
organister, og du har vejledt mange
vikarorganister gennem gudstjenesten i Hylleholt Kirke. Ved din side
har du haft mange sangerkolleger
igennem årene. Igennem glæde og
sorg og ved almindelige gudstjenester har du fulgt menigheden fra
din plads fra orgelpulpituret i et
halvt århundrede.
En 50-årig ansættelse er der ikke
mange, der opnår. Hylleholt Menighedsråd siger dig tak for din ihærdighed og
det gode samarbejde. Vi siger dig tillykke med
dit jubilæum – og siger tak for de mange år,
hvor vi har haft glæden af at have dig som fast
medarbejder.
Arne Skovbæk, formand

Inger Mejlby 50 års jubilæum
Hylleholt Menighedsråd indbyder til: kirkefrokost 2. søndag i advent d. 10. december 2017 kl. 12.00 i Hylleholt Sognehus efter gudstjenesten for at fejre at:
Inger Mejlby har været ansat i 50 år som
kirkesanger ved Hylleholt Kirke.
For at vide – hvor mange der vil deltage –
ønsker menighedsrådet tilmelding til kirkefrokosten senest: onsdag d. 6. december
til kirkekontoret, kordegn Bodil Hovmand:
BOHO@km.dk
Hylleholt Menighedsråd
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Hylleholt Sogns 			
børne- og ungdomskor
Hylleholt Kirkes børne-ungekor øver hver mandag fra kl.15.00-16.15 Koret er for elever fra
3.-9.klasse. Vi har sunget hver mandag siden
august i musiklokalet på Hylleholt Skole. Vi synger mest på dansk og engelsk, men i dette korår
har vi, inspireret af swahilimessen i Faxe kirke,
øvet afrikanske sange og danse med afrikanske
trommerytmer til. Vi arbejder med at få stemmerne til at lyde godt sammen og synger mange
forskellige stilarter. Gerne med bevægelser til. Vi
spiller også på rytmeinstrumenter, congas og
marimbas til de sange, vi øver.
Nu glæder vi os til her i december at medvirke
som lønnet børnekor ved en gudstjeneste i Hylleholt Kirke og synge julesange på Hylleholt
plejecenter og i Roholte Kirke. I tiden indtil
sommerferien medvirker børnekoret ved en
gudstjeneste om måneden.
I kirken medvirker der for tiden lønnede ungdomssangere ved de fleste søndagsgudstjenester og lørdagsdåb. I kor- og ungdomsarbejdet
medvirker også Anna Stenkilde, der spiller tvær-

Julens gudstjenester
Søndag den 24. december er der julegudstjeneste målrettet børn kl. 14.30 og den
traditionelle julegudstjeneste kl. 16.
1.og 2.juledag er gudstjenesterne kl.10.30
– alle ved Erik Grønvall Kempfner.

fløjte. Anna har spillet tværfløjte i mange år og
var sidste år på Orkestermusikefterskolen i Holstebro og spillede her i symfoniorkester. Anna
deltager ved gudstjenesterne og spiller så med
på salmer og også på præ- eller postludium.
Anna plejer at spille med ved alle børnekorets
koncerter og sangarrangementer.
Vores ungdomssangere, fløjte og børnekor
medvirker alle ved følgende begivenheder:		
Søndag d. 10. december kl. 14.00: Julerepertoire ved gudstjenesten i Roholte Kirke. 		
Mandag d. 11.december kl. 15.00: Julerepertoire på Hylleholtcenteret 			
Søndag d. 17. december kl. 10.30: 		
Højmesse Hylleholt Kirke
Har du lyst til at synge i børne- ungekoret, 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.

Nytårsaftens-gudstjeneste
Nytårsaftensdag søndag d. 31. december
2017 fejres med en gudstjeneste i Hylleholt
Kirke kl. 14.00 v/ sognepræst Erik Grønvall Kempfner. Efter gudstjenesten ønsker
vi hinanden Godt Nytår med champagne
og kransekage i våbenhuset.
Nytårsdag holdes ingen gudstjeneste i Hylleholt Kirke. Vi henviser til nabokirkernes
Nytårsgudstjenester, hvortil kirkebilen kan
bestilles.
Personalet og Menighedsrådet ved Hylleholt Kirke ønsker alle et GODT NYTÅR.
Hylleholt Menighedsråd
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Erindringsværkstedet
Hylleholt Sognehus, 				
Hovedgaden 15, Faxe Ladeplads
Program for 1. halvdel 2018
Foredrag, kaffe/the og kage koster: 40,- pr. gang.
Kontaktperson: Henrik Morin – tlf.: 52406262
Alle er velkomne. Kirkebilen kan bestilles.

22. februar kl. 14 – 16				

Jette og Lars-H. Nielsen – foredrag og
film: "I Kejser Hadrians fodspor"

Ved en rejse Jette og Lars-H. Nielsen foretog til
Tyrkiet, var emnet bl.a. Hadrian, et rigt billede
af hans sammensatte natur. Kejser Hadrian, der
var romersk kejser fra år 117-138, brød med
sin forgænger, Trajans erobrings-politik og indførte en lang række humane reformer. Romerriget fra England til Egypten, fra Spanien til Den
Persiske Golf.

11. januar kl. 14 – 16				 8. marts kl. 14 – 16				
Bodil Lykke Holm: ”Glemmer du…”
Charlotte Hjerrild Andersen:
"Forårssange"
Erindringsværkstedet blev startet for mere end
25 år siden af Bodil Lykke Holm, Bente Jepsen
og Ole Hatting. Æresmedlem Bodil Lykke Holm
kommer og fortæller os om dengang i 1991, og
hvad der siden er hændt. Vi vil sammen gøre
denne dag ekstra festlig med overraskelser,
sang, fortælling, kaffe og kage.

25. januar kl. 14 – 16 				

Sognepræst Erik Grønvall Kempfner:
”Præsten fortæller”

Sognepræsten ved Hylleholt Kirke, Erik Kempfner, fortæller lidt om sin vej til præstegerningen
og nogle overvejelser undervejs om livets store
spørgsmål. Dette giver lejlighed til at lære hinanden lidt bedre at kende og forhåbentlig også
en hyggelig eftermiddag.

Vi vil sammen synge foråret ind. Charlotte har
lovet at spille og hjælpe os godt i gang med at
bruge vores sangstemme. Hun vil skænke os
en buket af årstidens herlige sange. Når vores
stemmer er varmet op, er det vores tur til at
finde og foreslå nogle af de dejlige sange, som
vi danskere elsker.

22. marts kl. 14 – 16				
Anne Kathrine Clausen: 		
"Fortællinger fra Varmestuen – et indblik i Korshærspræstens arbejde"

Kirkens Korshær er en privat, social hjælpeorganisation med rod i folkekirken og har eksisteret
siden 1912. Anne Kathrine Clausen er ansat
som korshærspræst i Holbæk, hvor hun møder
mennesker, der lever på kanten af samfundet.
Hun vil fortælle om sine opgaver og oplevelser,
8. februar kl. 14 – 16				
som hun møder i sit arbejde som præst og sjæStig Ulrichsen – foredrag om 		
lesørger i Varmestuen i Holbæk.

Anker Jørgensen

Stig Ulrichsen tager publikum med på turen ind
i Anker Jørgensens barndom, hans kamp for en
bedre verden at leve i. Hør om ungdommen og
kampen mod nazisterne i besættelsesårene,
kærligheden, fagbevægelsen, hans politiske karriere og meget mere frem til hans død den 20.
marts 2017. Anker blev 93 år.

20

19. april kl. 14 – 16

			

Hans Peter Tams:			
"Flugten fra Nazisterne"

Hans Peter Tams var barn i Tyskland under 2.
Verdenskrig. I krigens sidse år flygtede han med
sine 4 søskende, og det lykkedes dem gennem
(forts. s. 21)

HYLLEHOLT SOGN

sammenhold og en fast tro på Gud, på egen
hånd at klare sig igennem vinteren 1944 – 45,
indtil de i foråret 1945 blev samlet op af Røde
Kors og siden blev genforenet med deres mor.
17. maj – Udflugt

Besøg og guidet rundvisning på Textil
museet: Køng Museum
Frokost: "Karetmagerens Hus"			
Eftermiddagskaffe: "Villa Galina"			
Tilmelding.

Sang-gospelworkshop
En lørdag formiddag i september samledes
Hylleholt Kirkes børne-ungekor, ungdomssanger og to voksenhjælpere til en forrygende sang- og gospel workshopdag med Sofie
Hermind og hendes dygtige pianist Michael
Roepstorpf.
I løbet af ingen tid blev elklaver, mixer og mikrofon båret ind og sat klar. Alle fandt på plads
og Sofie Hermind gik straks i gang med koropvarmning. Call-response med pianist. Korister, voksenhjælpere og ungdomssanger arbejdede koncentreret og i løbet af dagen kom
mange nye numre godt på plads. Repertoiret
var fortrinsvis på engelsk; Det er selvfølgelig en
udfordring at skulle synge et andet sprog, når
man går i tredje-fjerde klasse; My Desire, Velsignelsen, Angels, Oh When the Saints, Swing
Low, Sweet Chariot og I’m Gonna Sing, Sing,
Sing. Alle korister prøvede at synge solo til Michaels flotte klaverspil og til alle sangene blev
der indstuderet bevægelser. Intet problem for
de unge mennesker, der næsten alle også går
til gymnastik. Der var god og sikker hjælp fra
vores ungdomssanger og de to voksenhjælpere,
så der blev også sunget tostemmigt og nogle
af numrene kunne fungere ved at blive sunget
samtidig og det lykkedes også. Stor tak til Emmely og AnneMajas og Emilies mor for rigtig
god sanghjælp i forbindelse med indstudering

Foto fra sang-gospelworkshop

af stemmer osv. Dejligt, at der er så seje sangere, som vil hjælpe vores kor med at få styr på
stemmer og lyd.
Vi nåede rigtig meget denne dag; langt mere
end jeg havde forventet. Superkoncentrerede
og dygtige korister og god voksenhjælp gav max
udbytte af dagen.
Sidst på dagen stillede koret op og så sang vi
alle numrene med undertegnede og de familiemedlemmer, der skulle hente børn, som begejstrede tilskuere. Dejligt at skulle arbejde med
numrene i de næste kortimer, så de bliver klar
til at kunne optræde med og en god start på,
at vores børne-ungekor er blevet ansat som lønnede korister og medvirker ved gudstjenester en
gang om måneden.
Organist Charlotte Hjerrild Andersen
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Fastelavnssøndag
Den 11. februar kl. 13.00 i Hylleholt Kirke
Fastelavn begynder vi med en gudstjeneste
i Hylleholt Kirke kl. 13.00, for derefter at gå
sammen over til torvet, hvor tøndeslagningen med mere starter kl. 14.00. Man må
meget gerne komme udklædte i kirken, og
efter tøndeslagningen på torvet vil kattedronning og kattekonge blive udnævnt, og
den bedste udklædning kåres.
Hylleholt Menighedsråd i samarbejde med
Borger og Erhvervsforeningen

Klaver til Hylleholtcenteret		
efterlyses
Beboerne på Hylleholtcenteret elsker at synge.
Centeret har en dejlig sangbog med sange, beboerne holder af. Hylleholt Børne-ungekor synger til jul. Rokogokoret underholder ved kaffetid, Gudstjeneste med sognepræst Erik Grønvall
Kempfner. Anledningerne er mange til at lukke
klaveret op og lade tonerne klinge ud i plejecenterets store fællesrum for at sprede glæde og liv
med levende musik.
Men – Centeret mangler et godt klaver, elektrisk eller akustisk. Enten et elklaver på fast stativ (gerne Roland eller Yamaha) og gerne med
mulighed for at påmontere hjul, eller et godt,
velholdt akustisk klaver, ikke for stort og gerne
med mulighed for at kunne påmontere hjul, så
klaveret kan flyttes rundt afhængig af formålet.
Plejecenteret har ikke selv mulighed for at investere de mange penge i et nyt klaver og beder
derfor om hjælp til, om nogen kan skaffe et klaver gratis til glæde for centerets beboere.
Organist Charlotte Hjerrild Andersen, 		
tlf.: 30 71 01 02 					
mail: organisthylleholt@gmail.com 		
hører meget gerne om eventuelle muligheder.
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Opgravning
Som led i separering af regnvand i vores område er turen nu kommet til Hylleholt Sognehus,
som er den sidste del af Hylleholt menighedsråds ansvarsområde. Tidligere er der foretaget
lignende separering i Præstegården og Graverbygningen.
Arbejdet forventes påbegyndt i uge 48 af entreprenør Ths. Jørgensen & Søn, og forventes
afsluttet inden Jul.
PVA. Hylleholt menighedsråd
Bent Friis, kirkeværge

HYLLEHOLT SOGN

Det bliver et varieret foredrag med et væld af
skønne billeder gennem tiden.
Foredraget afsluttes med et fokus på de danske
guldaldermaleres kristusbilleder, der afbilleder
en helt speciel Kristus, der viser hvorledes samfundets udvikling kan påvirke Kristusbilledet.
I sit foredrag vil Tine inddrage Maja Lisa Engelhardts udsmykning i Hylleholt Kirke.
Der er gratis adgang og alle er velkomne. Der vil være et let traktement i løbet af aftenen.

Foredrag ved cand. mag. 		
i kunsthistorie Tine Kragh

Kirkebilen kan bestilles på Faksebilernes Taxi tlf.: 56714455
Aktivitets- og 		
gudstjenesteudvalget

Kristusbilledet gennem tiden
Tirsdag den 6. februar 2018 kl. 19 i Hylleholt
Sognehus, Hovedgaden 15, Faxe Ladeplads
Tine Kragh arbejder og har arbejdet på diverse
museer, blandt andet på Thorvaldsens museum og Kastrupgårdsamlingen som omviser og
kunstformidler.
Hun er selv kunstner og har udstillet i mange
gallerier i Danmark, Frankrig og Italien- blandt
andet i Vatikanet i Rom. Udfører også udsmykningsopgaver- har blandt andet skabt en større
udsmykning i Tivoli i København.
Tine vil holde foredrag om "Kristusbilledet gennem tiden."
Vi vil i dette foredrag opleve en masse interessante billeder af forskellige Kristustyper gennem tiden, fra de tidlige fresco malerier i Rom i
katakomberne med Kristus afbilledet som den
unge hyrde, til de byzantinske mosaik billeder af
Kristus, den barokke Caravaggios næsten erotiske Kristus, for at ende med de mere moderne
Kristusafbildninger af blandt andet Robert Jakobsen og Maja Lisa Engelhardt, som vælger at
afbillede Kristus uden ansigt.

23

HYLLEHOLT SOGN

Foredrag: Lisbeth Smedegaard
Andersen: Bedste Grevinde
Foredrag den 5. marts 2018 kl. 19 - 21.30 i
Hylleholt Sognehus, Hovegaden 15,
Faxe Ladeplads
Lisbeth Smedegaard Andersen (f. 1934) er
kunsthistoriker, præst og foredragsholder.
Hendes salmer optræder i Den Danske Salmebog, og hun har udgivet en række bøger.
Velkommen til en spændende aften. Arrangementet bliver nærmere omtalt i næste KirkeHilsen og på kirkens hjemmeside, når tiden
nærmer sig.
Der er gratis adgang og alle er velkomne.
Gudstjeneste-og aktivitetsudvalget

Nyhedsbrev
Hylleholt Kirke udsender nu et Nyhedsbrev
to gange om måneden via e-mail.
Nyhedsbrevet indeholder en udførlig liste
over de kommende begivenheder i kirken
og sognehuset.
Tilmelding til Nyhedsbrevet kan meget
nemt ske på forsiden af Hylleholt Kirkes
hjemmeside eller ved at udfylde en tilmeldingsblanket.
Blanketter ligger fremme i våbenhuset og i sognehusets indgang.
Den udfyldte blanket kan lægges i kirkens postkasse.

Henrik Morin, webmaster

Facebook
Hylleholt Kirke er kommet på Facebook: Facebook.com/hylleholtkirke
Giv os et ’Like’ og følg med i de kommende begivenheder.
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Usikre Gravsten				 len. Denne sikring kan også udføres på ældre
gravsten, eller man kan vælge at lægge gravstepå Hylleholt Kirkegård
For ca. 1 års tid siden skete der en ulykke på en
Københavnsk kirkegård. Et barn løb og legede
på kirkegården og derved fik barnet skubbet til
en gravsten, der væltede ned af soklen ned over
barnet, der blev slået ihjel.
Det har fået arbejdstilsynet til at se på forholdene med opretstående gravmonumenter på
sokler, og på hvor meget, der skal til for at en
gravsten kan vælte.
Vor graver er sikkerhedsrepræsentant, og han
har fået at vide på kurser, at det er ansvarspådragende, hvis man bliver opmærksom på en
sikkerheds risiko uden at gøre noget ved det.
Det samme gælder for menighedsrådet.

nen ned, så den ligger, så toppen af gravstenen
hviler på soklen.
Menighedsrådet er klar over, at kirkegårdens
udtryk vil ændre sig, hvis man vælger, at lade
gravstenen blive lagt ned. Vi har ikke børn, der
leger på kirkegården, men alle kan komme i
ulykke, hvis man tilfældigt tager fat i en gravsten, der så vælter – og som meddelt, så må vi
handle på den nye viden, vi har fået.
Arne Skovbæk, menighedsrådsformand

Hylleholt Menighedsråd har ansvar for de fredede gravsten, og de gravsten, der står i Lapedariet. Disse gravsten, der står op ad kirkegårdsmuren kan vi tage ned af soklen og lægge
dem på jorden op ad soklen eller på anden
måde sikre dem. Hylleholt Menighedsråd har
vedtaget at gøre dette i løbet af vinteren/foråret
2018.
Graveren har optalt, hvor mange gravsten menighedsrådet har ansvar for, og hvor mange
private gravsteder der er, hvor der er en risiko
for, at gravstenen kan vælte ned af soklen. Menighedsrådet har yderligere besluttet i oktober
2017, at vi vil sende et brev til de berørte gravstedsejere.
Disse gravstedsejere vil få tilsendt et brev i løbet
af november 2017 fra graver Arne Pedersen, der
på Hylleholt Menighedsråds vegne, anmoder
om, at gravstedsejeren sikrer gravstenen inden
1. juni 2018 – dvs. en frist på ½ år. Man er velkommen til at kontakte graver Arne Pedersen
om sikringen af gravstenen.
For nyere gravsten sker sikringen fra stenhuggeren allerede ved opsætningen af gravstenen,
således at gravstenen ikke kan vælte ned af sok-
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Festgudstjeneste i Faxe Kirke
i anledning af 500-året for Reformationen
Ved reformationsjubilæet tirsdag d. 31. oktober, medvirkede Faxe Kirkes organist Lene
Besser og koret ”Ung Koralklang” til stor glæde for menigheden. Sang og musik dannede
rammen om gudstjenesten, der havde til formål at fejre 500-dagen siden Luther slog sine
95 teser op på kirkedøren.
Fremmødet var godt og halvdelen af provstiets præster forestod gudstjenesten i fællesskab. Prædikenens budskab var blandt andet, at kirkens ansvar for at reformere sig slet
ikke er at regne for et afsluttet projekt men et vedvarende anliggende for kirken, hvis den
skal forblive relevant i vort samfund. At være sig dette ansvar bevidst, er hvad det vil sige
at være medlem af ”de kristnes klub”, hvor kærligheden til næsten altid er højsædet. Dette
budskab blev slået fast med et par citater, blandt andet fra Luthers ”Et Kristenmenneskes
Frihed”. Efter gudstjenesten var der reception ovre i sognehuset med hyggeligt samvær
og mere sang
Erik Grønvall Kempfner

Smuk opdækning i Faxe
Sognehus med Lutherroser i forgrunden

Gudstjenesten er i gang

Aftenens prædikant: Provst Erhard Schulte Westenberg anfører præsterne på vej ud af kirken

26

FÆLLESARRANGEMENTER & KONCERTER

Midtsjællands kammerorkester MKO
Spiller og synger julen ind i Roholte kirke onsdag d. 6. december kl 19.30
Også i år vil Midtsjællands Kammerorkester under ledelse af Anders Grunth glæde os
med dejlige toner af flere af de store barokmestre. Vores lokale RoKoGokor vil synge et
pas satser fra Vivaldis Gloria til akkompagnement af orkesteret.
Aftenens solist er den norske tenor Magnus Schou Vassbotn (f.1984). Magnus er uddannet fra Barrat Due Musikkinstitutt i Oslo og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
i København, hvor han fuldførte sin kandidat i sommeren 2017. Magnus er fastansat
tenor i DR koncertkoret fra 2016 og har medvirket i Operakoret ved Det Kgl. Teater på
Wagners Lohengrin, sæsonen 2016. Han er fast kirkesanger i Sankt Pouls kirke og er hyppigt brugt som solist i Uggerløse Kirke og i kirker rundt omkring i Norge. Han medvirkede
i år ved koncerten "Star Potential" på Københavns Operafestival 2017.
Koncerten er gratis, og alle er hjertelig velkommen.

Julekoncert i Hylleholt Kirke 2017
Mandag d. 11. december kl. 19.00

Martin Petersen: Luther jul, Martinus Petreus
Martin Petersen, der har gæstet os som orgelsolist før med
en julekoncert og en koncert med filmmusisk tema, gæster os
igen mandag den 11.december kl.19. Vi har jo, som mange bekendt, 500 års reformationsjubilæum i år, og denne julekoncert vil have Luther som omdrejningspunkt.
Det var ham, der introducerede idéen om salmesang for menigheden på originalsprog,
og gerne på melodier folk kendte i forvejen. Således vil Martin give eksempler på, hvordan Luthertiden kom til at præge vores kirkesang, og vi skal blandt andet høre musik
over Luthersalmer af danske Buxtehude, den kvindelige jazzinspirerede komponist De
Jong, lidt Mozart, og improvisation over Luthers egne salmer. Kom og hør om, hvordan
Luther påvirkede meget af den musik, vi i dag forbinder med julestemning og adventstid.
Koncerten er gratis, men der samles – traditionen tro - ind til Hylleholt Sogns Julehjælp.
Vel mødt!
Koncertudvalget
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Julekoncert i Faxe Kirke
Lørdag den 9. december kl. 15.00
Igen er det ved at være jul – nogle af os synes, det lige har været – men ikke desto mindre
må der være gået et år igen....
Også i år vil vi markere den dejlige december måned musikalsk. Derfor har kirken inviteret skuespiller Nis-Bank Mikkelsen og fløjte-guitar-duoen, Villén/Sjølin, der i år har et
samarbejde om at opføre Hoffmanns eventyr, "Nøddeknækkeren" med musik af P. I.
Tchaikovsky, hvor orkestermusikken forvandles til en intim og magisk juleoplevelse for
hele familien. Ved Nøddeknækker-koncerten i Faxe udvider vi konceptet lidt, idet kirkens
to kor, ”Ung Koralklang” og børnekoret, ”Koralspirerne” også deltager i historie-koncerten. Korenes leder, Lene Besser, har fundet forskellige julesange/-salmer, der kan passe
ind i historien, og oplæsningen vil således være krydret med både fløjte-guitar- musik
(fra "Nøddeknækkeren" – spillet af fløjtenist, Linné Villén og guitarist, Allan Sjølin) og
korenes musikalske kommentarer til historiens handling.
Vi glæder os til at fortælle julehistorie for hele familien lørdag den 9. december kl. 15 i
Faxe Kirke! Undervejs vil der være en lille pause, hvor menighedsrådet byder på en forfriskning i våbenhuset!
Vel mødt til alle! Til koncerten er der gratis adgang, og kirkebilen kører (ring Faxe Kirkekontor 5671 3552, tast 1, senest fredag den 8. december kl. 12).
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Foredrag med Thomas Ubbesen 		
i Roholte Aktivitetescenter
Torsdag den 8. februar 2018 kl. 19.00
Tre foreninger i Roholte: Roholte Sognelaug, Familie & Samfund
og Menighedsrådet, har som sædvanlig et samarbejde om at arrangere et fælles foredrag.					
Udenlandsreporter Thomas Ubbesen holder et foredrag om emnet: “Er alt det de fortæller os virkelig løgn?”			
Foredraget vil blive annonceret i dagspressen, men sæt allerede
nu kryds i kalenderen.								
Journalist Thomas Ubbesen har berettet flere gange fra krigszoner, så der bliver noget
at tænke over!
Jørgen Fredslund, Roholte Menighedsråd

"Vi vil gerne opfordre til at turde tro på sine drømme eller måske starte et cirkus"

Permafrost lys i mørket
Koncert i Roholte Kirke den 8. februar kl. 19.00
Det ene øjeblik er du i et filmisk univers som drager parallel til franske Amélie og det næste er du
i et mystisk cirkus med melankolske undertoner.
Fællesnævneren for Permafrosts musik er magi
– en magi i musikken, der opfordrer til at turde
tro på sine drømme eller måske opdage at man har glemt at gøre det. Den 8. februar
spreder Permafrost lys i mørket med koncert i Roholte Kirke kl. 19.00. En anderledes
lysende koncertoplevelse på en mørk vinteraften.
Da Pernille Mejer Richardt og Maria Lundbak i 2013 havde deres debut som duo var det
under et stort bøgetræ med nervøsiteten helt ud i fingerspidserne. Siden har de udgivet
en EP, indspillet musikvideo og optrådt på alt fra skrå brædder til kirkegulve med deres
musik, som er inspireret af alt fra Satie over cirkusmusik til The Beatles. I musikkonkurrencen Emergenza fik de ord som tryllebindende, særlig klang og hypnotiserende univers
med på vejen.
De sammenligner dét at kaste sig ud i at skabe musik sammen med at starte et cirkus
– en blanding af sjov, kaos og billetsalg. De synger begge i duoen og skriver selv tekst
og musik. Derudover spiller Pernille klaver og styrer effekterne og Maria spiller obo og
klokkespil.
Koncerten er gratis og alle er hjertelig velkommen.
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Nytårskoncert i Hylleholt Kirke
– et samarbejde mellem Hylleholt, Faxe og nu også Roholte
menighedsråd
Torsdag den 11. januar kl. 19.00

Ensemble Storstrøm og baritonsanger
Jens Søndergaard
Ensemble Storstrøm er den klassiske musiks populære fyrtårn i Kulturregion Storstrøm. Ensemblet spiller
koncerter, underviser, formidler, indspiller cd’er, og
medvirker ved et stort antal øvrige musikalske arrangementer i og udenfor regionen. De fem kommuner
i Kulturregion Storstrøm står sammen med Statens
Kunstfond bag ensemblet, der består af 8 fastansatte
topprofessionelle musikere. Ensemblet arbejder næsten altid uden dirigent og publikum får derved stærke
og nærværende koncertoplevelser helt tæt på musikerne.
Jul og nytår er traditionernes tid, og vi ved alle, hvad der skal til, for at fejre nytåret musikalsk. Der skal være både kendt musik og musikalske overraskelser, og det skal være
en fest i både ord og toner. Ensemble Storstrøm har derfor inviteret baritonen Jens
Søndergaard til at holde nytårsfest sammen med os.
Jens Søndergaard tilhører den nye danske generation af unge sangere. Han forener scenisk overskud og udstråling med en potent og ubesværet klang.
Hans operarepertoire spænder vidt fra tidlig barokmusik til en lang række danske uropførelser. Jens er uddannet på Operaakademiet i 2003 og debuterede fra Det Kongelige
Danske Musikkonservatorium i 2005.
Nytåret er tiden, hvor vi altid sender de bedste ønske til hinanden for det kommende år.
Vi har valgt den bedste musik indenfor opera og operette krydret med orkesterstykker
fra ensemblets populære repertoire.
Ligesom det er med det nye år, sådan er det også med programmet til nytårskoncerten;
Det vil være fyldt med ukendte og gode overraskelser, og man kan aldrig helt være sikker
på hvad, der skal ske.
Alle er velkomne. Kirkebilen kan bestilles af Hylleholt Sogns menighed.
Der er gratis adgang, men der samles – traditionen tro – ind til sognenes julehjælp.
Koncertudvalget
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Russisk Brahms-klaver-trio i Faxe Kirke
Lørdag den 24. februar kl. 15.00
I det nye år fortsætter Faxe Kirke i det russiske hjørne. For et års tid siden fik vi et spændende tilbud om koncert med en prisvindende russisk klavertrio: ”Brahms Trio” (Moskva). Musikerne, Nikolaj Satsjenko, violin, Kirill Rodin, cello og Natalja Rubinstein,
klaver, har arbejdet sammen i en lang årrække – faktisk siden januar 1991 og er ved flere
lejligheder blevet hædret i Rusland.
Det er altså fremragende og erfarne musikere, vi får fornøjelsen af, og der vil være russisk
temperament, stor musik og stærke følelser på spil, når ”Brahms Trio” kommer til Faxe
Kirke lørdag den 24. februar kl. 15.
Som altid er der gratis adgang til koncerten, og kirkebilen kører (henv.: Faxe Kirkekontor,
5671 3552, tast 1, senest fredag den 23.februar kl. 12).
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I Martin Luthers fodspor med LOF Faxe og med
sognepræst i Faxe og Roholte, Carsten Ackermann
Busrejse fra Faxe til Luthers hjemegn i Tyskland.
Med base i Wittenberg, besøger vi også Wartburg ved Eisenach og Erfurt.
"På opfordring fra LOF Faxe har jeg den glæde i samarbejde med LOF Faxe at kunne udbyde denne
spændende rejse idet jeg er blevet bedt om at være guide på turen og under opholdet."
Varighed: 2. april – 5. april 2018 (4 dage)
Pris: kr. 4,500.- pr person i delt dobbelt værelse (ved 20 betalende) 				
Tillæg for eneværelse: kr. 425.Depositum: kr. 1000,00 ved tilmelding betales til LOF Faxe senest d. 11. december 2017.
Restbeløbet betales til LOF Faxe* senest d. 1. februar 2018
Under turen er det den enkeltes egne rejse- og afbestillingsforsikring, som gælder.
Teknisk arrangør: Egon’s rejsebureau *Find yderligere oplysninger om turen på:
www.faxe.lof.dk
Venlig hilsen
Carsten Ackermann og LOF FAXE
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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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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

???
Møderne er offentlige og begynder kl. 18.00.

HYLLEHOLT SOGN

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

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Datoerne for menighedsrådsmøderne i 2018 er:
29. januar, 26. februar, 26. marts, 23.april, 28. maj,
25. juni, 20. august, 24. september, 29. oktober,
26. november. 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 2017, januar og februar 2018
Fra 3. dec. til 17. dec.: Hylleholt Sogns juleuddeling
Fra 24. dec. til 26. dec.: KFUM og KFUK’s Sociale Arbejde
Den 31. dec.: Bibelselskabet (obligatorisk)
Fra 7. jan. til 4. febr.: Flight Mission (MAF – Mission
Aviation Fellowship)
Fra 11. febr. til 25. febr.: Folkekirkens Nødhjælp
Ved koncerter og andre arrangementer i kirken
samles altid ind til Hylleholt Sogns Juleuddeling.
ERINDRINGSVÆRKSTEDET:			
Kontaktperson Henrik Morin tlf.: 52406262
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 29. januar.

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 · DECEMBER 2017 · JANUAR · FEBRUAR 2018

FAXE

SØNDAG I KIRKEÅRET

DECEMBER 2017
Fredslys-gudstjeneste
1. søndag i Advent
1. s. i adv. – Fam.gudstj.
2. s. i adv.
3. s. i adv.
Juleaften
Juleaften
Juledag
2. juledag
Julesøndag/Nytårsaften

1/12
3/12
3/12
10/12
17/12
24/12
24/12
25/12
26/12
31/12

17.30 KKO
10.30 KKO
12.30 KKO ☺
10.30 CA
9.00 KKO
14.30 CA
16.00 KKO
10.30 KKO
10.30 KKO
16.00 KKO !

ROHOLTE

HYLLEHOLT

10.30 CA

16.00 ERGK K

14.00 CA (☺)
10.30 KKO
16.30 CA
10.30 CA
14.00 KKO
10.30 CA

10.30 ERGK
10.30 ERGK K º
14.30 ERGK Målrettet børn
16.00 ERGK
10.30 ERGK K
10.30 ERGK
14.00 ERGK K !

14.00 CA KK
10.30 KKO
14.00 CA
10.30 CA
10.30 CA

ingen K
10.30 ERGK
10.30 ERGK K
10.30 ERGK
10.30 ERGK K

JANUAR 2018
Nytårsdag
1. s. e. H. 3 K.
2. s. e. H. 3 K
Sidste søn. e. H. 3 K.
Septuagesima

1/1
7/1
14/1
21/1
28/1

Ingen ¤
9.00 KKO
10.30 CA #
9.00 CA
10.30 KKO

FEBRUAR
Seksagesima
Fastelavn
1. søndag i fasten
2. s. i f.

4/2
11/2
18/2
25/2

10.30 CA
10.30 KKO KK 10.30 ERGK
10.30 KKO ☺☺ 10.30 CA
13.00 ERGK +
10.30 KKO
ingen
9.00 KKO K
9.00 CA
10.30 CA
10.30 ERGK

Gudstjenester på LindevejCenteret se side 10. Gudstjenester på Hylleholtcenteret se side 17.

FORKORTELSER: KKO = Kirsten Kjær Ohms · CA = Carsten Ackermann · ERGK = Erik Grønvall Kempfner
TEGN: K = Kirkebil · KK = kirkekaffe i sognehuset · ingen = Ingen gudstjeneste: der henvises til en
af nabo-kirkerne · ☺ = Efterårets mini-konf´er medvirker. Efterfølgn. sammenkomst i Sognehuset
(☺) = Roholte og Hylleholts Børne-Unge-Kor medvirker v./ org. Charlotte Hjerrild Andersen
¤ = Der henvises til Roholte. Kirkebil kan bestilles på Kirkekontoret · # = Spejdernes nytårsparade
☺☺ = Familiegudstj. m. efterfølgende tøndeslagning i Sognehuset · º = Børne- og ungekor medvirker
! = efterfølgende champagne og kransekage · + = Børnegudstjeneste.
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.

