eFteRåR · nR. 4 · 3. åRgang · septembeR- novembeR 2015

HYLLEHOLT SOGN

Kirkehilsen
Faxe · Roholte · hylleholt sogne

1

HYLLEHOLT SOGN

INDHOLD

eFteRåR · nR. 4 · 3. åRgang · septembeR-novembeR 2015

pRæsten haR oRdet
Kirsten Kjær Ohms

3

Faxe sogn
Proil af den nye præst
Minikonirmander
Konirmandstart
Høstaukion
Hverdagsandagter
Halloween med lygteværksted
Studieatener
Det nye altergiter
Østvinduernes glasmosaikker
Særlige gudstjenester
Ungdomskor og korskole

4
6
7
8
9
9
9
10
12
14
15

Roholte sogn
16
16
17
17
18
19
19
19

hylleholt sogn
Høstgudstjeneste
Børne- og ungdomskor
Konirmaioner
Halloween
Foredrag ved Erindringsværkstedet
og Menighedsrådet
Minikonirmander
Godnathistorier i kirken
Gudstjenester på Hylleholtcenteret
Samtalesaloner Eterår 2015
Menighedsmøde og kirkefrokost

2

20
21
21
21
22
23
23
23
24
24

25
26
28
28
29
29

FællesaRRangementeR & KonceRteR
Børnekoncert i Hylleholt Kirke
Babysalmesang
Carl Nielsen i ord, billeder og toner
Musik for orgel og klaver
Requiem af John Ruter
Tumlingesalmesang
Trio Fauna i Roholte Kirke

30
30
30
31
31
31
32

FRa KiRKeRne
Kirkelig vejviser
Gudstjenesteliste

33-35
36

Kirkehilsen
Udgives af Menighedsrådene i Faxe, Roholte
og Hylleholt Sogne.
Kirkehilsen trykkes i 6000 eksemplarer og
udkommer 4 gange årligt.
Juni og september, december, marts
Deadline: 1. november 2015.
Forsidefoto: Faxe Kirke, set fra den ”nye kirkegård”, med blomstrende Skt. Hansurt i forgrunden. Billedet er taget først i oktober 2014 på en
mild og klar efterårsdag.
Ansvarshavende redaktører:
Claus Østenby, Faxe: faxoegaard@mail.dk
Carsten Ackermann, Roholte: cac@km.dk
Vera Bisp, Hylleholt: fambisp@hotmail.com
Såfremt kirkebladet ikke modtages, bedes man
henvende sig til ansv. redaktør i sognet.

Faxe Bogtryk/Grafisk · 56 71 32 05

Set ud fra Præstegårdsvinduet
Kirkeklubben
Høstgudstjeneste
Alle Helgen
Kunstudsilling i sognehuset
Sangcafeer i sognehuset
Rokogokoret
Mini-konirmander

Fælleslæsning
Kunstens vej - om udsmykningen
af Hylleholt Kirke
Folkekirkens Skoletjeneste
Festgudstjeneste
Alle helgens gudstjeneste
Nyt fra kirkegården

DE 3 SOGNE

Præsten har ordet
Bønner: kaffe, grøntsager eller tro?
Jeg kan huske hvordan jeg som barn var fuldstændig overbevist om, at Frelsens Hær drev
de små kaffe-, the- og chokolade-forretninger,
som fristede med deres pragtfulde udvalg af slik
og vidunderlige lugt af kaffe og konstant lokkede svage og sliksultne sjæle som mig indendørs.

ved en god kop kaffe og det mættende i en god
ret med bønner, er jeg stadig overbevist om, at
der er en særlig kvalitet ved den sidste og tredje
slags bønner. Måske fordi netop disse tager
hensyn til en dimension af tilværelsen, som det
ellers er så nemt at forsømme: vores eget indre
liv og vækst.

Det var først da min mor gjorde mig opmærksom på, at navnet: “Frellsen” var stavet lidt anderledes end første del af betegnelsen for den
ellers så udmærkede kristne organisation, at jeg
forstod, hvorfor forretningen dengang på deres
vinduer havde sloganet: “Frellsens kaffe - Svaret
på Deres kaffebønner! ”. Jeg var ellers både lidt
imponeret og samtidigt ret foruroliget over, at
man omgikkedes så frimodigt med en temmelig
alvorlig del af det kristne trosliv.

Det er så let at lade sin tilværelse gå op i den materielle omsorg for legemet og dermed langt ud
over det, som er nødvendigt for livets opretholdelse og almindeligt velbefindende. Men sjælen
kan også sulte og tørste, hvis vi ikke opfylder
dens behov. Det var da også Jesus Kristus svar
da djævelen frister ham med løfter om materielle goder: “Mennesket lever ikke af brød alene”.

Bagefter var jeg jo noget flov over min fejltagelse, men en del år senere fik jeg samme fornemmelse. Det var på min daværende arbejdsplads,
biblioteket, og jeg stod med en af de nyindkøbte bøger i hånden. Men der var noget i vejen.
Den skulle stå blandt kogebøgerne - og det var
da ikke et sted at anbringe: “Bønnebogen”.
Det var nu ikke nogen fejltagelse, for selvom det
ikke var kaffebønner, det drejede sig om denne
gang, så var det bestemt heller ikke tale om en
vejledning i det kristne trosliv, men grønne,
brune og røde bønner, for slet ikke at tale om
et ikke helt ringe antal forskellige slags linser.
Jeg ved ikke om forlaget var opmærksom på det
dobbelttydige i navnet, da de skulle finde på
en god titel til bogen. Måske, for egentlig ville
det have været mere klart - og ikke det mindste
vildledende - at kalde den: “Bønne- og linsebogen”. Under alle omstændigheder var jeg
derefter fuldstændig klar over, at der findes
mere end én slags bønner, der kan gøre godt i et
menneskes liv. Men… uanset det opkvikkende

Men hvad er så bøn? Ja, det bedste svar kommer måske fra den navnkundige Anne Sophie
Seidelin, der blandt meget andet også skrev nye
indledningsbønner til folkekirkens gudstjenester, da hun blev spurgt om netop dette: hvad
bøn er? Hun stillede sig ud midt på gulvet, tog
en dyb indånding, så op mod himlen og råbte
så af sine lungers fulde kraft: “Hjæææææælp!”.
Det er rigtigt nok. Sådan er mange af vores bønner. Et råb om hjælp til vores Gud og Fader.
Men andre af vores bønner er måske snarere en
tak, en lovprisning, et håb eller et ønske, hvad
enten det er for os selv eller andre. Ord og de
rette formuleringer er ikke så vigtig, - det kan vi
også lære af Anne Sophie Seidelin. Vorherre skal
nok forstå det, der kommer direkte fra hjertet.
Men skulle vi mangle ord, så behøver de fleste
af os ikke at tage tilflugt til hverken kaffebønner
eller “Bønnebogen”, vi kan klare os med “Fadervor”, den bøn som Jesus Kristus lærte sine
disciple, for den dækker alle vores behov her i
livet. Det er sjælens daglige vitaminpille - og vi
kan heldigvis roligt tage mere end én!
Kirsten Kjær Ohms
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Profil af den ny præst i Faxe-Roholte pastorat
”Kan du ikke lige lave en lille artikel om dig selv,
så menigheden ved hvem du er?”
Sådan lød oplægget fra kirkens andre præster!
Og jo, det er ret let. Jeg er intet i kraft af mig
selv og alt i kraft af relationerne til Gud og hvermand. At være menneske er at være i relation til
noget og nogen, og vi kan kun forstå verden og
os selv indenfor sådanne relationer.
Så vidt, så godt. Jeg skal altså ikke søge indad
for at fortælle om mig selv, men udad – og det
gør jo unægtelig sagen noget nemmere.
Jeg blev født i Esbjerg den 4. maj 1952. Jeg var
et søndagsbarn og et ønskebarn, hvis jeg ellers
kan tage min mors forklaring om ”de levende
lys i vinduerne” for pålydende. Mine forældre
var begge kristne med rødder i indre mission.
Min far var skoleinspektør, mens min mor var
hjemmegående som det nu passede sig i halvtredserne. Hun havde nu også rigeligt at se til
med 3 drenge, grukedler, køkkenhave, kirkeligt
arbejde og søndagsskole – og så en mand, der
skulle serviceres når han ikke var på arbejde, i
KFUM, til menighedsrådsmøde eller andet. Og
de udadvendte aktiviteter var omfattende og
vigtige for min far, som jeg mest husker som en
silhuet bag sit kontorvindue.
Vi drenge blev opdraget med Jesus Kristus som
forbillede og skulle ”vende den anden kind til”,
når vi blev udsat for uretfærdigheder. Det virkede ikke så godt på mine brødre, men havde nu
nogen effekt på mig. Jeg havde fået min mors
psyke og ”vendte den anden kind til” så godt jeg
nu kunne og omgivelserne oplevede mig derfor
som konfliktsky. I det hele taget fandt jeg stor
styrke i Fadervors ”ske din vilje som i himlen
således også på jorden”, når jeg stod i pressede
situationer. Og det gjorde jeg ret tit, fordi jeg
spillede fodbold i Esbjerg KFUM. Og så snart
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dommeren fløjtede til kamp bad jeg mit stille
Fadervor, som satte mig fri til at lave fejl og ellers bare gøre mit bedste.
Barndomsårene i Esbjerg var lykkelige, takket
være mine forældre, brødre og venner. Tiden gik
og jeg blev teenager med langt hår, som man
nu havde dengang. Folkeskolen nærmede sig
sin afslutning. Jeg kunne godt lide at gå i skole,
hvor det ikke faldt mig svært at fortsætte på
gymnasiet – især ikke da alternativet var at jeg
skulle ud at arbejde. Og så skulle jeg ikke tage
stilling til hvad jeg ville i de næste 3 år. Men
også gymnasiet fik ende og jeg skulle igen vælge,
hvad jeg ville være. Dette helt umulige valg! Heldigvis vidste jeg, hvad jeg ikke ville være – læge,
det var jo noget med at blodet sprøjtede, og
skolelærer var udelukket – det var jo hele min familie og de kæmpede hårdt med en masse uvorne unger. Men ingeniør var måske en farbar vej
– og så skulle det være kemiingeniør, fordi jeg
havde fået 11 i kemi i gymnasiet; så det måtte
jeg være god til. At blive præst var overhovedet
ikke noget jeg tænkte på dengang.
I 1971 startede jeg på Danmarks Tekniske Universitet i København. Det var det eneste sted i
Danmark, hvor man kunne blive uddannet til
civilingeniør på det tidspunkt. Det viste sig til
min overraskelse, at selv kemiretningen havde
flere linjer; man kunne blive biokemiker eller
arbejde med organisk / uorganisk kemi. Heldigvis var der oliekrise i 1973, hvor jeg skulle
vælge retning; så valget gav sig selv. Det måtte
blive teknisk kemi, fordi det var sværest. Så ville
det vel være lettest at få job, når jeg engang var
færdig.
Tiden på DTU var en god til. Vi beskrev verden
som en uendelighed af usynlige molekyler, der
uophørligt reagerede med hinanden. De matematiske modeller forudsagde fremtiden med
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nogenlunde sikkerhed. De var sande, fordi de
var smukke og kunne bruges. Vi vidste, hvordan
verden var skruet sammen og glemte at modellerne ikke var sandheden, men bare modeller. Vi
blev overrasket over at kloden fik åndenød og
ændrede sig ukontrolleret til det værre.
I 1976 mødte jeg Jytte, der var smuk og givende.
Det er hun for så vidt stadigvæk nu efter ca. 38
års samliv. Hun er det tovværk, der holder mig
fast til det jordnære, når jeg bliver for flyvsk.
Hendes ”har du husket, har du ordnet” er guld
værd for mig, der af natur er en team-orienteret
iværksætter, som elsker at sætte skibe i søen og
lade dem sejle deres vej. Vi fik ikke egne børn,
men har måttet ”låne” os frem. Både hos min
bror, der har 4 drenge, og hos Jyttes søstre, der
tilsammen har 5 børn. Nu har den ældste af
min brors knægte købt lejligheden ved siden af
os og vi har fået et bonusbarnebarn, der nu er
knap 8 år. En ren gave.
I 1977 fik jeg job hos Haldor Topsøe, hvor vi
beregnede og byggede gødningsfabrikker. Mere
gødning, mere vækst og mindre sult i verden.
Det var devisen. Jeg rejste en del og arbejdede i forskellige kulturer. Tjekkiet, Venezuela,
Kuwait, Malaysia med mere. Det var lærerigt.
Verden kunne anskues på mere end min måde.
Mangfoldigheden var fascinerende.
Og så døde min chef på en løbetur i skoven,
kun 42 år. Jeg fik en ny, som jeg ikke gik så godt
i spænd med. Jeg blev pålagt at lave tekniske tilbud til kunder, hvor chancen for en efterfølgende ordre var nul. Jeg beslutte som mit første
tilvalg at dygtiggøre mig inden for markedsføring og tog en HD i 1984. Nu kunne jeg komme
med vægtige argumenter mod de tåbeligheder
som min chef udsatte mig for. Og lige meget
hjalp det. Så jeg skiftede job og blev ansat som
projekt-leder på DTU i 1987. Mit nye arbejdsfelt var miljøforureningen fra de danske galvanisører. Vi skulle fjerne de giftige tungmetaller
fra fabrikkernes spildevand. Og det gik ret godt.

Jeg blev miljømand og startede mit eget firma
i 1990. Verden skulle frelses og jeg ønskede at
yde mit beskedne bidrag. Fabrikkerne skulle
bruge renere teknologi for at mindske affaldsproduktion og forbruget af ressourcer - ikke
bare i Danmark, men i hele verden. Muligheden
for at deltage i det internationale miljøarbejde
tilbød sig og jeg rejste verden tynd de næste 10
år i forsøget på at forbedre miljøet via internationale miljøstandarder. Resultatet blev papir,
rapporter, rådgivning, fem arbejdspladser samt
ganske få miljøforbedringer. Nok har vi fået en
fri vilje af Gud og lånt lidt af hans skaberkraft,
men vi forvalter begge gaver lige elendigt i vores
enfoldige hovmod.
Undervejs blev mit firma opkøbt af revisionsfirmaet Ernst & Young. Vi skulle være firmaets
miljøafdeling. Denne opgave varetog vi så indtil
2001, hvor vi blev solgt fra som følge af Enron
skandalen i USA. En skandale, der opstod, fordi
revisionsfirmaet Arthur Andersen ikke fortalte
sandheden om Enrons økonomi af frygt for at
miste konsulentopgaver for et ikke uanseeligt
beløb. Skandalen blev fulgt op af amerikansk
lovgivning, der forbød revisorer og konsulenter
under samme tag. Jeg blev så igen selvstændig
miljøkonsulent.
Jeg havde erfaret, at verden drives af den Gud,
vi mennesker tror på! Den kristne tror på kærlighedens gud, mens muslimen tror på retfærdighedens gud. For ateisten er Gud død og han
tror sig i stand til selv at bære livets byrder. Den
uafklarede ligger under for og tror på pengenes magt og misundes over at det ikke er ham,
der har økonomi og magt til at sætte verdens
dagsorden.
I 2005 stod jeg ved en korsvej. Jeg kunne ansætte medarbejdere og genskabe miljøfirmaet eller
jeg kunne betræde en ny sti. Jeg kendte til naturvidenskab og økonomi, men ikke ret meget
til, hvad der bevægede os mennesker. Jeg valgte
Forsættes side 6
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Profil af den ny præst i Faxe-Roholte pastorat - forsat
at studere teologi som hobby samtidig med at
jeg arbejdede som freelance miljøkonsulent.
Det var ikke min hensigt at blive sognepræst,
men tanken modnedes under studiet, der viste
sig at være en stor gave. Vi fik indblik i, hvordan
verden var skruet sammen. Den kristne Gud var
og er den sande Gud, fordi Jesu gerninger og
ord er smukke og kan bruges som grundlag for
en meningsfuld tilværelse. Guds rige er allerede,
men alt for mange vælger at stå udenfor det
kristne fællesskab.
Og her står jeg så - på vej ind i min tredje alder
- som en glad grundtvigianer, der for en kort
stund er så heldig at kunne tjene menighederne
i Faxe-Roholte pastorat som ulønnet hjælpepræst - en meningsfyldt rolle, som jeg ydmygt
glæder mig til at udfylde.

Men hvem jeg er og hvad jeg står for afhænger af den relation vi skaber sammen. Er det på
golfbanen er jeg golfspilleren! Er det i efterårsskoven er jeg svampesamleren! Er det i kirken
er jeg præsten, der kæmper med at forkynde
ordet, så det skaber ekko i jeres liv og vækker
til selvrefleksion hos jer. Er det i den fortrolige
samtale, er jeg ørene, der lytter, munden der
taler og spejlet, der
reflekterer dit problem samt præsten,
der anerkender jer
som
mennesker,
der hver især har
noget at byde på.

Kristian Eg Løkkegaard

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

FAXE SOGN

Velkommen til konfirmander

Konfirmandholdet forår 2015
Vi byder velkommen til efterårets konfirmander
og håber de får en god tid henover efterår, jul
og forår inden konfirmationen St. Bededag d.
22. april.
Hvert år ser vi frem til at møde de unge mennesker og lære dem lidt bedre at kende, og vi
ved, at de også får lært både kirke, præster og
kirkegængere at kende på en anden måde. F.eks.
ved en snak over en småkage ved kirkekaffen
eller når også konfirmanden får sin helt egen
yndlingssalme – eller når de byder med, når der
indbydes til auktion efter høstgudstjenesten.
Indskrivning til konfirmationsforberedelse er
sket før sommerferien, men hvis der er nogen,
der ikke har nået det, kan det nås endnu ved

henvendelse til den præst, der skal forberede
konfirmanden.
Sognepræst Carsten Ackermann underviser sit
konfirmandhold i Faxe Kirkes Sognehus, Præstøvej 1 A (Faxe gamle biograf). Sognepræst Kirsten
Kjær Ohms underviser sit konfirmandhold i
Faxe Præstegårds konfirmandstue, Kirketorvet
7. Begge hold begynder onsdag d. 19. august.
Undervisningen foregår onsdage fra kl. 14.35
indtil kl. 16.05. Forældre vil modtage invitation
til forældre-info snarest efter at undervisningen
er påbegyndt.
Vel mødt!
Kirsten Kjær Ohms
Carsten Ackermann

Gudstjenester på LindevejCenteret
Der er gudstjeneste på LindevejCenteret følgende tirsdage: 25/8, 22/9, 27/10 og
24/11, alle dage kl. 14.30. Organist: Lene Besser. Præst: Carsten Ackermann.
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Høstauktion i sognehuset - giv en blomst,
gulerødder eller ”bare” penge
Når kornet er høstet og æblerne så småt begynder at rødme på træerne, så er det tid til den
traditionsrige høstgudstjeneste. Selvom landbruget ikke længere er Danmarks hovederhverv,
så ved vi, der bor i og omkring Faxe, at en god
høst er en gave, som er værd at sige tak for, og den bedste måde at takke Vorherre for årets
vækst er ved at give noget af overfloden videre.
Hvert år kan vi derfor ved høstgudstjenesten
glæde os over at se blomster, frugt, brød og meget mere blive båret op gennem kirken og lagt
ved alteret som en synlig påmindelse om det,
Gud har givet os. Ligeså glædeligt er det, når
vi bagefter ved et festlig kaffebord i Faxe Sognehus kan glæde andre, der ikke har tomater i
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deres drivhus med en ordentlig posefuld eller
måske lidt frisk persille til en god, traditionel
persillesovs. Det vil sige… glæden er ikke helt
gratis, for vi sælger gaverne til højeste bud og
gerne MEGET over supermarkedspris, for alle
pengene går til Faxe Sogns Menighedspleje, der
bl.a. står for julehjælpen. Til gengæld giver Faxe
Menighedsråd kaffe og kage og det er ganske
gratis.
Så kom og giv, eller kom og køb, eller kom og
giv og køb! Og har man ikke mulighed for at
deltage i festlighederne, så er der stadig mulighed for at være med ved at indbetale et beløb
på Menighedsplejens konto: 2320 3497 149
567.

FAXE SOGN

Fire hverdagsandagter i Faxe kirke
I vintermånederne Januar – Marts blev der afholdt 4 hverdagsandagter mandage i Faxe kirke
under navnet ”Fyraftens-andagter”.
I efteråret ”fyrer vi op igen” under 4 hverdagsandagter mere. Denne gang er andagterne flyttet til onsdage kl. 16.15 – 17.00.
Andagterne er ment som en mulighed for et
åndeligt frirum midt i ugen for dem, der har et
behov for det.

Hver andagt er tænkt som en mini-gudstjeneste
uden prædiken: med salmesang, orgel-eller klaverledsagelse v. organist Lene Besser, bønner,
én eller to bibelske tekster og tid til at være stille
med egne tanker i kirkens rum.
Datoerne for andagterne er: 7/10, 21/10,
4/11 og 18/11.
Vel mødt til andagt i Faxe kirke!
Carsten Ackermann

Halloween med lygteværksted i præstegårdens konfirmandstue
Faxe Kirke deltager i Faxe Bys markering af Halloween torsdag d. 27.
oktober med et lygteværksted fra kl. 16.30-17.30. Børn og voksne kan
dekorere en papirlygte med glade eller gyselige motiver, for både lys
og gys og glæde er en del af den efterfølgende gudstjeneste i Faxe Kirke
og sidste år blev det til et flot ”lystræ” med mange fine lygter. Se under
særlige gudstjenester på side 10.

Studiekredsaftner i Faxe sognehus
I foråret blev der udbudt 3 studiekreds aftner
i Faxe sognehus. Initiativet var ikke just nogen
succes (kun én mødte op!). Måske skyldtes det,
at ”reklamen” for det havde været misvisende.
Måske var det fordi emnerne ikke var spændende nok. Måske var det simpelthen fordi interessen – og tiden – ikke er tilstede. Det sidste må
man selvfølgelig respektere.
Jeg har lyst til at mødes med nogle af menigheden og diskutere og belyse grundlæggende,
kristne spørgsmål, og jeg tror, der rundt omkring må sidde mennesker i sognet, der har
samme lyst og interesse. Og derfor forsøger
jeg at ”byde op til dans” til endnu en omgang
studiekreds-aftner i Faxe Sognehus 3 tirsdage
aftner i efteråret:

Tirs. d. 15.Sept. 2015 kl. 19.30 – 21.30:
Emne: TROSBEKENDELSEN: Forældet? Fornyet ? For meget ?
Tirs. d. 27. Okt. 2015 kl. 19.30 – 21.30:
Emne: FADER VOR : Tør vi be´ den bøn, hvis vi
virkelig hører, hvad der står i den ?
Tirs. d. 24. Nov. 2015 kl. 19.30 - 21.30:
Emne: ( er endnu ikke fastlagt )
Tilmelding af hensyn til traktement:
Senest mandag d. 14/9 til undertegnede på
tlf. 56 72 50 84 eller e-mail cac@km.dk.
Vel mødt i Faxe Sognehus!
Carsten Ackermann
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Altergitteret ved knæfaldet

Kunstneren Peter Brandes har tegnet det nye
gitter til knæfaldet. I de 12 felter er Jesus’ 12
disciple/apostle på symbolsk vis repræsenteret
med deres særlige kendetegn, der ofte – men
ikke altid! – er forbundet med den måde de
døde på.

Se billederne og de ganske korte forklaringer.
Udover at gitteret er smukt, er det tankevækkende, at Jesus’ disciple igen er samlet til nadveren, ligesom ”i den nat Jesus blev forrådt”, og
vi med dem, når vi går til alters.
Kirsten Kjær Ohms

1) Simon Peter
Et sværd og et afhugget
øre. Ved tilfangetagelsen
af Jesus i Gethsemane
have fortælles det, at Simon Peter huggede øret
af en romersk vagt.

2) Judas
Ansigtet er vendt op til
det forræderiske kys.
Foroven ses løkke eller
pengepung.
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3) Andreas
Med sit X-kors – også
kendt fra Skotlands flag.

8) Jakob den Yngre
Der bad så meget, at han
fik hård hud på knæene.

4) Matthæus
Der blev halshugget og
derfor ses med hovedet
på blokken og sværdet i
nakken.

9) Jakob den Ældre
Med ibs-skallen og pilgrimstav.

5) Thomas, tvivleren
Der stikker fingeren i Jesus’ sår.

10) Filip
Med slange og kors.

6) Thaddæus
Med Betlehems-stjernen.
Thaddæus var iflg. traditionen en af hyrderne på
marken, da Jesus blev
født.

11) Bartholomæus
Der fik huden flået af sig.

7) Johannes
Forbindes ofte med evangelisten Johannes og har
derfor evangelistens symbol: Ørnen ”i nakken”.
Ordet udgår af hans
mund, nærmest som råbt

12) Simon Zelotes
Der blev savet i 2 – samme scene ses også afbilledet på kalkmalerierne i
kirkens våbenhus.

i en megafon.
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Østvinduernes glasmosaikker
Det har længe været et ønske at genåbne Faxe
Kirkes tilmurede østvinduer og kunstneren Peter Brandes blev for flere år siden derfor kontaktet og bedt om et forslag til glasmosaikker, der
kunne fungere som et lysende alterbillede. Peter
Brandes tog udgangspunkt i den klassiske opstilling med Jesus på korset og hans mor Maria
og disciplen Johannes på hver sin side.
Da Nationalmuseet gjorde indsigelse mod
genåbningen af vinduerne, blev der ved biskop
Peter Fischer-Møllers mellemkomst til et kompromis, hvor kun 2 af vinduerne genåbnedes
og det midterste vindues tilmuring blev bevaret.
Det ses tydeligt udefra.
I stedet for Peter Brandes’ billede af Jesus på
korset hænger nu kirkens gamle korbuekrucifix
med den korsfæstede frelser. I øvrigt et kompromis, som Peter Brandes selv var meget begejstret for. Korbuekrucifixet blev inden da restaureret og glorien bag Jesus’ hoved forgyldt.

Maria og Johannes
Til venstre for den korsfæstede er vinduet med
Jesus’ mor, Maria. Flere besøgende har fortalt
mig, at de spontant tænker på Edvard Munchs
berømte maleri: ”Skriget”, når de ser hendes
sorgfulde og fortvivlede ansigt.
Til højre for korset ses disciplen Johannes. Jesus
betroede ifølge påske-evangeliet sin mor i Johannes’ varetægt, da han hang på korset. Også
Johannes er tydeligt mærket af sorg og smerte
og står med bøjet hovedet, som om han ikke
kan bære at se sin lidende herre og mester.
Bag dem, - tydeligst bag Maria, - ses en kraftig
lysende gul farve, som jeg opfatter som genopstandelsens påskesol, der allerede nu gør sig
gældende, på trods af langfredags lidelse, død
og sorg.
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Farverne er i øvrigt gennemgående kraftige og
intense og leder tanken hen på middelalderens
farvebrug. De står lysende klare, selv i gråvejr.
Først når mørket for alvor er faldet på, er der
brug for at tænde de udendørs projektører.

Adam og Eva
Jesus’ død på korset er ifølge kristen tankegang
den endelige soning af al den menneskelige
synd, der begyndte, da Adam og Eva var ulydige
mod Gud og spiste af kundskabens træ i paradisets have. Adam og Eva ses da også repræsenteret i de 2 glasmosaikker. På billedet til højre af
Johannes ses forneden en lille grøn mand. Det
er Adam, der blev taget af den græsgrønne jord.
Han spiser af noget rødt og rundt: frugten fra
kundskabens træ. På billedet af Maria til venstre er Eva blot repræsenteret med den hånd,
der fristende rækker frugten frem til en bid.

Paradismur og et fældet træ
Der er ved Johannes-billedet en noget uregelmæssig karm forneden. Egentlig var det en fejl,
- en sten for meget blev taget af, da vinduerne
skulle åbnes - men da Peter Brandes så det, blev
han inspireret. Det er en af stenene i paradismuren, husker jeg, at han forklarede. En paradismur, der ikke længere holder menneskene
ude, men rives ned… og i selve glasmosaikken,
i baggrunden bag Adam, ses flere af de sten,
der nu ryddes væk, så vi ved Jesus Kristus død
og genopstandelse kan få adgang til Guds rige.
Men det er ikke nok at rive muren ned. På billedet af Maria kan vi - i det samme nederste felt,
hvor Evas hånd fristende rækker æblet frem, - se
en træstamme, der er savet af ved roden og med
tydelig årringe. Det er træet til kundskaben om
godt og ondt, der er fældet, så vi ikke gør den
samme fejl én gang til.
Kirsten Kjær Ohms

FAXE SOGN

Maria

Johannes
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Særlige gudstjenester
Søndag d. 27. september kl. 10.30
Søndag d. 1. november kl. 10.30
Allehelgen
Allehelgen er den dag, hvor vi i kirken samles
i mindet om dem vi elsker og savner og ikke
mindst i troen på, at vi – både her og i himlen
– lever i Guds kærlighed. Som en del af gudstjenesten vil der være mulighed for at tænde et lys
for sine kære.
Særligt indbudte er dem, der har mistet en af
sine nærmeste i den tid, der er gået siden sidste
Allehelgen, men alle er velkomne. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i sognehuset.
Høstgudstjeneste – og auktion!
Faxe Kirke er rammen omkring en tak for livets
og skabelsens gaver. Efterårets nye konfirmander er særlig inviteret denne dag, for vi har brug
for deres hjælp, når høstens gaver bæres ind i
et festligt optog. Der er mange, der giver lidt eller meget af høstens overflod: blomster, frugt,
grøntsager, brød, marmelade, vin… Hvert år
kan vi glæde os over både gavmilde og opfindsomme bidrag.
Undervejs i gudstjenesten vil bl.a. pigekoret
være med til at sætte deres præg på denne traditionsrige gudstjeneste – og selvfølgelig skal vi
netop denne dag synge de kendte og elskede
høstsalmer.
Bagefter har vi igen brug for konfirmandernes
hjælp, når alle høstens gaver skal bæres over i
sognehuset, hvor der efter et hyggeligt kaffebord
er auktion over de medbragte herligheder. Det
indkomne beløb går til sognets menighedspleje.
Torsdag d. 29. oktober kl. 17.30
Halloween
– Børnegudstjeneste for hele familien
Gys, lys og glæde… Det er overskriften på
gudstjenesten, hvor det ikke gælder om at blive
skræmt, men om at tro og håbe. Bagefter gudstjenesten er der lidt godt at styrke sig på, inden
man vover sig ud blandt monstrene i Faxe by.
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Fredag d. 27. november kl. ca. 17.30
Fredslysgudstjeneste
Igennem flere år har Faxe
Kirke dannet rammen om en
kort fredslysgudstjeneste fredagen før 1. søndag i advent,
efter at spejdernes fakkeltog
bl.a. har været forbi Vinkældertorvet og hørt tale. Sidste år holdt vi gudstjenesten
udenfor, da Faxe Kirke var
under restaurering…
I år er der god plads, bænke og en lun kirke,
der venter deltagerne. Vi vil synge gode salmer,
udveksle fredshilsen og opleve hvor meget lys,
der kan tændes ved den flamme, der kommer
fra Jesus’ fødehjem: Betlehem.
Søndag d. 29. november kl. 10.30
1. søndag i advent kl. 10.30
– Kirkeåret begynder
Op til jul har vi i kirken nok at gøre med at gøre
hjerte, sjæl og sind rede til at tage imod Guds
Søn. Søndagens evangelium handler om Jesus,
der udråber et nådeår for Herren, men det er
ikke helt så populært som man skulle tro… Adventskransens første lys tændes og vi skal høre:
” Vær velkommen, Herrens år”.

FAXE SOGN

Søndag d. 29. november kl. 12.30
Familiegudstjeneste kl. 12.30 med efterårets
minikonfirmander
Kan man ikke nøjes med at høre om håbet og
forventningen, så skal man komme til søn-

dagens familiegudstjeneste, hvor efterårets
minikonfirmander vil hjælpe med at fortælle
historien om den første jul. Bagefter er der kirke-sodavand og kage i sognehuset, når vi tager
en festlig afsked med ”mini’erne”.

Ungdomskor og korskole i Faxe kirke

Ungdomskoret Ung Koralklang
Efteråret står for døren, og de mange fritidstilbud rundt omkring starter igen. Ved Faxe Kirke
har vi ungdomskoret, Ung Koralklang, der er et
gratis 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 som lønnet kor 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/landets 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 forpligtelser i kirken. Denne ordning startede som en forsøgsordning for snart 1½ år siden, og da det har
været en succes, fortsætter vi således fremover.
Tidligere havde vi ved kirken også korskole, men
denne har vi det sidste år forsøgsvis rykket over
på Rolloskolen som et projektundervisningstilbud til 2., 3. og 4. klasse. Også kommende undervisningsår kommer korskolen til at fungere
på denne måde – derpå evalueres endeligt.
Den første korprøve efter sommerferien i ”Ung
Koralklang” bliver torsdag den 3. september i
kirken. Interesserede er velkomne til at kontakte
korleder Lene Besser på tlf.: 23 32 36 68.
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Set ud fra Præstegårdsvinduet
Det har været en kold og blæsende sommer - i
hvert fald her i Danmark. Ikke som vi synes vi
er vant til det: Med solrige, varme dage, lune
aftner og noget lidt lunere badevand!
Jeg var med min familie taget til Norge for at
være sammen med familie dér: Der var vejret
ikke stort bedre. Men vi nødt hinandens selskab
og den pragtfulde, norske natur.
Men samtidig hører vi, at turismen herhjemme
har fået et opsving: at rigtig mange udlændinge
– især fra Tyskland – har været på ferie i Danmark i år og det har skæppet godt i kassen her
hjemme. Der er også forlydender om, at opsvinget er godt på vej i Tyskland, vores største og
nærmeste handelspartner, og når det regner på
præsten, så drypper det som bekendt på degnen!
Hvad kan vi så lære af det ? Ja, vi kan for det
første lære, at det ikke altid går som vi forventer. Sommeren har skuffet mange danskere i år.
Men vi kan også lære, at der nogen gange kommer ting til os, som vi ikke forventer, goder som
vi ikke altid selv er herrer over.
Dér gælder det om at have et åbent, forventningsfuldt sind til verden, til fremtiden. For hvis
vi kun focuserer på det, vi ikke fik, det vi er blevet skuffede over, så risikerer vi heller ikke at se
det vi faktisk fik, det som kom forbi os med noget godt, men som vi ikke opdagede fordi vi var
optagede af vores egne skuffede forventninger.
Jeg har somme tider givet et godt råd videre
som jeg også gerne vil give her: det er dette, at
man hver aften før man lægger sig til at sove,
repeterer dagens hændelser og finder 3 gode
hændelser, 3 ting, man har været glad for, som
man skriver ned i en lille notesbog.
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Ikke ting man sådan på skrømt kunne sige, man
var glad for. Ikke kunstigt, tvungent glad. Nej,
man skal prøve at finde 3 ting frem, som man
ubetinget har været glad for: En dejlig gå-tur
f.eks. Et godt måltid mad. Et varmt bad. Solen
der ramte en på kinden. Her i sommerhalvåret
er det nemt nok at finde på gode ting. Og her
skal vi øve os på denne lille leg.
Og når det så bliver mørkere i vejret kan vi bedre
finde de gode ting frem også da. Og efterhånden vil man helt sikkert have samlet sig en hel
lille samling af gode ting, som har lyst op i hverdagen. Og så husker man dem bedre. De lyser
op også når man kommer til at tænke på dem
på den måde.
Og hvis du ikke kan finde på noget som helst
godt – ja så må du til at finde på noget: noget
dejligt at gøre, noget rart at give dig selv, en
lille pause i dagen, hvor du tager dig tid til at
stoppe op og give dig selv plads og være lidt
god ved dig selv. Alle fortjener et lille klap og en
opmuntring hver dag! Og hvis vi ikke har nogen
til at give os det, så må vi gøre det selv.
En ting, man f.eks. altid kan glæde sig selv med
er, at gå en lille tur, helst et sted, hvor der er noget smuk natur at se på. Men det skulle ikke være
svært for os, der bor i det smukke Roholte sogn!
Og når man går en tur er der aldrig noget der
hedder ”dårligt vejr”! Der er kun noget der hedder ”forkert påklædning”.
Lad os sammen gå ind i det næste halvår med
forventning og åbent sind for, hvad vi skal opleve af godt.
God høst!
Carsten Ackermann
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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

Høstgudstjeneste
Lige meget om vi har meget eller lidt så er der
altid NOGET VI KAN TAKKE FOR.
Også i år vil vi samles i Roholte kirke for at sige
TAK FOR ÅRET DER GIK, for afgrøder på marken og i haven, ja for ALT DET, VI LEVER AF
til dagligt. I sidste ende er det alt sammen GAVER, vi har fået af livet, og derfor vil vi også i år
samles for at TAKKE LIVETS GUD for høsten og
livet, for alt det, Han har givet.
Efter gudstjenesten vil vi samles i Sognehuset og
spise FROKOST sammen inden vi går over til at

holde AUKTION over indkomne gaver i form af
brød, frugt, syltetøj m.m. Det indkomne går til
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP.
Har du noget, du gerne vil give til auktionen kan
du komme med det før gudstjenesten begynder,
så vil det blive brugt til at pynte op med i kirken.
Bagefter tager vi det med over i Sognehuset og
holder auktion over det.
Høstgudstjenesten ligger i år på Søn. d. 20/9 kl.
10.30 og er ved Kristian Eg Løkkegaard.

Alle Helgen
Igen i år vil vi samles til aftengudstjeneste kl.
19.00 i Roholte kirke for at tænke på dem, der
er gået forud for os hjem til Gud.

Efter gudstjenesten er præstegårdens stuer
åbne for dem, der har lyst til at være lidt sammen dér.

Navnene på de døde siden sidste Alle Helgen vil
blive læst op under gudstjenesten, og kirken vil
være pyntet særligt op lige som musikken denne
aften er noget ganske særligt.

Der vil blive serveret kaffe og te og lidt at spise.
Vel mødt til en god og meningsfuld Alle Helgen.
Carsten Ackermann

De, der har lyst kan sætte et lys på kirkegården
på deres kæres grav, så har vi også dem med i
tankerne, når vi fejrer Alle Helgen.
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Kunstudstilling
Lisbeth Drent udstiller i Roholte Sognehus i
perioden 19. sept. – 30. dec. 2015.
Lisbeth bor og har eget atelier i Faxe Ladeplads,
hvor malerierne males med stor inspiration fra
de naturskønne omgivelser.
Mange af motiverne er udført med acryl maling
på lærred eller tusch/akvarel på papir.
Billederne er præget af stor spændvidde med
motiver af halvabstrakte skibe, huse, strand og
skov, høns, abstrakt m.m. samt et lille udvalg
af akvareller.
Se desuden flere billeder på www.drent.dk eller
kontakt Lisbeth på tlf. 61 77 96 80.
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Sangcafeer i Roholte Sognehus
Vi mødes følgende datoer:
Mandag d. 14. sept. kl. 10-11.30
Mandag d. 5. okt. kl. 10-11.30
Mandag d. 9. nov. kl. 10-11.30
Har du lyst til at synge med? Højskolesangbogen bliver flittigt brugt, der synges kendte og
mindre kendte sange alt efter årstiden, gamle
som nye danske sange, viser…..

Kaffe, boller m.m., hyggesnak og fællesskab.
Det koster 10 kr. pr gang, ingen tilmelding.
Alle er hjerteligt velkomne.
Anne Marie Petersen og Bente Schultz

Rokogokoret
Rokogokoret begynder sæsonen onsdag d. 9.
sept. kl. 19-21.30 i Roholte Sognehus og synger
her de følgende onsdage. Det er Hylleholt og
Roholte kirkers voksenkor.
Et tilbud om at være med i et fællesskab, der
synger flerstemmig korsang og løbende – i muntert lag - arbejder på sammen at nå så godt et
resultat som muligt.

Nye interesserede korsangere er meget velkomne til at kontakte korleder Bente Schultz, på tlf.:
56 72 52 86 / 21 16 95 88
”Sange er de tanker, der synges ud med åndedrættet, når mennesker lader sig bevæge af stor kraft og
ikke længere kan nøjes med almindelig tale.”
(Orpingalik, grønlænder).

Koret medvirker lejlighedsvis ved gudstjenester
i de to kirker. Det koster 150 kr. at være med
hele sæsonen.

Mini-konfirmander i Roholte kirke
Samarbejdet mellem Roholte sogns menighedsråd og Hylleholts menighedsråd omfatter
både børne-unge kor, voksenkor og mini-konfirmander.

Roholte kirke. Afslutningen finder sted i forbindelse med 1. søndag i advents-gudstjenesten i
Roholte kirke kl. 10.30 med efterfølgende saft
og kage i Roholte sognehus.

Igen i år har vi i fællesskab mellem de to sogne
arrangeret mini-konfirmandundervisning fra
september til november med festlig afslutning i

Vel mødt til festlig adventsgudstjeneste !
Carsten Ackermann
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Søndag den 13. september kl. 10.30 er
der traditionen tro høstgudstjeneste
Ved høstgudstjenesten fejrer og takker vi for høsten og alt hvad livet bringer os af glæde, alle
er velkomne til at medbringe frugt, grønt og
andet der er høstet i haven, naturen eller blot
i Brugsen.
Efter gudstjenesten bortauktioneres det medbragte og pengene doneres til Danmission, så
vores høstoverskud kommer nogle af de mennesker til gode, som ikke har mulighed for at
høste så rigeligt som vi.
Gudstjenesten vil være en alm. højmesse med
nadver.
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Efterfølgende inviteres til en enkel frokost i Hylleholt Sognehus, pris 30 kr. + 10 kr. for drikkevarer. (Ingen tilmelding).
De donerede gaver kommer på auktion og det
indkomne beløb sendes ubeskåret til Danmission. Danmissions arbejde bygger på partnerskab, bæredygtighed, gennemsigtighed, effektivitet, fortalervirksomhed, kvindefokus og
kristen tilstedeværelse. Danmission har projekter i 12 lande og finansierer arbejdet gennem
private bidrag, overskud fra genbrug og tilskud
fra staten.
Menighedsrådet
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Hylleholt og Roholte Sognes
fælles børne- og ungdomskor
Hvis du elsker at synge, så kom og syng med.
I det forløbne skoleår har vi sunget med ved
flere gudstjenester i Hylleholt Kirke og det er
både sjovt og hyggeligt at øve og optræde.

Vi skal selvfølgelig synge med ved nogle af børnegudstjenesterne i kirken og vi vil i år forsøge at oprette et ungdomskor, der kan aflønnes for at synge
med ved udvalgte gudstjenester i løbet af året.

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. Oplys navn, adresse, klassetrin og
gerne e-mail, så bliver du kontaktet, når koret skal til at begynde i september. Du er også
velkommen til at skrive eller ringe, hvis du har
spørgsmål i forbindelse med koret.

Vi håber igen i år at kunne have kor-timerne
på Hylleholt Skole i umiddelbar forlængelse
at koristernes skoledag. Følg med på kirkens
hjemmeside her vil alle nye informationer om
kor-tider osv. blive lagt ud, så snart de foreligger.
Vi regner med at dele koret op i to, så de yngste
elever har et hold og de ældste et hold. Undervisningen på begge hold er gratis.

Hvis du vil se billeder og beskrivelser af koret
fra det forløbne kirkeår, så gå ind på Hylleholt
Kirkes hjemmeside: www.hylleholtkirke.dk
(Aktiviteter, børnekor)

Konfirmationer
Søndag den 20. september er der konfirmation i Hylleholt kirke, det er kl. 10.30 og her
konfirmeres Cecilie Renee Bøgeskov Frederiksen,
Idamarie Mette Bisp Parkhøi og Simone Rie Hoffmann.

Konfirmationsdatoer for 2016 og 2017:
2016: Lørdag den 26. april, søndag den 17.
april og søndag den 18. september.
2017: Lørdag den 29. april, søndag den 30.
april og søndag den 24. september.

Halloween
Igen i år vil der i samarbejde med Borger & Erhvervsforeningen være et arrangement ved Halloween.
Det bliver tirsdag den 27. oktober.
Hold øje med dagspressen og kirkens hjemmeside
www.hylleholtkirke.dk her vil der følge mange flere
oplysninger, når tiden nærmer sig.
Sognepræsten
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Foredrag ved Erindringsværkstedet
og Hylleholt menighedsråd
Program Efterår 2015
Alle dage: Hylleholt Sognehus, Hovedgaden
15, Faxe Ladeplads. Det koster 40 kr. pr. gang
for entre, kaffe/te og kage. Alle er velkomne.

10. sep. 14.00 – 16.00
Mogens Stilhoff - formand for social- og sundhedsudvalget i Faxe kommune. Som politiker
for ældreområdet i Faxe kommune vil han fortælle om de planer, der på nuværende tid er tilrettelagt for Faxe kommunes ældre.
Faxe er i dag sammenlagt med Rønnede og Haslev - har det nogen betydning for ældrebefolkningen i kommunen?

24. sep. 14.00. – 16.00
Jens Korsager: Politiets arbejde. Forh. landbetjent i Rønnede kommer og fortæller om sine
mange år i politiets arbejde. Hvad ligger der i
de opgaver, landbetjenten får pålagt?
Er det det samme som politiet arbejder med i
storbyerne eller på landevejene?

8. okt. 14.00 – 16.00
Marianne Glistrup, graver v/ Terslev Kirke, vil tale
om sit liv fra barndom og skoletid i Jylland - til
lærer, postbud og nu landsbygraver.
Den røde tråd i hendes liv har dog været som
kirkemusiker i Folkekirken, hvorfor foredraget
vil blive krydret med salmer og sange.
Arr.: Menighedsrådet - Kirkebilen kan bestilles.

22. okt. 14.00. – 16.00
Jette og Lars Nielsen. Film om Malta. Lars og Jette vil med deres specielle viden om de steder, de
har besøgt, fortælle og vise film om hverdagen
og festlighederne og ikke mindst om de smukke
og spændende ting, de møder i det fremmede,
som de nu deler med os.
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5. nov. 14.00 – 16.00
H.C. Andersen v/ Bente og Erik Harbo. Organist
Bente Harbo og operasanger Erik Harbo vil
gennem sang, oplæsning, klaver-akkompagnement og guitar fremføre et program om H.C.
Andersen med digte, sange og eventyr, samt
nogle uddrag fra breve og levnedsbeskrivelser.
Arr.: Menighedsrådet – Kirkebilen kan bestille.

19. nov. 14.00. – 16.00
Syng smukke danske sange med Jeannet Ulrikkeholm.
Jeannet Ulrikkeholm synger smukke gamle
danske sange og publikum er med på fællessang. Jeannet akkompagnerer på guitar, guitarlut og cello. Der er tekster af bl. a.
H.C.Andersen,Thomas Kingo, Jeppe Aakjær,
Halfdan Rasmussen og Tove Ditlevsen. Jeannet
fortæller om sangene, inden hun synger dem, så
man får stof til eftertanke.
Jeannet Ulrikkeholm er cand.mag. og underviser på Folkeuniversitetet i København. Hun har
skrevet bøger og indspillet 2 cd’er med sin søn,
fløjtenisten Valdemar Ulrikkeholm

3. dec. 13.00 – 17.00
Erindringsværkstedets julefrokost
Der vil som sædvanligt være tilmelding, som vil
blive udleveret i oktober, så man kan bestille
smørrebrød efter antal og ”helst ønske”.
For nuværende ved vi ikke, hvem der skal levere
smørrebrødet og til hvilken pris, (som hver især
selv betaler). Drikkevarer og kaffe giver Erindringsværkstedet. Men det bliver en festlig dag,
som det plejer at være - det kan vi love.
Venlig hilsen
Bodil Lykke Holm og
Gertrud Tramm
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Minikonfirmander
I september begynder vores minikonfirmander.
Det er et tilbud til alle børn i 3. klasse. Vi mødes
en gang om ugen, hvor vi skal høre om kirken,
synge og hygge os med opgaver, kage/ frugt og
saftevand. Vi slutter i begyndelsen af december
med at opføre et lille krybbespil.

Umiddelbart efter skolestart vil alle 3. klasses
elever får et brev med nærmere oplysning om
tid og sted. I skrivende stund kan kun siges, at
det bliver onsdag lige efter skole. Vi håber at se
rigtig mange.
Marianne Carlberg, minikonfirmandlærer

Godnathistorier for børn
Mandag den 21. september og mandag den
30. november er der godnathistorier i kirken.
Den 30. november vises der krybbespil ved minikonfirmanderne

lesskab i Hylleholt Sognehus ca. kl. 17.30. Når
børnene er færdige med at spise, vil der være
noget kreativt at tage sig til, mens de voksne
nyder en kop kaffe eller te.

Hver gang begynder vi kl. 17.00 i kirken, her
bliver vist og fortalt bibelske historier og kristne
temaer for børnene. Godnathistorierne er primært for børn i alderen 3 – 9 år, men alle kan
være med. Bagefter spiser vi aftensmad i fæl-

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

Lørdagsdåb
Der er mulighed
for lørdagsdåb
for dem, der
måtte ønske det,
lørdag den 7. november kl. 10.30.

Gudstjenester på Hylleholtcenteret
torsdag den 24. september og torsdag den 22. oktober.
Begge dage med nadver.
Omkring kaffebordet hygger vi os og synger
danske sange. Kaffebordet koster 21 kr.,
hvis man ikke bor på Hylleholtcenteret.
Kirkebil kan bestilles hos Faksebilernes Taxi,
tlf.: 56 71 44 55.

Adventsfest på
Hylleholtcenteret
Også i år skal
vi fejre adventstiden på
Hylleholtcenteret, det gør vi torsdag den 19. november
kl. 14.30 – 16.30.
Denne dag vil der være et særligt indslag efter gudstjenesten.
Se nærmere i dagspressen eller på kirkens
hjemmeside: www.hylleholtkirke.dk når tiden nærmer sig.
Kirkebilen kan bestilles hos Faksebilernes
Taxi tlf.: 56 71 44 55.
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Samtalesaloner i efteråret 2015
Dette efterår er der to samtalesaloner, den første er:

Temaet for dette efterårs anden samtalesalon
er:

Kirken på Kanten

”Carl Nielsen i ord, toner og billeder”

Tirsdag den 6. oktober er der endnu engang
samtalesalon i Hylleholt Sognehus, kl. 19 – 21.
Denne aften kommer Professor i teologi Viggo
Mortensen og taler om det at være kirke på kanten.

Hylleholdt Kirke, tirsdag den 10. november
2015 kl. 19.00.

I disse år tales der så meget om udkants- vandkants- Danmark og de problemer, glæder der
følger med ved at bo i provinsen, det har også
betydning for kirken og dens liv og det er dette
Viggo Mortensen vil tale om denne aften.
Det er gratis at deltage og der vil være en kop te
eller kaffe og lidt til den søde tand undervejs.

Medvirkede: Trompetist Dorthe Zielke & organist Søren Johannsen.
Læs mere om programmet for denne aften på
fællessiderne her i bladet. Der er gratis adgang
og alle er velkomne. Kirkebilen kan bestilles.

2015 er et stort Carl Nielsen jubilæumsår, idet
Carl Nielsen blev født for 150 år siden.

Gudstjeneste- og Aktivitetsudvalget

Menighedsmøde og Kirkefrokost
Søndag den 8. november - efter gudstjenesten
klokken 10.30 – inviteres til en enkel frokost
i Hylleholt Sognehus fra ca. kl. 12.00 til kl.
13.00. Pris 30,- kr. + 10,- kr. for drikkevarer –
(ingen tilmelding).
Herefter fra klokken 13.00 til ca. kl.15.00 holdes
der menighedsmøde, hvor menighedsrådet vil
aflægge en beretning om det forløbne år siden
sidste menighedsmøde den 23. oktober 2014.
Budgettet for 2016 er vedtaget af menighedsrådet, og det er forventeligt godkendt af Tryggevælde Provstiudvalg, når vi når frem til den
8.november. Menighedsrådet vil orientere om
og tale med menigheden om de undersøgelser,
menighedsrådet har sat igang vedrørende tilgængelighed til kirken for dårligt gående eller
kørestols brugere og ligeså for at undgå tunge
løft, når kister skal bæres ind og ud af kirken.
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Menighedsrådets udvalg vil også
orientere om
de arbejdsområder,
de arbejder
med, så man
her kan få en
forsmag på
det, der efterfølgende
vil stå i KirkeHilsen eller på kirkens hjemmeside
www.hylleholtkirke.dk
Første søndag i advent går menighedsrådet
igang med det sidste år i denne valg periode.
Så det vil sige, at der skal være valg til menighedsrådet i efteråret 2016.
Arne Skovbæk
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Fælleslæsning
I efteråret 2015 læser vi to bøger i fællesskab.
Begge bøger er valgt ud fra efterårets tema, som
er Kirken på kanten og jubilæumsåret for Carl Nielsen.
Først læser vi Prinsesserne af Anne Marie Løn.
Prinsesserne er
med sine knap
600 sider Løns
mest ambitiøse
projekt indtil
nu. Romanens
scene er, som
i hovedparten
af forfatterskabet, henlagt til
landbotilværelsen i Vendsyssel i det 20. århundrede. Som
dyrlægedatter
opvokset i den del af landet har Anne Marie Løn
et selvoplevet kendskab til sit stof.
Ofte er romanstoffet bragt til veje gennem journalistisk research - Løn er uddannet journalist
- den metode er også anvendt i forhold til Prinsesserne. Der er ikke tale om en dokumentarroman, men om et dramatisk epos spundet over
et autentisk stof. Nemlig den gruelige forfaldshistorie om to proprietærdøtre fra Vrå.
Romanen giver både et stærkt portræt af to
aparte kvindefigurer og er samtidig en føljeton
om livet på landet, sådan som det ikke leves
mere, men som det tog sig ud i vores nære fortid.
Vi mødes den 22. september kl. 19.30 - 21.00
i Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, Faxe Ladeplads og drøfter bogen.

Og da det er jubilæumsår for Carl Nielsen i år,
så læser vi derefter Carl Nielsens barndomserindringer: Min fynske barndom.
”Min fynske barndom”
er en selvbiografi, som
oprindeligt blev udgivet
i 1927, to år før hans
død. Bogen er centreret om hans barndom
på Fyn, som var præget
af dårlige økonomiske
kår.
Den
verdenskendte
danske komponist Carl
Nielsen’s selvbiografi er
meget interessant læsning, også selvom man er komplet umusikalsk.
Vi mødes den 27. oktober kl. 19.30 – 21.00 i
Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, Faxe Ladeplads og drøfter bogen.
Alle er velkomne til at deltage. Det er gratis at
være med og du behøver ikke at være et litterært
geni for at medvirke, blot lyst til at drøfte bøgernes indhold i fælleskabet med andre. Hver gang
er der en kop kaffe/te og lidt til den søde tand.
I øjeblikket undersøges det, om vi kan låne et
„klassesæt“ på biblioteket og hvad bøgerne koster i vores lokale boghandel i Faxe, oplysningerne om det, kommer på hjemmesiden www.
hylleholtkirke.dk, så snart vi har dem.
Hvis du ønsker at få mails med løbende informationer om fælleslæsningen, så skriv en mail
til Pia Heegaard Lorentzen på pihl@km.dk, så
kan du komme på maillisten.
Rigtig god læselyst.
Aktivitets- og gudstjenesteudvalget
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Kunstens Vej: Fra Hylleholt Kirke
til kapel, kirkegård og sognehus
Det sker, der kommer forespørgsler om udsmykning af Hylleholt Kirke, og således har jeg
lige udarbejdet et svar om udsmykning af kirken
efter 1945.

menighedsrådet fået tilladelse til at flytte portrætrelieffet af F.G.J. greve Moltke, Bregentved der var initiativtager til at kirken blev bygget - og
erstatte relieffet med et kors.

Det fik mig til at tænke på kunstens vej ind i
kirken såvel som den anden vej ud af kirken til
anden anvendelse i kirkens nærområder.

Relieffet fra Triumfvæggen blev flyttet ned på
nordvæggen ved det midterste vindue. Fra denne placering blev relieffet flyttet op til nuværende placering ved øverste vindue i samme side
– ved kirkens istandsættelse i 2002 – for bedre
at skabe en ligevægt med prædikestolen på den
modsatte side.

I kapellet i Hylleholt Kirke er opsat et egetræskors, der tidligere var ophængt på Triumfvæggen overfor prædikestolen. I 1966 havde
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Trækorset - der er tegnet af arkitekt Hans Georg
Skovgård, der var kunstnerisk leder af Selskabet for Kirkelig Kunst - harmonerede ikke rigtigt
med kirkens øvrige udsmykning.

huggerarbejde med udhuggede blomsterranker. Til døbefonten er der et messing dåbsfad,
og i 1987 blev der anskaffet en ny dåbskande
med samme enkle korsmotiv som i dåbsfadet.

Så efter at korset havde haft sin placering i kirken siden sidst i 60’erne, til istandsættelsen blev
sat i værk, blev det besluttet at tage korset ned
og anvende det til udsmykning i kirkens kapel,
hvor det nu hænger som en markant udsmykning og nu flankeret af 2 smukke gamle messing
lysestager, som tidligere kirkeværge Per Lorens
Brønner og hans hustru Lise Christfort skænkede til kapellet for nogle år siden.

Dåbskanden er udført i drevet messing af Flemming Koch. Dåbsfadet og dåbskanden plus en
tidligere dåbskande er opsat i et vægskab som
udsmykning i sognehuset.

I forarbejdet til istandsættelsen af Hylleholt
Kirke fik menighedsrådet en henstilling fra Nationalmuseet om, at vi burde gøre noget for
vedligeholdelse af den gamle døbefont.
Vi havde haft den med i vore overvejelser om
istandsættelse; men syntes det var for dyrt, så
det ville vi spare; men da vi på den anden side
fik at vide, at vi skulle gøre noget for at hindre
fortsat rustangreb, besluttede vi at sætte den i
stand; men det kunne så først nås til 2003 til
kirkens 125 års jubilæum. Det bevirkede, at vi
fik granitdøbefonten fra 1928 i overskud – efter
brug i 75 år – hvorfor vi besluttede at sætte den
ud på kirkegården i et anlæg, som landskabsarkitekt Charlotte Skibsted havde tegnet.
I planen, hvor man i det tidlige forår ser dåbskjolen i form af blå og hvide forårsblomste,
mangler der i dag en stenbænk, hvor dåbskjolen er indhugget. Jakob og Johannes Hansen’s
Fond vil støtte anskaffelsen af denne bænkudsmykning til anlægget. Brolæggerkompagniet
i Faxe har udført brolægningsarbejdet, og et
smukt billede ses i reklametraileren for ovenstående firma i reklamefilm i biografen Kanten
i Faxe.

Ud for indgangen til kordegn Bodil Hovmand’s
kontor i sognehuset er det brudetæppe - som
Hylleholt Menighedsråd anskaffede i 1996 hængt op som udsmykning. Brudetæppets motiv er fra granitdøbefonten og fra alterskranken.
Tæppet er tegnet af daværende kunstnerisk leder af Selskabet for Kirkelig Kunst Elise Hansen
og vævet af kunstneren Isabel Abos Madsen.
Isabel er født i Barcelona i 1944, og hun har
fået sin kunstneriske tegne- og designuddannelse der. Isabel har også været ansat på Kirsten og
John Becker’s værksted 1975-78 og Ann-Mari
Kornerup’s værksted de næste 3 år.
Begge værksteder er kendt for mange kirke udsmykninger. Kirsten og John Becker har designet
og vævet det gamle antependium i Faxe Kirke.
Isabel Abos Madsen har udstillet mange gange
i Danmark og i udlandet, og hun har udført
udsmykninger til mange kirker blandt andet til
Haderslev, Roskilde og Århus domkirker.
Så selv om brudetæppet ikke harmonerer med
kirkens udsmykning efter istandsættelsen i
2002 og 2003, så har vi nu et vægtæppe som
udsmykning i Hylleholt Sognehus udført af en
international kendt tekstilkunstner.
Arne Skovbæk
Litteratur: ”Tekstilkunst i Danmark 1988 –
1998” – Borgens Forlag

Granit døbefonten fra 1928 er fremstillet af billedhugger C. Sonne fra Faxe, det er et flot sten-
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Folkekirkens Skoletjeneste

I anledning af pinsen var de to 1. klasser fra
Hylleholt skole på besøg i kirken for at se et
teaterstykke, der begyndte med skabelsen, Noahs ark og til fortællingen om Babelstårnet.
Derefter var der fødselsdags fejring i sognehuset, hvor børnene bragte deres fine tegninger
af duen, symbolet på Helligånden, som gave i
anledning af kirkens fødselsdag og præsten for-

talte dem om kirkens fødsel og Helligåndens
komme, som fejres hvert år til pinse.
Dette var et af mange tilbud, som Folkekirkens
Skoletjeneste stiller gratis til rådighed for skolerne i bl. a. Faxe Kommune.
Sognepræst Pia Heegaard Lorentzen

Børnenes due-tegninger udstillet i sognehuset

Festgudstjeneste
Søndag den 29. november kl. 10.30 fejrer vi første
søndag i kirkeåret, som også er kirkens nytårsfejring.
Efter gudstjenesten er der julehygge for store og
små i sognehuset, hvor der vil være lidt til den søde
tand og mulighed for at lave årets første juleklip.
Det er gratis at deltage og vi slutter kl. 14.00 så der
er tid til at være med til juletræstændingen i byen.
Pia Heegaard Lorentzen
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Alle helgens gudstjeneste i Hylleholt kirke
Søndag den 1. november kl. 16.00.
Alle helgen er en mindedag og på denne dag
tænder vi lys i kirken, levende lys, som et tegn
på det vi tror og håber.
At selv om det bliver mørkt omkring os, så er
der noget, der kan gennembryde sorgens mørke
og lyse op og varme og glæde.
Vi tror og håber, at vores kære ikke er overladt
til sig selv i døden, men at Gud er med dem og
tager vare på dem og på os alle.
For Jesus siger ”Jeg er verdens lys. Den der følger mig, skal aldrig vandre i mørke, men have
livets lys.”

Ved denne gudstjeneste mindes vi de mennesker, som vi har mistet fra Hylleholt sogn siden
sidste Alle helgen, det gør vi ved at nævne dem
alle ved navn, samt ved bøn og stilhed.
Igen i år er det også muligt at få nævnt navnet
på kære, man har mistet for længere tid siden,
ønsker du det, skal du henvende sig til præsten
nogle minutter før gudstjenestens begyndelse
og så vil også disse navne blive læst højt.
Efter gudstjenesten er der mulighed for at købe
lys, således at I kan bringe det levende lys fra
kirken og ud til jeres kæres grav.
Sognepræst Pia Heegaard Lorentzen

Kirkegården
Hylleholt kirkegård har her i forsommeren anskaffet en ny selvkørende katafalk (kistevogn)
med hæve- sænkebord. Dette er den første del
af anskaffelser af hjælpemidler til håndteringen
af kister. Den anden del består af en katafalk på
hjul med ruller uden automatik.

ne for personalet på kirkegården samt for bedemændene, der kommer med kister til kapellet.

Anskaffelserne er et led i den løbende arbejdsplads vurdering og forbedring af arbejdsgange-

Kirkeværge
Bent Friis

Hylleholt Kirkes
julekoncert er
søndag den
13. december
kl. 19.00

Området har også ved tidligere besøg af arbejdstilsynet haft deres bevågenhed og således
giver det god mening med disse investeringer.

Kirkekontoret er pr. 1. juli
flyttet til Hylleholt Sognehus,
Hovedgaden 15.
Se nærmere på siden
Kirkelig Vejviser bag i bladet.
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Børnekoncert søndag den 25. oktober kl.17
i Hylleholt Kirke - i samarbejde med Faxe Kirke
Denne søndag slår Hylleholt Kirke porten op for dukketeatret Svantevit, der vil opføre forestillingen ‘Pust’. I forestillingens rammefortælling møder man pigen Gerda. Hun stiller nogle af
de spørgsmål, som dukker op hos et moderne barn, der kommer ind i kirken. Gerda møder en
underfundig herre, der bor i kirken. Han kan svare og svarene bliver til dramatik. ‘Pust’ handler
om det hele - og det hele peger mod påske og pinse. Der er fri entré, og alle er velkomne.
Efterfølgende er der mulighed for at spise aftensmad i Hylleholt Sognehus, det koster 10,- pr
næse eller 30,- for en familie. Husk at tilmelde jer til spisningen senest onsdag den 22. oktober
til sognepræst Pia Heegaard Lorentzen på mail: pihl@km.dk eller tlf. 21 71 70 83.

Babysalmesang
Charlotte Hjerrild Andersen har endnu et forløb for babyerne i Hylleholt kirke, torsdag formiddag fra kl. 10.00-11.00. Babysalmesangen i 2015 begynder torsdag den 22. oktober fra kl.
10.00-11.00. Der er 8 mødegange og forløbet slutter torsdag den 10. december.
Charlotte er uddannet organist og lærer og har arbejdet både i musikskoleregi, i folkeskole og
friskole, samt med skolekor og kirkekor.
Til Babysalmesang skal vi lære salmer og sange på en sjov måde ved at sætte fagter på, danse
dem, blæse sæbebobler, lege med faldskærm , ting, der giver lyd, tørklæder og meget mere.
Så kom og vær med. Jeg glæder mig til at se dig og dit barn/ barnebarn til nogle glade og hyggelige stjernestunder i Hylleholt kirke.
Tilmelding til organist Charlotte Hjerrild Andersen på mail: organisthylleholt@gmail.com eller
kordegn Bodil Hovmand på mail: boho@km.dk eller tlf. 56 71 60 83.
Børn fra Faxe, Roholte og Hylleholt sogne har fortrinsret og det er gratis at være med. Der er
max. plads til 10 deltagende babyer på holdet.

Samtalesalon: Trompet og orgelkoncert
Carl Nielsen i ord, toner og billeder
Hylleholdt Kirke, tirsdag den 10. november 2015 kl. 19.00
For at fejre komponisten, har trompetist Dorthe Zielke og organist Søren Johannsen musik af
Carl Nielsen på repertoiret og projicerer ved koncerten i Hylleholdt Kirke en fortælling om komponisten med billeder, tekst og film. På repertoiret er bl.a. tilrettelæggelser af Nielsens salmer
og sange, værker for soloinstrumenter og orkesterværker. Ved koncerten bliver der lejlighed til
at synge med på en sang af Carl Nielsen. Det er gratis at deltage. Alle er velkomne. Kirkebil kan
bestilles af sognets beboere. Læs mere om samtalesalonerne på side 24.
Aktivitets – og gudstjenesteudvalget
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Musik for orgel og klaver samt 4-hændig orgel
Lørdagsmatiné i Faxe Kirke 26. september kl. 12.00
Nogle gange kan det være dejligt med en lille pause midt på en travl indkøbs-/arbejdsdag. Og
musik bringer os gerne i en afslappet tilstand.
Skulle nogen trænge til en sådan hyggestund, er der i Faxe Kirke muligheden lørdag den 26. september kl. 12, hvor Faxe Kirkes organist, Lene Besser sammen med organist Karsten Gyldendorf
spiller musik for orgel og klaver (sammen!) samt 4-hændig orgelmusik.
Koncerten vil være af ½ times varighed og med fransk, norsk, spansk og amerikansk musik på
programmet. Vel mødt til en gratis oplevelse!
Kirkebilen kører. Denne kan bestilles på Faxe Kirkekontor (5671 3552, tast 1) senest kl. 12.00
sidste hverdag før koncerten.

Requiem af John Rutter
Lørdag den 31. oktober Kl. 15.00 i Faxe Kirke
Dette års Allehelgens-koncert i Faxe Kirke bliver en opførelse af komponisten, John Rutters
”Requiem” for kor, ensemble og sopransolist. Koret, der medvirker ved koncerten, er ”Herlufsholm Kirkes Kammerkor” under ledelse af Karsten Gyldendorf, og sopransolist er Betty Arendt.
John Rutters musik-stil er en kombination af klassisk musik og musicalstil, når det er bedst.
Skulle nogle af jer ikke kende til John Rutters musik, kan det anbefales at høre lidt smagsprøver
hjemmefra – der findes en del indspilninger af John Rutters ”Requiem” på nettet – lyt gerne – det
er skøn musik. Og koncerten i Faxe Kirke er ganske gratis.
Kirkebilen kører. Denne kan bestilles på Faxe Kirkekontor (5671 3552, tast 1) senest kl. 12.00
sidste hverdag før koncerten.

Tumlingesalmesang i Faxe Kirke
Faxe, Hylleholt og Roholte Kirke er gået sammen om på skift at tilbyde babysalmesang og tumlingesalmesang. Efter sommeren er det derfor Faxe Kirkes tur til at stå for tilbuddet til de lidt
større: Tumlingerne (de 1-3-årige). Agnes Bjerregaard, som nogle allerede vil kende fra forårets
babysalmesangshold i Faxe, står for undervisningen – og der vil stadig være gode sange og
rytmer for både små og store. Tumlingesalmesang (for de 1-3 årige) begynder torsdag d. 17.
september i Faxe Kirke kl. 16.45 - ca. 17.30. Der undervises i selve Faxe Kirke hver torsdag til og
med torsdag d. 12. november. Der er ikke undervisning i efterårsferien (uge 42). Undervisningen
er gratis og vi gør opmærksom på, at både forældre og bedsteforældre er meget velkomne med
tumlingerne. Tilmelding til Faxe Kirkekontor på e-mail: sla@km.dk eller på tlf. 56 71 35 52.
Vi skal bruge forælders og barns navn, adresse, tlf.nr. og fødselsdato på barnet. Børn fra Faxe,
Hylleholt og Roholte sogne har fortrinsret.
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FÆLLESARRANGEMENTER & KONCERTER

Trio FAUNA
Roholte Kirke søndag d. 20. sept. kl 19.00.
Musik af Debussy, Ibert, Carl Nielsen og danske salmer

”Fauna” er en trio for Harpe, bratsch og fløjte.
Solo-Fløjtenist, Linnéa Villén, er kommet i fint selskab med solo-harpenist fra Operaen i København, Nina Shclemm og bratschist fra DR-symfoniorkestret, Alexander Butz.
De 3 instrumenter tilsammen danner en yderst unik, homogen lyd, og harpen er et af de smukkeste instrumenter visuelt overhovedet. En sjælden anledning til at komme helt tæt på dette
enestående instrument.
Hovedværket i koncerten er Debussy´s udødelige trio for samme besætning. Man vil også kunne
høre Carl Nielsens tre-delte lille værk fra skuespillet „Moderen“ som bl.a indeholder „Taagen
Letter“ samt nogle elskede danske salmer, arrangeret til lejligheden af Linnéa Villén.
Carl Nielsen bliver i år fejret over alt i Danmark, da det i år er hans 150 års fødselsdag.
Linnéa Villén er uddannet kandidat på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København
i 2009 og studerer i øjeblikket på solistklassen samme sted. Linnéa er freelancer, bl.a som assistent i Radiosymfoniorkestret, Operaen i København og Sønderborg symfoniorkester og er
samtidig fløjtelærer på Lejre Musikskole.
Alexander Butz har studeret bratsch hos Tim Frederiksen og Johannes Eskår såvel som violin hos
Serguei Azizian på DKDMs solistklasse med Debut i 2009 . Derover blev han uddannet på The
Berlin University of Fine Arts hos Uwe-Martin Haiberg og Christoph Schickedanz.
Nina Schlemm blev født i Berlin og fik sin første harpe-undervisning som syv-årig. Hun studerede senere på Hamburger Musikhochschule hos Prof. Maria Graf samt i Utrecht hos Erika
Waardenburg. Desuden deltog hun i masterclasses hos Pierre Jamet (Frankrig) og Susann Mc
Donald (USA) samt i forskellige kammermusikkurser. Nina Schlemm afsluttede sine studier
med udmærkelse.
Dette er den første koncert i Roholte nyrenoverede kirke, hvor professionelle musikere fylder
det smukke kirkerum med vellyd.
Der er gratis adgang til koncerten og alle er hjerteligt velkomne.
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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
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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
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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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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:
8. september, 6. oktober og 24. november.
Møderne er offentlige og starter kl. 18.00.

HYLLEHOLT SOGN

Kirkelig vejviser HYLLEHOLT
MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Arne Skovbæk
Folehaven 5, Ll. Elmue, 4654 Faxe Ladeplads
Tlf.: 56 71 70 51
E-mail: arsklilleelmue4654@gmail.com
SOGNEPRÆST:
Pia Heegaard Lorentzen
Hylleholtvej 7, 4654 Faxe Ladeplads
Mobil: 21 71 70 83
E-mail: pihl@km.dk · Fredag er fridag
KIRKEVÆRGE:
Bent Friis
Strandhovedvej 2, 4654 Faxe Ladeplads
Mobil: 21 34 97 03
E-mail: bent.f@hotmail.com
KIRKEKONTORET:
Kordegn Bodil Hovmand
Hylleholt Sognehus,
Hovedgaden 15, 4654 Faxe Ladeplads
Træffes mandag og onsdag fra kl. 9-15
Tlf.: 56 71 60 83 · Mobil: 24 66 89 77
E-mail: boho@km.dk
GRAVERKONTORET:
Graver Arne 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 28. september, mandag den
26. oktober og 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
Kollekterne i kirken går til disse gode formål:
Den 6. september: Spedalskhedsmissionen
Fra 13. september til 25. oktober: Danmission
Fra 1. november til 22. november:
Dansk Sømands – og Udlandskirker
Ved koncerter og andre arrangementer i kirken
samles ind til Hylleholt Sogns julehjælp.

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. november
Husk at besøge www.hylleholtkirke.dk
for at se de seneste nyheder og billeder.
Webmaster Henrik Morin:
hylleholtkirkeweb@mail.dk
Tlf.: 40 31 65 11

Omdelingen af KirkeHilsen:
Faxe Ladeplads Idrætsforening (FLI ) med Tom Hammer som ansvarlig, omdeler stadig kirkebladet i Hylleholt sogn. Menighedsrådet er glade for at kunne støtte det lokale idrætsliv. Skulle bladet udeblive, bedes man kontakte Vera Bisp på tlf.: 56 71 62 30 eller mail:
fambisp@hotmail.com
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GUDSTJENESTER

September - November 2015
SØNDAG I KIRKEÅRET

DATO

FAXE

ROHOLTE

HYLLEHOLT

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

06/09
13/09
20/09
27/09

10.30 KEL
10.30 CA
09.00 KEL
10.30 KKO (H)

10.30 CA
09.00 CA
10.30 KEL (H)
10.30 CA (Konf)

10.30 PHL
10.30 PHL (H) (KF) (K)
10.30 PHL (Konf)
09.00 CA (K)

OKTOBER
18. s. e. trin.
Hverdagsandagt
19. s. e. trin.
20. s. e. trin.
Hverdagsandagt
21. s. e. trin.
Familiegudstjeneste

04/10
07/10
11/10
18/10
21/10
25/10
29/10

10.30 KKO (G)
16.15 CA
09.00 KEL
10.30 KKO
16.15 CA
09.00 CA
17.30 KKO (HA)

10.30 CA

10.30 PHL

10.30 KEL
Ingen

10.30 PHL (K)
09.00 KKO

10.30 CA

10.30 PHL (K)

NOVEMBER
Alle Helgen
Hverdagsandagt
23. s. e. trin.
24. s. e. trin.
Hverdagsandagt
Sidste søndag i kirkeåret
Fredslysgudstjeneste
1. søndag i Advent
Familiegudstjeneste

01/11
04/11
08/11
15/11
18/11
22/11
27/11
29/11
29/11

10.30 KKO
16.15 CA
10.30 CA
10.30 KKO
16.15 CA
09.00 CA
17.30 CA KKO
10.30 KKO
12.30 KKO (M)

19.00 CA

16.00 PHL (K)

10.30 KKO
14.00 KKO

10.30 PHL (KF)
10.30 PHL (K)

10.30 CA

10.30 PHL

10.30 CA (M)

10.30 PHL (K)

GUDSTJENESTER PÅ HYLLEHOLTCENTERET: SE SIDE 23.
FORKORTELSER: CA = Carsten Ackermann · KEL = Kristian Eg Løkkegaard
KKO = Kirsten Kjær Ohms · PHL = Pia Heegaard Lorentzen
TEGN: (K) = Kirkebil · (KK) = Kirkekaffe · (Konf) = Konfirmation · (G) = Guldkonfirmandtræf
(H) = Høstgudstjeneste · (KF) = Kirkefrokost · (M) = Minikonfirmander deltager
(HA) = Halloweengudstjeneste · 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.

