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Præsten har ordet
Så nåede vi også til vejs ende med færdigrenoveringen af Roholte kirke! Og med en dejlig
festgudstjeneste med provst Erhard Schulte Westenberg som prædikant og en propfyldt kirke
af glade kirkegængere. Og Hylleholt og Roholte
sognes fælles kor, RoKoGo-koret (ROholteKOncert og GOspel-kor), lagde også deres stemmer
til ”menighedens fulde kor”.
Med dette punktum står vi nu i Faxe, Hylleholt
og Roholte sogne med tre ny-renoverede og
gennemrenoverede kirker. Det er dejligt. Som
præst glæder man sig over at kunne invitere menigheden inden for i nogle fine, festlige og farverige kirker som rum for menighedens besøg i
glæde og i sorg. Kirkerne stråler på hver sin vis
og kalder mennesker til samvær i Guds hus og
i Jesu navn.
Det er et privilegium at bo i et land, hvor det
at være kristen ikke behøver at betyde, at man
er udsat for forfølgelse eller terror men at man
frit kan forsamles og dyrke Gud sådan som vi
gerne vil og i så velholdte kirker og med så velfungerende menighedsråd og præster og øvrige
medarbejdere. Det skal vi skønne på. Der er
mange steder, hvor man bliver forfulgt for sin
kristentro, ja lige frem slået ihjel for det at tro
på Jesus Kristus! Og der er mange steder, hvor
kirkerne ikke er så velholdte, som de er hos os.

De står der ikke kun for at kunne blive vist frem
for turister (selv om de også er meget velkomne). De står der fordi vi skal takke og prise, tjene
og tilbede Gud. For at vi kan få vores synderes
forladelse, for at vi kan lade Gud sige os et par
ord om, hvordan Gud vil, at vi skal føre vores
liv: i kærlighed og tjeneste for vores medmenneske. Og for at bede for de af vores kristne søskende i andre lande, som må leve under langt
mere kummerlige gudstjenesteforhold end vi og
for de af vores kristne brødre og søstre i andre
lande der må udstå forfølgelse for deres tro.
Derfor: Lad os bruge kirkerne flittigt og vise,
at der er mening i at bruge så mange penge på
dem og at vi gør det af kærlighed til Gud og
vores næste, for at andre skal få gavn af vores
liv og tro.
Måske de tre sogne kunne finde på flere gode
måder at samarbejde om at fremme Guds rige
i vores sogne og skabe glæde hos mange flere!
Måtte det blive til Guds ære og til vores næstes
gavn.
Tillykke til de tre sogne med deres
flotte, ny-istandsatte kirker!
Carsten Ackermann

Men vi ved også, at den kristne kirke er i vækst
verden over idet menighederne både i Sydamerika, Afrika, Asien og Kina ekspanderer med
voldsom kraft. Også selv om kirkerne ikke er så
velholdte og så rigt udstyret og udsmykket som
det er tilfældet hos os. Mens folkekirkemedlemstallet hos os i Danmark er jævnt vigende.
Vi skal bruge vores kirker. Det er derfor de står
der. De står der ikke kun til pynt.
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Tillykke til forårets konfirmander
St. Bededag, fredag d. 1. maj, blev der konfirmeret næsten 40 unge fra sognet. Fotograf
Kristian Buchmann fotograferede holdet, der
blev konfirmeret kl. 12.00 og har venligst

stillet billedet til rådighed for kirkebladet.
Man kan evt. efterbestille billedet på Kristians
hjemmeside: www.buche.dk.

Babysalmesang tilbydes igen
Med et års forsinkelse kan Faxe,
Hylleholt og Roholte Kirke igen
tilbyde baby- og tumlingesalmesang.
Her er nogle billeder af glade babyer fra forårets babysalmesangshold i Faxe Kirke. Efter sommerferien er det Hylleholt Kirke, der
danner rammen om tilbuddet,
mens Faxe Kirke tilbyder tumlingesalmesang til de 1-3 årige.
Se omtalen under FÆLLES STOF.
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”Det lille museum”
Faxe Kirke har fået et meget lille og meget ydmygt ”museum”, hvor vi på en gammel planke
har samlet nogle af de ting vi fandt i forbindelse med restaureringen under kirkebænkene
og gulvet.
Som man kan se på billederne, så er der ikke
fundet så meget, til gengæld fortæller de alligevel lidt om kirkeliv og kirkegængere. Der er
bl.a. et par gamle (tomme) små dåser med
skråtobak, en anden æske har indeholdt sikkerhedsnåle.
Vi fandt også en slikpose… måske tabt i forbindelse med noget julefejring i kirken, og mon
ikke det er en håndværker, der har efterladt ølflasken?
Der er nogle gamle og museædte søndagsskolekort, håndsmedede søm og gamle beslag, samt
numre til salmetavlerne. Og så kan vi med et
par årtiers forsinkelse eller mere efterlyse ejeren
af et nøglebundt, der dog ser lidt rustent ud
efterhånden.
Kirsten Kjær Ohms
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Afslutning med forårets minikonfirmander
Faxe Kirke tog afsked med forårets minikonfirmander ved en festlig familiegudstjeneste Mariæ Bebudelsesdag.
Her hjalp minikonfirmanderne med at dramatisere historien om dengang Guds engle skulle
finde den sødeste, modigste og rareste pige i

hele Israel, så hun kunne bliver mor til Guds
Søn.
Bagefter var der sodavand og kage i sognehuset
og minikonfirmandunderviser Marianne Carlberg
og sognepræst Kirsten Kjær Ohms uddelte diplomer til de flittige ”mini’er”.

Ny medarbejder på kirkegården
Vi byder velkommen til Lone Petersen, som
begyndte d. 15. april som gartnermedhjælper på kirkegården, efter vores tidligere
medarbejder, Kirsten Buchwald, havde fundet andre græsgange.
Lone har faktisk en del kendskab til arbejdet
på en kirkegård, da hun har været ansat hos
os tidligere i 2001 og 2002 som ”sommerfugl” = ekstra medhjælp i den travle sommerperiode.
Lone er nu fastansat hele året og vil derfor
også være at finde her til vinter.
Vi glæder os meget til samarbejdet med
Lone og siger hermed: VELKOMMEN til
Faxe Kirkegård!
Kirkegårdsleder Lone Brett Jensen
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Minikonfirmander efter sommerferien
Den nye skolereform betyder længere skoledag, også for de mindste elever, men sidste
efterår og forår var der alligevel rigtig mange
glade minikonfirmander, der tog imod Faxe
Kirkes tilbud om minikonfirmandundervisning.
Det var en stor fornøjelse at mærke, at
børnene stadig have lyst og overskud til at
lege, lytte og lære. Og så er der jo også safte-

vand, kage og frugt undervejs, og det var der
ingen af børnene, der havde noget imod.
Efter sommerferien indbydes Rolloskolens 3.
A til efterårets konfirmandundervisning, der
foregår efter skoletid, mens 3. B. må vente til
efter jul og nytår. Vi uddeler en invitation på
skolen lige efter det nye skoleår er begyndt. Se
i øvrigt på hjemmesiden: www.faxekirke.dk

Apropos minikonfirmander:
Når man kan sit fadervor… og lidt mere!
For nogen tid siden kom en lille familie til
gudstjeneste i Faxe Kirke. Det var ikke en af
de gudstjenester, hvor der ”sker” noget, men
bare en helt almindelig gudstjeneste, hvor der
normalt ikke kommer så mange børn.
Men den dag var der hele 3… og så en
forælder selvfølgelig. Jeg blev snart klar over,
at det nok var den ene af de 3 børn, en rigtig
sød pige, der var årsagen til kirkebesøget.
Hun fortalte, at hun havde gået til minikonfirmandundervisning, og så fremviste hun ellers
stolt et fint lamineret ark med fadervor på,
for den bøn, den kunne hun.
Jeg fik en klar fornemmelse af, at hun dermed
også syntes, at hun kunne det vigtigste; det
der skulle til, for at have plads i Guds rige OG
på kirkebænken.
Fadervor er ganske vist ikke adgangstegnet, det
må jeg hellere skynde mig sige, det er og bliver
dåben og Guds ja til os – men den lille pige
understregede for mig vigtigheden af netop
minikonfirmandundervisningen og al det andet

kirkelige arbejde, der foregår for at børnene
kan føle, at de også har ejerskab af kirken.
Når jeg spørger ”rigtige” konfirmander om
hvad de kan huske fra minikonfirmandundervisningen, så husker de især kagen og de gode
historier. Men de husker også levende den dag
de stod på prædikestolen og forkyndte godt
ny (=evangelium) for hele verden, den dag da
orglet ”sang” for dem og den dag, da de kom
helt op i tårnet og så både klokkerne og Faxe
By på en helt ny måde. Og fadervor… Ja, har
man været minikonfirmand, så KAN man den
bøn.
Selvom man aldrig har været minikonfirmand,
så kan man godt ”låne” lidt af de smås vished
om, at de har plads – både i kirken og i Guds
rige. Og selvom fadervor ikke er adgangsbilletten, så vil jeg alligevel give et lille tip videre:
Hele fadervor, både i den gamle og den nye
udgave, står bagest i salmebogen og I skal
være så hjerteligt velkomne til både at finde
en plads på kirkebænken og bede med.
Kirsten Kjær Ohms

Gudstjenester på LindevejCenteret
Der er gudstjeneste på LindevejCenteret tirsdag d. 23. juni og 25. august kl. 14.30.
Organist: Lene Besser. Præst: Carsten Ackermann.
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Ungdomskor og korskole i Faxe Kirke
Ung Koralklang, som ungdomskoret ved Faxe
Kirke nu hedder, er et musikalsk tilbud til piger
mellem 11 og 25 år. Vi øver hver torsdag aften fra 18.30 til 20.30 skiftevis i Sognehuset på
Præstøvej og i kirken.
Ungdomskoret synger for ved gudstjenester
og medvirker fast ved jule- og forårskoncerter.
Derudover er der ind imellem tilbud om deltagelse i stævner og kordage sammen med andre
af områdets kor, og en gang om året holder vi
korovernatning med øvning, leg, konkurrencer,
spisning og biograf (vi er jo så heldige at råde
over lokale med biograflærred og gode højttalere…. ikke dårligt!).
Nogle af de ældste piger i ungdomskoret er med
i en ”ungegruppe”, der har udvidede forpligtel-

ser i kirken. Denne ordning startede som en forsøgsordning for godt et år siden, og da det har
været en succes, fortsætter vi således fremover.
Tidligere havde vi ved kirken også korskole, men
efter den nye skolereform trådte i kraft, rykkede
vi forsøgsvis korundervisning af de yngste over
på Rolloskolen, hvor undervisningen foregår
som et projektundervisningstilbud til 2., 3. og
4. klasse. Dette er fortsat en forsøgsordning,
som dog fortsætter endnu et år inden endelig
evaluering.
Når dette kirkeblad udkommer, er Ung Koralklang gået på sommerferie, men ny kor-sæson
starter igen første torsdag i september. Interesserede er altid velkomne til at kontakte korleder
Lene Besser på tlf.: 23 32 36 68.

Særlige gudstjenester…
- er der ingen af henover sommeren. Ja, det vil sige… alligevel er der nogle, der er helt særlige, bl.a.
på grund af præsternes sommerferie, hvor gode kollegaer i stedet har lovet at varetage tjenesterne.
Vær derfor opmærksom på aftengudstjenesten søndag d. 26. juli kl. 19.00 i Faxe Kirke, hvor sognepræst Janne Melcher prædiker.
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Indvendig restaurering af Roholte kirke
Forhistorie: Etape 1 og 2
Roholte kirke stråler
Den indvendige istandsættelse af Roholte Kirke
startede for knap 15 år siden. Det daværende
menighedsråd havde håbet, at opgaven kunne
løses straks, men provstiudvalget pålagde menighedsrådet, at dele projektet op i etaper.
1. etape, som blev sat i gang i 2000 omfattede
koret, og det blev besluttet, at fjerne linealpudslaget fra arkitekt Gjellerups restaurering
fra 1884. Berings Tegnestue kom til at stå for udarbejdelsen af opgaven. Nationalmuseet stod
for restaurering af kalkmalerierne – vinranker
og borter. Væver Vibeke Gregers fik til
opgave, at lave nye altertekstiler og
messehagel. Alterdugsfrisen fra kirkens 550-års jubilæum i 1991, syet af
damer i sognet, måtte arkiveres, men
har nu fået en ny plads i våbenhuset
over døren ind til kirkerummet.

var bygget til Silkeborg Kirke i 1870-erne, af orgelbygger Demant i Århus. Efter nedtagningen
var det først opmagasineret hos en orgelbygger.
Senere blev det flyttet til et loft, hvor det led en
kummelig tilværelse. Olav Haugland var ovre at
se på stumperne, uden at blive overvældende
begejstret.
Efter at have fået accept på diverse tilladelser
og låneansøgninger samt en stor donation af
Wroblewskiys Fond på 900.000 kr. kom arbejdet i gang. Uden denne donation havde vi
næppe haft denne perle af et orgel i Roholte.

Etapen blev udvidet med, at kapellet
blev genskabt til sakristi. Det havde
været nødvendigt at genåbne den
tidligere adgang mellem koret og det
tidligere sakristi, for at skaffe adgang
for håndværkerne.
Straks efter afslutningen af 1. etape
gik menighedsrådet i gang med forberedelserne til 2. etape. Der var rigtig kommet gang i planerne med et
nyt orgel.
Der blev rettet henvendelse til orgelbygger Olav Haugland, og senere
til orgelkonsulent Ole Olesen. Ole
Olesen kom til at tænke på et orgel,
han havde været med til at pille ned
i Them Kirke 30 år tidligere. Orglet
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Restaureringen af orglet var meget omfattende,
men samtidig meget spændende. 1.søndag i
advent 2005 blev der holdt orgelindvielse i Roholte Kirke, og senere sammenkomst i Forsamlingshuset. Der var mange gæster. Blandt dem
4 repræsentanter fra Them, som vi havde fået
orglet kvit og frit fra.
For at få plads til orglet, var det nødvendigt, at
fjerne en del af bænketrappen op til det gamle
orgel.
Det har for øvrigt fået en fin placering på et seminarium i Lomza, Polen.
Nationalmuseet skulle godkende fjernelsen af
bænkene, og gav kun lov, fordi der blev opstillet
et historisk orgel.

spare ekstra meget i 5 år, men endelig kom der
en optøning i 2013/14.
Det eksploderede fuldstændigt ved provstiets
budgetudmelding i efteråret 2014. Vi kunne
komme i gang med afslutningen (3. etape).
Det er en gave for et menighedsråd, at få lov til
at være med i et projekt som dette. Man kommer i kontakt med håndværkere, og får et lille
indblik i deres fag. Man møder håndværkere,
der glade fortæller om deres fag. Der skal rettes
en stor tak til de hold, vi har arbejdet sammen
med gennem hele projektet.
Tak til Tryggevælde Provstiudvalg for den opbakning, vi har modtaget.
TIL LYKKE ROHOLTE SOGN

Efter 2. etape var afsluttet, opstod der forskellige vanskeligheder. Den økonomiske krise indtraf. Samtidig skulle kirkerne i Faxe Kommune

Niels Larsen,
tidligere menighedsmedlem i Roholte

Sommermarked i Roholte
Søndag d. 9. august 2015, fra kl. 10.00-16.00
Roholte Kirke er igen i år, en aktiv del af
markedsdagen. Der bliver mulighed for
rundvisning i den ny istandsatte kirke, og en
tur i tårnet.

Selve markedet er på boldbanen lige overfor, hvor kræmmere, underholdning og ikke
mindst hønseskidning, er en del af konceptet.

I løbet af dagen foregår forskellige ting i kirken.

Lørdag d. 8. august, kl 18.00, er alle velkommen til, at deltage i en fælles grillaften.
Medbring selv kød til grillen, så kan salatbar
og drikkevarer købes.

Der er endvidere billedudstilling i Sognehuset, og mulighed for at hygge sig med en kop
kaffe.
Og høre om de ting der foregår der, med
strikkedamer, sangcafe og kor.
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Der er selvfølgelig tilmelding til:
kludeegen@mail.dk eller til Lene på tlf.:
20 25 52 69.
Lene Rostgaard
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Kirkeklubben
Vi er en lille strikkeklub, der mødes i Roholte Sognehus hver den første tirsdag i måneden.
Vi strikker forskellige ting til BØRN I AFRIKA ved Nini Kjeldsholm. Så hvis nogen ligger inde med
garnrester, vil vi være glade for at modtage det.
Er der flere, der har lyst til at deltage, er man meget velkommen!
Kontakt:
Thyra Nielsen tlf. 56 78 86 53, Nete Petersen tlf. 56 72 51 67 eller Birthe Petersen tlf. 56 72 54 51

Konfirmation i Roholte kirke
I disse år er der ikke mange unge i Roholte sogn at
konfirmere. Det skyldes flere faktorer: Dels er der
ikke ret mange unge, fordi fødselstallet begyndte at
dale dengang deres generation kom til, dels skyldes
det at skolereformen og det fri skolevalg gjorde,
at det var svært at holde sammen på de enkelte
årganges unge, fordi de var spredt ud i forskellige
skoler.
Men det er stadig muligt at blive konfirmeret i Roholte kirke.
Hvert år er der enkelte unge, som er blevet forberedt sammen med deres klasse i andre sogne, som
gerne vil have selve konfirmationshandlingen i deres hjemsogn: Roholte.
Også i foråret har vi en enkelt konfirmand til konfirmation. Konfirmation er altid festlig! Lige gyldigt
om der er få eller mange konfirmander! Men det er
kun naturligt, hvis konfirmanderne selv synes det
er mest festligt, når det sker i fællesskab med kammeraterne.
Der er både mulighed for forårs-og efterårs-konfirmation. Forårskonfirmationen ligger fast på Kr.
Himmelfartsdag.
Efterårskonfirmation vil blive lagt på den sidste søndag i september.
Carsten Ackermann
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Færdigrenovering og genåbning
af Roholte Kirke: 3. etape

Så lykkedes det. Endelig! Efter 3½ måneds hårdt
arbejde nåede vi endelig ”i hus” med færdigrenoveringen af Roholte kirke. Og nu står den fin
og færdig.

kirke: hovedskibet! Gulvet blev rettet op, ”linealpudset” blev fjernet fra væggene, vægge og loft
kalket og kalkmalerierne (båndene i loftets buer)
samt indskriften over tårnbuen blev frisket op.

Kirken ligner stort set sig selv! Det er der nok
nogle, der er skuffede over! Men jeg er sikker
på, at der er mange flere, der er tilfredse med
det! Det var i øvrigt én af forudsætningerne fra
starten af helt tilbage i år 2000.

Det var under fjernelsen af linealpudsen at man
fandt et kalkmaleri på skibets nordvæg, et viekors, som man valgte at restaurere og bevare
synligt. De to store lysekroner og alle kirkens
lampetter, tegnet af arkitekt Rolf Graa, blev
sendt til gørtler og oppudset. Krucifikset over
døbefonden fik opfrisket guldmalingen. Endelig
blev der lagt ny kronliste (håndstand) på prædikestolen og lavet ny læsepult, som også fik
en ny læselampe. Vindrueklasen under lydhimlen fik en forsigtig farvelægning afstemt efter
drueklaserne i kalkmaleri på buen over alteret.

Efter at have ligget underdrejet siden 2. etapes
afslutning December 2005 skete der noget igen
i 2013-14 med økonomien i provstiet. Først i
løbet af 2014 blev tingene lagt klar under det nye
menighedsråd med m.r. formand Jørgen Fredslund
i spidsen. Og under kirkeværge Hanne Margrete
Straarups orkestrering blev 3. etape skudt i gang
medio Januar 2015!
Arkitektfirmaet Peter Beering v. arkitekt Erica
Mangaard Heyckendorff havde allerede i 2014
påbegyndt den forberedende planlægning og
udfærdigelse af tegninger og arbejdsbeskrivelse.
I Januar 2015 gik håndværkerne så i gang med
tredje og sidste etape af renoveringen af Roholte
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Bænkgavlenes motiv af en opgående sol blev
trukket frem ved at blive forgyldt med bladguld,
så det spiller sammen med krucifiksets forgyldning og den allerede eksisterende forgyldning

petter, som man havde været heldig at kunne
købe antikvarisk. Desuden blev der lavet og ophængt en ny ramme til portrætterne af kirkens
præster og en ramme til en tidligere brugt al-

af initialerne i alterskrankens smedejernsværk.
Kirkeskibet under loftet, ”Friheden af Danmark
1945”, var blevet taget ned. Det fik en gennemgribende rensning af modelskibsbygger Freddy
Schmidt, Faxe Ladeplads hvorefter det blev ophængt igen med indlagt beretning i lastrummet
om dets tilblivelseshistorie.

terdugs-bort, som blev opsat over døren ind til
kirken.

Sidst men ikke mindst fik våbenhuset et helt nyt
”look” men på en måde, så det ser ud som om,
det altid har skullet se sådan ud: gulvet blev rettet op, et helt nyt interiør af træ fra de gamle,
kasserede bænke fra tårnrummet blev lavet og
sat op: et anretterbord til blomster og en salmebogsreol samt ny hylde til indsamlingsbøsse
alt sammen tegnet af arktiekt Erica Heykendorff.
Der blev også opsat 4 dobbelte Rolf Graa-lam-

Og med en smule forsinkelse kunne man så fejre
genåbning af Roholte kirke 1. søn. e. påske (d.
12. april) med provst Erhard Schulte Westenberg
som prædikant, yderligere 5 præsters medvirken ved procession, hvoraf to af præsterne var
emeriti fra Roholte og Faxe og Roholte og Hylleholt sognes fælles kor, RoKoGo-koret (ROholte
KOncert og GOspel-kor) under organist Bente
Schultz´s ledelse.
Det var en festlig gudstjeneste med fuld kirke og
et festligt samvær bagefter i Roholte Aktivitets
og Foreningshus med taler og god mad leveret
fra det lokale catering-firma Mad-synergi.
Det har taget lang tid. Men det var værd at vente
på! Nu mangler det så bare, at vi tager kirkerummet flittigt i brug. For det står der ikke bare til
pynt men for at vi skal bruge det!
Carsten Ackermann
Fra venstre: Pia Heegaard Lorentzen,
Provst Erhard S. Westenberg, Martin Hillerup,
Knud Hillerup og Frede Tramm.
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”Venner ser på Danmarks Kort”
Sidste år i 2014 blev der i aviser og bøger skrevet meget om Danmarks nederlag til Preussen i
1864 for 150 år siden og dermed tabet af Slesvig med en ny Kongeå Grænse syd om Ribe til
følge. Det var og blev
et naturligt åbent sår,
som prægede Danmark og dets politikere og digtere mange
år frem.
Chr. Richardt beskrev
landet i digtet ”Vort
Land” fra 1889. Det er
på 72 strofer, hvor vi
kender sangen ”Venner
ser på Danmarks kort”
på 4 strofer, som er nr.
1, 3, 4 og 71. I digtet
er hele landet kulturhistorisk beskrevet; men
det er kun sporadisk,
hvad der kan komme
med af vor egn, når hele
landet dengang var incl.
Færøerne, Island, Grønland, St. Thomas, St.
Jan og St Croix, samt en Støttejulemærke fra 1989
beskrivelse af det tabte
land Nord- og Sydslesvig. Når man læser digtet,
får man et tværsnit af landets historie, og man
kan nikke genkendende til skoletidens historieundervisning.
I salmebogen ses det, at Chr. Richardt også skrev
salmer. Her kan læses 4 salmer skrevet i perioden 1861 – 1885.
Chr. Richardt var i sine sidste år præst i Vemmetofte fra 1886 til sin død i 1892. Han og hans
hustrus gravsten kan ses på Ørslev Kirkegård
ved Vordingborg.
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Man kan sige, at digtet ”Vort land” er en kulturhistorisk turistguide over landet, hvor det
nærmeste fra vor egn er lidt om Køge og om
frøkenkloster egnen, så Vallø og Vemmetofte
er hermed indirekte
nævnt. Derudover nævnes Højerup, Stevns,
Kalvehave, Vordingborg,
Masnedsund,
N.F.S.
Grundtvigs fødeby Udby
og Herlufsholm.
Jeg har digtet ”Vort
Land” i 2 udgaver, 6. oplag fra 1906 og udgaven
fra 1940 i 10. oplag fra
1949, hvor et billede af
kong Frederik og dronning Ingrid er sat ind ved
titelbladet. I den sidste
udgave er illustrationerne fornyet, så billedsiderne giver digtet en ny
dimension.
Gennem det 20. århundrede kom der gang
i turismen. Mange i Faxe
Ladeplads lejede deres
huse ud om sommeren og flyttede så selv ud
i vaskehuset. Der blev bygget badehoteller, og
der kom små sommerhuse på lejet grund. Da
velstanden steg blev sommerhusene større på
egen grund og større lejrpladser blev afløst af
campingpladser. Vandrehjemmet i Faxe blev
gradvist udbygget, og der kom lystbådehavn,
kursuscentre og ferieboliger. Margueritruten har vi kendt længe, og her først i det 21.
århundrede har vi nu også fået en vandrerute Sydsjællandsleden, og vi ser også skilte
med cykelruter og en Panoramarute gennem
vort sogn.

HYLLEHOLT SOGN

Kirkerne ligger markant i landskabet og i byerne. Til alle tider har de draget folk, så det har
givet mangt et foto til kameraet, eller der er
købt et postkort med sognets kirke.

Folderen udkommer omkring Skt. Hans. Her
er beskrivelse af kirkerne på dansk, engelsk og
tysk, en gudstjenesteliste og en omtale af arrangementer i sommerperioden.

Derudover er vi i Hylleholt også med i VejkirkeIgennem tiden er der produceret adskillige soufolderen, så man kan se ud over landet, hvilke
venirer, hvor kirken er i centrum – det gælder
kirker der er
også for Hylleholt
åbne og med
Kirke med mange
Velkommen
i
Faxe-egnens
kirker
korte symboler,
postkort gennem
der
fortæller
kirkens historie
om kalkmalefra 1878.
rier, nyere kirkekunst m.v..
Der er produceret
kirke- og egnsbeKARI SE
S MERUP
Så når vi synskrivelser, støtger ”Venner ser
tejulemærke fra
på Danmarks
Faxe Ladeplads
kort”, kan vi
fra F.L.I. i 1989,
tænke
over,
og tidligere blev
at dette syn er
der produceret
SP JELLERUP
H YLLEHO LT
ROH OLT E
blevet et stort
en porcelænstalturisterhver v
lerken med et fo– også på vor
tografisk motiv egn. I Hylleholt
formentlig fra før
Menighedsråd
1928.
har vi lagt vægt
FAXE
VEMM ETOF T E
A LS LEV
på, at kirken er
Indrammet flise
GUDSTJENESTER, KONCERTER OG ARRANGEMENTER · SOMMEREN 2015
åben hver dag.
med kirkemotiv.
Sølvtheske og papirkniv med kir- I år er det 29. gang at Faxe-egnens kirker udgiver en fælles sommer-folder. Vi har en fastboende menigken som motiv,
hed, men vi har også en menighed fra sommerog Super Brugsen i byen har fået udarbejdet en
huse, campingpladser og andre fritidsboliger.
vinetiket tegnet af Henrik Drent, der også har
tegnet kirkens logo. I Faxe Ladeplads miniby
Mange får kendskab til kirken og dens tilbud via
står Hylleholt Kirke også flot, hvor man samannoncer og omtale, diverse foldere, kirkeblade
men med kirken ser mange fine bygningsdetalog hjemmesider, før man beslutter at besøge
jer på nogle af byens gamle huse.
kirken. Alle skal vi søge at være kirke for i Hylleholt Sogn.
De 8 kirkesogne set fra nord Karise, Alslev, Smerup, Spjellerup, Vemmetofte, Faxe, Hylleholt og
Se videre orientering i ovenstående herunder
Roholte – der tilsammen var den gamle Fakse
hjemmesiden www.hylleholtkirke.dk
kommunes område – vil i år for 29. gang udgive
en sommerfolder, i de senere år med en forsideArne Skovbæk
og kortillustration tegnet af Charlotte Clante.
Formand
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Konfirmationer forår 2015

Foto: Tom Lorentzen

Konfirmeret lørdag d. 25. april:
Bagerst fra venstre: Runa Lund, Marco Peter Koustrup Nielsen, Lærke Marie Rønhoff Vive, Caroline Grejsmark Andersen, Lasse Hedebo Andersen, Clara Maria Munkhaus Schultz, Jacob Emil Irming Pedersen.
Midten fra venstre: Julie Louise Østergaard, Erik Hoyda Plesner, Andrea Sophie Kjær Blomquist, Nikolaj
Stevnsbo Olsen, Mie Kirstine Riis, Nikolas Czubanek Ogareck Holm Hansen, Christine Wrang Swierkosz,
Lasse Klodskov Andreasen.
Forrest fra venstre: Pia Heegaard Lorentzen, Julie Flindt Jensen, Emil Aggergaard, Linea Rindholt Andreasen,
Markusriber Louis Olsen, Cicilie Wincentz Jensen, Benjaminbaki Vitus Olsen, Astrid Mei Viderø, Frederik
Henrik Jensen, Magnus Vilhelm Fjordager.

Hylleholt Sogns børne- og ungdomskor
Hvis du elsker at synge, så kom og syng med.
I år har vi sunget med ved flere gudstjenester i
Hylleholt Kirke og det er både sjovt og hyggeligt
at øve og optræde.

Vi regner med at dele koret op i to, så de yngste
elever har et hold og de ældste et hold.

Ugedag og tidspunkt vil blive lagt, så det passer
flest mulig korister.

Giv gerne besked til organist og korleder
Charlotte Hjerrild Andersen på tlf. 3071 0102
eller organisthylleholt@gmail.com, om du vil
være med i koret.

Vi håber igen i år at kunne have kor-timerne på
Hylleholt Skole i umiddelbar forlængelse af koristernes skoledag.

Oplys navn og adresse og gerne e-mail, så bliver du kontaktet, når koret skal til at starte i
september.
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Konfirmationer forår 2015

Foto: Tom Lorentzen

Konfirmeret søndag d. 26. april:
Fra venstre: Rasmus Askløf, Anthoula Sofia Jelica Carlberg Perou, Andreas Peyk Jørgensen, Pia Heegaard
Lorentzen.

Sogneindsamling
2015

Flytning af kirkekontor

En stor tak til indsamlingsleder Rikke
Olsen og de frivillige der deltog i Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling den
8. marts.
Grundet sygdom var det ikke alle ruter,
der blev dækket, men resultatet blev dog
på 5.025 kr., der vil bidrage til at støtte
verdens fattigste kvinder i deres kamp for
et bedre liv.
Arne Skovbæk,
Hylleholt menighedsråd

Hylleholt Menighedsråd har på mødet
den 23.04.2015 besluttet at flytte kirkekontoret fra præstegården til Hylleholt
Sognehus, Hovegaden 15, 4654 Faxe
Ladeplads.
Flytningen af kontoret til Hylleholt Sognehus sikrer bl.a. en handicapvenlig adgang og at medarbejderne er nær ved
kirken og kirkens øvrige personale.
Vi håber, at tidsplanen med at kontoret
kan tages i brug 1.07.2015, vil holde.
Dette vil blive annonceret på:
www.hylleholtkirke.dk og i dagspressen.
Med venlig hilsen
Bente Holm, kontaktperson
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Konfirmationsforberedelse
Som I alle kan se, så er størstedelen af årets
konfirmander blevet konfirmeret her i sidste
halvdel af april måned. De sidste tre skal konfirmeres søndag den 20. september.
1. juni kl. 19.30 er der indskrivning til konfirmationsforberedelse i Hylleholt Sognehus,
Hovedgaden 15, for skoleåret 2015/16 og til
konfirmationerne i 2016.
Skulle man have misset indskrivningen, så kontakt sognepræst Pia Heegaard Lorentzen, således at vi kan få indskrevet de unge mennesker
og få et overblik over hvor mange, der ønsker
konfirmation i 2016.
Grundet den nye skolestruktur er der en vis usikkerhed om, hvilken matrikel de unge mennesker
kommer til at være tilknyttet efter sommerferien, dette gives der først besked om fra skolens
side i midten af juni måned.

For at blive konfirmeret i Hylleholt kirke
er der følgende muligheder:
Hvis konfirmanden bor i sognet, så er det muligt at blive konfirmeret i Hylleholt kirke uanset
hvor skolegangen foregår, her kan man så vælge
at gå til konfirmationsforberedelse, der hvor
man går i skole, her har skolen og den lokale
sognepræst gensidigt aftalt, hvornår konfirmationsforberedelsen skal foregå.
Hvis man går på Hylleholt skole, så er man velkommen til at gå til konfirmationsforberedelse
ved Hylleholt kirke og så kan den enkelte konfirmand og dennes familie beslutte, hvor selve
konfirmationen skal foregå, enten ved kirken i
eget sogn eller i Hylleholt Kirke.
I begge tilfælde er det vigtigt at kontakte både
det sogn, hvor forberedelsen skal foregå og
hvor selve konfirmationen skal foregå, og skulle
der komme ændringer undervejs, så er det også
vigtigt at give besked begge steder.
Konfirmationsdatoerne i Hylleholt Kirke
er følgende:
2016: Lørdag den 16. april, søndag den 17.
april og søndag den 18. september.
2017: Lørdag den 29. april, søndag den 30.
april og søndag den 24. september.
Der er tradition for, at konfirmationerne ligger
kl. 10.30 og man bliver konfirmeret på den dag,
man ønsker det!
Det skal dog tages med i overvejelserne, at særligt lørdage er valgt af mange og det betyder,
at man ikke kan have så mange gæster med
til selve konfirmationen, da kirken jo har den
plads, den har!
Venlig hilsen
Sognepræst Pia Heegaard Lorentzen
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Nye tiltag på Kirkegården

Har man inden for de sidste måneder gået en
tur på kirkegården, har man måske bemærket,
at der på nogle gravsteder og sammenhængende arealer er blevet plantet Bunddækkende
roser, Lavendler, Hosta og Rhododendron.
Det er et forsøg på at gøre vedligeholdelsen
af de mange udgåede gravsteder nemmere og
mere rationel. Det er en proces, som vi løbende
og i takt med, at det kan passes inden i den
øvrige drift, vil fortsætte.

Vi håber på denne måde at kunne bevare linjerne på kirkegården, så den stadig fremstår
som en traditionel kirkegård, samtidig med at
vi får farver ind i oplevelsesbilledet. Vi har også
renoveret arealet til højre for hovedindgangen,
så der nu er en sammenhæng med arealet ned
mod kapellet. Vi håber, de nye tiltag vil være til
glæde for kirkegårdens brugere.
Med venlig hilsen
Graveren

Personalenyt
Hylleholt menighedsråd har på mødet den
23. april 2015 ansat gravermedhjælper Pia
Olsen fra den 1. maj 2015.
Pia Olsen vil være et kendt ansigt, da hun
har været ansat som vikar i stillingen siden
den 1. september 2014.
Menighedsråd og ansatte ønsker Pia Olsen
velkommen som samarbejdspartner.
Med venlig hilsen
Bente Holm, kontaktperson
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Folkekirkens Skoletjeneste
i Faxe, Stevns og Køge
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdt i Herfølge den 29. april 2015

Folkekirkens Skoletjeneste er et tilbud fra de tre
kommuners kirker til alle lokale skoler. Formålet er at inspirere elever og lærere med nye ideer
i forbindelse med folkeskolens undervisning i
Kristendomskundskab.
FiSK, som er forkortelsen, har p.t. to teologiskpædagogiske medarbejdere ansat ialt 52 timer
om ugen. Det er lærer Sidsel Leth Svensson og
teolog Birgitte Krogh.
I skoleåret 2014/15 deltog 396 klasser med
ialt 8700 elever i et af de udbudte 15 projekter.
Derudover genbruger mange lærere grundmaterialet fra et projekt et år eller to efter (og det
er man meget velkommen til), så det reelle antal
elever pr. år er højere end registreret.
Vi var tre fra Hylleholt menighedsråd/kirkebladsudvalg, der deltog i mødet og man bliver
virkelig imponeret, når de to ildsjæle fortæller

om de projekter, der har været/er i gang og
fremlægger visionerne for næste skoleårs tilbud,
der dækker fra 1. til 9. klasse.
Alt undervisningsmateriale er gratis for de lærere (skoler), der ønsker at deltage i et af projekterne. På www.fsfisk.dk kan man se hvilke
projekter, der bliver tilbudt og få meget mere at
vide om Folkekirkens Skoletjeneste.
Vi vil her fra Hylleholt sogn være opmærksomme på, om der er klasser fra vores skole, der
deltager – og i så fald følge det i kommende
blade. Vi har tidligere fortalt og vist billeder fra
en klasses arbejde med Noa´s ark.
Iøvrigt var der genvalg af hele forretningsudvalget, der også virkede yderst tilfredse med den
store interesse, lærerne viser for dette tilbud.
Arne Skovbæk,
Inger Christiansen og Vera Bisp

Lørdagsdåb

Gudstjenester ved Hylleholtcenteret

Der er mulighed for lørdagsdåb for dem, der
måtte ønske det, lørdag den 15. august kl.
10.30.

Torsdag den 18. juni kl. 14.30 – 16
Gudstjeneste (med nadver)
Torsdag den 27. august kl. 14.30 – 16
Gudstjeneste (med nadver)
Omkring kaffebordet hygger vi os og synger
danske sange. Kaffebord koster kr. 21,- hvis
man ikke bor på Hylleholtcenteret.
Kirkebilen kan bestilles hos Faksebilernes
Taxi, tlf.: 56 71 44 55
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Velkommen

ROADSIDE CHURCHES • KIRCHEN AM WEG

I Danmark er der over 2000 kirker. Nogle er næsten 1000
år gamle, andre er nye. Mange – men ikke alle – er åbne for
besøgende. I kirken kan du
• Sidde i stilhed, tænke, bede en bøn, læse i bibel eller
salmebog, som findes i kirken.
• Opleve kirkens kunst, symboler, arkitektur og historie.
• Tænde et lys, hvis der er en lysglobe el. lign.
• Deltage i gudstjenester, andagter og koncerter.
• Tage kirkeblade og evt. andet fremlagt materiale.
Bemærk: Kirkerne kan være lukkede for besøgende pga. bryllup, begravelse, ferie og helligdage etc.

Vejkirker

OG ANDRE ÅBNE KIRKER

Cykelvenlige vejkirker
Symbolet for cykelvenlig vejkirke er nyt i år. Hvis en kirke har
dette symbol, er der et sted hvor cyklen må parkeres, du kan få
fyldt din vandflaske, og der er en cykelpumpe til rådighed. De
cykelvenlige vejkirker er markeret med en blå kirke på kortene.
Hylleholt Kirke er også i år med i Vejkirkefolderen, der udgives for 15. gang af Kirkefondet. Den kan hentes i kirkernes
våbenhus, på turistkontorer, campingpladser, biblioteker og
lign. steder og desuden downloades fra nettet.
Et besøg i en stille og måske tom kirke kan være en både
stor, gribende og meget fascinerende oplevelse. Uanset om
det er interessen for kirkerummets udsmykning, indretning
og udseende, der er grunden til, at vi træder over tærsklen til
kirken, eller vi har ønske om at få del i rummets ro og måske
tænde et lys i den særlige lysglobe, så er alle velkomne.
Vera Bisp

Ø ERNE
2015
1

Aftengudstjenester

Også i år vil nogle af søndagenes højmesser være lagt om
aftenen, det giver en god lejlighed til at synge nogle af de
fantastiske aftensalmer, der ikke bliver sunget så ofte.
Der vil være kaffe og te bagefter i hyggeligt fællesskab,
gudstjenesterne er kl.19.00
Aftengudstjenesterne er søndag den 14. juni, søndag
den 26. juli og søndag den 24. august.
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Hylleholt Kirkes sommerkoncert 2015:
Hot N Spicy; swingende latin-inspireret jazz
Søndag den 23. august kl. 16.00
BJARKE FALGREN (violin / DK)
SVEIN ERIK MARTINSEN (guitar & vocals / NO)
LARS TORMOD JENSET (bass / NO)
Violinist Bjarke Falgren er frontfigur i Hot ‘n’ Spicy. Bjarke er sammen med gruppens to
øvrige medlemmer uddannet på Det rytmiske musikkonservatorium i København, spiller
en fantastisk, klingende rytmisk violin, kan langt mere end sine klassikere, er en vidunderlig
improvisator og formår med sin iderigdom og store musikalitet at udnytte alle instrumentets
muligheder. Sammen med Norges bedst swingende backing-gruppe præsenteres publikum
for latin-inspireret jazz med et smagfuldt touch af pop, der forhåbentlig vil sprede sommervarme smil på læben hos publikum. Kom og nyd en sommereftermiddagskoncert i Hylleholt
Kirkerums dejlige akkustik.
Alle er velkomne. Kirkebilen kan bestilles på Faksebilernes Taxi tlf.56714455
Der er gratis adgang, men der samles, traditionen tro, ind til Hylleholt Sogns julehjælp.
Koncertudvalget

Velkommen i Faxe-egnens kirker

Sommerfolderen:
Velkommen i Faxe-egnens kirker

KA RIS E

S M ERUP

De 8 østlige kirker i Faxe Kommune - det er: Alslev, Faxe, Hylleholt, Karise. Roholte, Smerup, Spjellerup og Vemmetofte har i
mange år (29) samarbejdet om at udgive en sommerfolder, for i
fællesskab at fortælle besøgende turister om vore kirkers historie
på dansk, engelsk og tysk, og om gudstjenester, arrangementer
og koncerter i sommerferietiden .
Folderen udkommer omkring Sct. Hans. Den vil kunne fås i ovenstående kirker, på campingpladserne, på Vandrehjemmet i Faxe, på lystbådehavnen, Faxe Geologiske Museum, på
Borgerservice og biblioteker m v. samt på flere af egnens restauranter.
Jeg vil også anbefale kirkebladets læsere at besøge vore nabokirker og derved fornemme
noget af deres historie og liv.
Redaktør af sommerfolderen Arne Skovbæk
S PJ ELLERUP

FAXE

HYLLEHOLT

VEM M ETOF T E

ROHO LT E

A LS LEV

GUDSTJENESTER, KONCERTER OG ARRANGEMENTER · SOMMEREN 2015

Menighedsråd og ansatte ved de 3 kirker ønsker alle en god sommer !
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LØRDAG DEN 12. SEPTEMBER 2015

Pilgrimsvandring fra Haslev til Snesere
Efter morgenandagten i Haslev Kirke går vejen videre gennem det smukke landskab med stop og ro til fordybelse i Bråby - Vester Egede - Everdrup Kirker - for
at slutte med nadvergudstjeneste i Snesere Kirke. Det bliver en vandring, hvor
det spirituelle kombineret med kroppens bevægelse, mental åbenhed og fysisk
træthed, sang og samvær med andre, samtaler og stilhed - er målet. En vandring
i såvel det indre som det ydre landskab.

Praktiske oplysninger
Start: Haslev Kirke kl. 08.00.
Slut: Snesere Kirke ca. kl. 17.00.
Deltagerpris: Kr. 50,- som dækker forfriskninger på ruten.
Tilmelding: Senest d. 21. august, skriftligt eller gerne ved mail til:
Kordegn Bodil Hovmand, Hylleholt Kirkekontor, Hovedgaden 15,
4654 Faxe Ladeplads. Tlf. 56 71 60 83, e-mail: boho@km.dk.
Husk samtidig indbetaling af deltagergebyr på bankkonto i Danske Bank:
Reg. nr. 49 55 · Konto nr. 000 922 8799. Kontoen tilhører Haslev Kirke.
Mærk indbetalingen ”Pilgrimsvandring 2015” og husk tydelig afsender.
Man er først tilmeldt, når pengene er modtaget - tilmeldingen er bindende.
Indbetalt beløb refunderes ikke.
Alle deltagere får tilsendt brev/mail med bekræftelse i uge 35.
Deltagere, der bor uden for Tryggevælde Provsti, er velkomne på pilgrimsvandringen, med mindre den bliver overtegnet.
Disse tilmeldte skrives i første omgang på venteliste og får også besked i uge 35.
Hvis der ikke bliver plads til vandrere fra ventelisten, vil den indbetalte deltagerbetaling blive refunderet.

Tumlingesalmesang i Faxe Kirke i efteråret
I næste kirkeblad har vi tid og dag for efterårets tumlingesalmesang i Faxe Kirke. Se på
hjemmesiden: www.faxekirke.dk eller www.hylleholtkirke.dk, samt omtale i de lokale medier,
herunder www.faxe.nu og www.faxenyt.dk. Evt. interesserede kan henvende sig vedr. babysalmesang til sognepræst Pia Heegaard Lorentzen eller vedr. tumlingesalmesang til Kirsten
Kjær Ohms (se adresselisten) og blive skrevet op til at få besked, når der nyt.
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FÆLLESARRANGEMENTER & KONCERTER

Midsommerkoncert i Roholte Kirke
Anna Bernstein, violin og
Bente Schultz, orgel
Torsdag d. 18. juni kl. 19.00
På årets aller lyseste tid, hvor det skabte foldes ud i al sin pragt, er der
mulighed for at lytte til lyse og lette toner, når den forelskede violin
spiller op til det romantisk stemte orgel.

Anna Bernstein

Koncerten veksler mellem små musikstykker og dejlige sommersalmer: ”Det dufter lysegrønt af græs”og ”Nu blomstertiden kommer” - i
selskab med sange, der dufter af sommer: ”Midsommerteltet” og ”Danmark, nu blunder den lyse nat” m. fl.
Musikken imellem fællessangene byder bl.a. på kendte stykker af Bach
og Mozart, samt sommerlige arier og musicalnumre.
Bente Schultz

Sommer - markedskoncert
Organist Carl Jørgen Nielsen
Roholte Kirke, søndag d. 9. august kl. 13.30
Roholte menighedsråd byder i forbindelse med sommermarkedet
indenfor til en halv times utraditionel orgelkoncert.
Der bliver noget for synssansen i form at en række stemningsfulde naturbilleder på storskærm. Det er Carl Jørgens egne naturfotografier (taget med professionelt udstyr), der ledsager musikken.
Carl Jørgen fortæller lidt om billederne og musikstykkerne.
Carl Jørgen bor i Haslev, hvor han har været organistassistent i
25 år, inden han i 2006 blev organistassistent ved Vor Frue kirke
i Vordingborg.
Han får også tid til at vikariere i en række kirker på Midt- og Sydsjælland, bl. a. 2 år i Faxe og ofte i Roholte. Han har spillet i ikke
mindre end 106 kirker!
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FAXE SOGN

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

For m
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faxeki
t
rke.dikon:
Sognehuset

Få mere information ved henvendelse
på kirkekontoret eller på hjemmesiden

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

dsrådnestkab m.v.
e
h
g
i
n
e
M
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u
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f
a
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KIRKEKONTORET:
Kontor: Gl. Strandvej 1, 4640 Faxe · Tlf. 56 71 35 52
Kontortid: Mandag-fredag kl. 9.30-13.00 samt torsdag kl. 15.30-18.00
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: Susanne Larsen
Niels Olsensvej 11, 4640 Faxe
Tlf. 23 30 05 98 · E-mail: susannesteenlarsen@mail.tele.dk
KIRKEBLADS-REDAKTØR: Claus Østenby
Ny Strandvej 18A, 4640 Faxe · Tlf. 60 16 39 84 · Email: Faxoegaard@mail.dk
FØDSEL OG DØDSFALD :
Anmeldes snarest muligt til kordegnen.
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.
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ROHOLTE SOGN

Kirkelig vejviser ROHOLTE

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

FØDSEL OG DØDSFALD:
Anmeldes snarest muligt til kordegnen.
Gl. Standvej 1, Tlf. 56 71 35 52.
FØDSEL: Medbring forældres dåbsattest
og evt. vielsesattest.
DØDSFALD: Medbring afdødes dåbsattest
og dødsattest samt evt. vielsesattest.

Kirsten Kjær Ohms, sognepræst
(kbf. kirkebogsfører og begravelsesmyndighed)
Faxe Præstegård, Kirketorvet 7, 4640 Faxe.
Tlf. 56 71 31 23. E-mail: kkoh@km.dk
Fridag: Mandag

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

MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Jørgen Fredslund
Vindbyholtvej 32, Roholte, 4640 Faxe
Tlf. 40 56 80 20. E-mail: hmsjf@mail.tele.dk
KORDEGN:
Stig Laursen
KONTOR: Gl. Strandvej 1, 4640 Faxe
Tlf. 56 71 35 52. Fax 56 71 35 56
E-mail: sla@km.dk
Man.-fre. kl. 9.30-13.00
Samt torsdag kl. 15.30-18.00
GRAVER/KIRKEGÅRD:
Linda Pedersen
Tlf. 23 62 39 99. Mandag: Fridag
E-mail: graveren@lite.dk
ORGANIST:
Bente Schultz
Egemosevej 13, 4640 Faxe. Tlf. 56 72 52 86
KIRKEVÆRGE:
Hanne Margrete Straarup
Vindbyholtvej 32, Roholte, 4640 Faxe
Tlf. 61 60 80 46. E-mail: hmsjf@mail.tele.dk
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MENIGHEDSRÅDSMØDER I
ROHOLTE SOGNEHUS:
Tir. d. 9. juni, juli: ingen, tir. d. 11. august.
Møderne er offentlige og starter kl. 18.00.

HYLLEHOLT SOGN

Kirkelig vejviser HYLLEHOLT
MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Arne Skovbæk
Folehaven 5, Ll. Elmue, 4654 Faxe Ladeplads
Tlf.: 56 71 70 51
E-mail: arsklilleelmue4654@gmail.com
SOGNEPRÆST:
Pia Heegaard Lorentzen
Hylleholtvej 7, 4654 Faxe Ladeplads
Mobil: 21 71 70 83
E-mail: pihl@km.dk · Fredag er fridag
KIRKEVÆRGE:
Bent Friis
Favrbyvej 27, 4654 Faxe Ladeplads
Tlf.: 56 71 71 86 · Mobil: 21 34 97 03
E-mail: bent.f@hotmail.com
KIRKEKONTORET:
Kordegn Bodil Hovmand
Hylleholtvej 7, 4654 Faxe Ladeplads
Fra ca. 1. juli: Hylleholt Sognehus,
Hovedgaden 15, 4654 Faxe Ladeplads
(Se dagspressen for nøjagtig dato)
Mandag og onsdag fra kl. 9-15
Tlf.: 56 71 60 83 · E-mail: boho@km.dk
GRAVERKONTORET:
Graver Arne Pedersen
Hovedgaden 13 C, 4654 Faxe Ladeplads
E-mail: hylleholt.graverkontor@mail.dk
Tlf.: 56 71 72 86. Fredag er fridag
ORGANIST:
Charlotte Hjerrild Andersen
Tlf.: 30 71 01 02
E-mail: organisthylleholt@gmail.com
Fridag er fredag samt lørdage i lige
uger og tirsdage i ulige uge

MENIGHEDSRÅDSMØDER I 2015:
Alle er velkomne til at overvære menighedsrådsmøderne, der holdes i Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, Faxe Ladeplads.
Mandag den 22. juni, mandag den 24.
august, mandag den 28. september, mandag den 26. oktober, mandag den 23. november.
Møderne begynder kl. 19. Et par dage før
hvert møde vil dagsordenen - og senere referatet – kunne ses på www.hylleholtkirke.dk

KIRKEBIL tilbydes for at give alle Hylleholt
sogns beboere mulighed for at deltage
i disse arrangementer.
KIRKEBLADSUDVALG:
Vera Bisp, Tlf.: 56 71 62 30
E-mail: fambisp@hotmail.com
Arne Skovbæk og Inger Christiansen
Alle læsere i Hylleholt Sogn er velkomne til at
skrive, maile eller ringe til redaktionen med
kommentarer eller gode forslag.
Stof til næste Kirkehilsen afleveres til præstegården eller Vera Bisp senest 1. august

Husk at besøge www.hylleholtkirke.dk
for at se de seneste nyheder og billeder.
Webmaster Henrik Morin:
hylleholtkirkeweb@mail.dk
Tlf.: 40316511

Omdelingen af KirkeHilsen:
Faxe Ladeplads Idrætsforening (FLI) overtager atter omdelingen af kirkebladet i Hylleholt
Sogn, med Tom Hammer som ansvarlig. Menighedsrådet er 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

Juni - august 2015
SØNDAG I KIRKEÅRET

DATO

FAXE

ROHOLTE

HYLLEHOLT

JUNI
1. søndag e. trinitatis
2. s. e. trin.
3. s. e. trin.
4. s. e. trin.

07/06
14/06
21/06
28/06

10.30 KKO
09.00 KKO
10.30 CA
10.30 KKO

10.30 CA (KK)
10.30 KKO
09.00 CA
10.30 CA

10.30 (K)
19.00
10.30 (K)
10.30

JULI
5. s. e. trin.
6. s. e. trin.
7. s. e. trin.
8. s. e. trin.

05/07
12/07
19/07
26/07

09.00 KKO
10.30 KKO
Ingen
19.00 JM

10.30 KKO (KK)
Ingen
09.00 PHL
Ingen

10.30 (K)
09.00 KKO
10.30 (K)
19.00 TP

AUGUST
9. s. e. trin.
10. s. e. trin.
11. s. e. trin.
12. s. e. trin.
13. s. e. trin.

02/08
09/08
16/08
23/08
30/08

Ingen
10.30 CA
10.30 KKO
10.30 CA
09.00 KKO

10.30 CA (KK)
Ingen ¤
10.30 CA
10.30 KKO
10.30 KKO

09.00 CA (K)
09.00 CA
19.00 (K)
10.30
10.30 (K)

GUDSTJENESTER PÅ HYLLEHOLTCENTERET
Torsdag
18/06
14.30 – 16.00(K)
Torsdag
27/08
14.30 – 16.00 (K)

FORKORTELSER: CA = Carsten Ackermann, Roholte · JM = Janne Melcher, Strøby
KKO = Kirsten Kjær Ohms, Faxe · TP = Torben Petersen
TEGN: (K) = Kirkebil · (KK) = Kirkekaffe · (Konf) = Konfirmation
¤ = Sommer-marked i Roholte
Ingen = Ingen gudstjeneste: der henvises til en af nabo-kirkerne
KIRKEBIL FAXE: I Faxe kører kirkebilen til hver gudstjeneste. Er der en søndag ikke gudstjeneste i
Faxe Kirke kører kirkebilen til gudstjenesten i Roholte. Ring til Faxe kirkekontor på tlf. 56 71 35 52,
inden sidste hverdag kl. 12.
KIRKEBIL HYLLEHOLT: Kirkebilen bestilles hos Faksebilernes Taxi tlf. 56 71 44 55.

