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Præsten har ordet
Når Julen er veloverstået og Nytåret ligger bag
én og vi ligger begravet i januars sne, tåge eller
slet og ret mørke, så kan man godt mærke, at
ens fest-batteri trænger til at blive ladet lidt op.
De fleste har vist mest lyst til at putte sig under
dynen og læse en bog eller se film og så i øvrigt
spise sig tyk i chokolade og andre søde sager.
Det er vist en naturlig ting. Et levn fra vore stenalder-forfædre, som gemte sig inderst i hulen
med et stort forråd af bær og nødder og hvad
de ellers kunne finde på at mæske sig med og
et stort bål til at holde varmen ved og holde de
vilde dyr ude med.
Og så ventede de på foråret. Det har ikke ændret sig: også vi venter utålmodigt på forår.
Og det var lidt snyd med de erantis, vi fandt
og kunne stille på julebordet, fordi det var så
mildt! For vi trængte jo egentlig lige til en gang
frost, noget RIGTIG vinter, før vi synes, vi havde
fortjent foråret.
Og bortset fra Fastelavn, så er der ikke mere
noget festligt over vinteren - med mindre man
tager en tur syd på til de varme lande.
Men allerede nu, hvor kirkebladet er udkommet i begyndelsen af marts er der en væsentlig
ændring at spore i lyset. Allerede nu kan vi begynde at mærke foråret og de nye kræfter, som
begynder at komme inden i os og nede i jorden. Hele naturen tager tilløb og står på spring,
og nogle blomster og kviste har allerede taget
hul på det nye forår. Om ikke ret længe er det
PÅSKE (den ligger tidligt i år) og ikke længe
efter - inden for samme kirkeblads-periode -

bliver det Pinse. Med fest og farver, glæde og
jubel.
Påske og forår rimer på forventning og glæde.
Og med den kristne Påskes indhold af Guds
indgriben i vores historie, vores liv, vores skæbne, dér kan og skal vi tage anledning af glæden
og frimodigheden i Guds kærlighed, så vi lever
af den hver dag hele livet. Også når det er januar-mørkt, koldt og tåget. For bag enhver vinter
venter der et nyt forår. Bag enhver håbløshed
venter Guds løfter på at blive opfyldt. Bag vores
død venter Påskemorgens opstandelsesliv.
Fordi Guds kærlighed er kommet til os i Jesus
Kristus.
Fordi ingen og intet kan stoppe Ham i at ville
nå os.
Fordi Jesus Kristus ved sin korsdød og opstandelse er blevet Guds løfters opfyldelse for enhver og en af os.
Derfor skal vi tage Guds løfter til os og lægge
os dem på sinde, så vi suger kraft og næring af
dem hver eneste dag af vores menneskeliv. Den,
der tror på Ham, vandrer aldrig alene, og den
der stoler på Ham skal leve om han end dør, ja
skal aldrig vandre i mørke men have livets lys.
Så lad os glæde os både over det gryende forår
og over evangeliets håb, så det får lov til at fylde
os, både når foråret er over os og når vi kryber
sammen inderst i hulen sammen med vore stenalder-forfædre, mens vi venter på lysere tider.
Carsten Ackermann
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Farvel til Kristian Eg Løkkegaard
Cand. theol. Kristian Eg Løkkegaard har været en del af kirkelivet i
Faxe og Roholte fra sommeren 2015 og frem til udgangen af februar
2016. Vi har været glade for hans indsats som præst og hans helt
særlige kvalifikationer. Bl.a. lærte et af konfirmandholdene ved hans
hjælp at støbe i tin. Vi håber, at Kristian også fremover får mulighed
for at udfolde sine evner som sognepræst i Folkekirken og ønsker
ham alt det bedste fremover.
Carsten Ackermann og Kirsten Kjær Ohms

Konfirmationer
Ca. 30 forventningsfulde konfirmander forventes konfirmeret St. Bededag d. 22. april fordelt på
flg. hold: kl. 10.00 v/Kirsten Kjær Ohms · kl. 12.00 v/Carsten Ackermann
Vi håber, at kunne bringe et billede af konfirmanderne i festtøjet i næste nr. af kirkebladet.

Indskrivning til konfirmationer i 2017
Onsdag d. 25. maj kl. 16-18 vil der være konfirmandindskrivning i Faxe Kirke og Faxe Præstegård af eleverne fra de kommende 7. klasser.
Elever på Rolloskolen vil i god tid få information om tid og sted for indskrivningen, der også
bliver annonceret i FaxeBugten, samt på www.
faxekirke.dk.
Bemærk venligst, at der i de seneste år er sket
en linjedeling af Østskolens ældste klasser i for-
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bindelse med overgangen fra 6. til 7. klassetrin.
De kommende konfirmander kan derfor opleve,
at de bliver indskrevet hos en præst og går hos
en anden.
Konfirmander, der ikke går på Rolloskolen, men
skal konfirmeres i Faxe Kirke, indskrives hos enten den ene eller den anden præst og får plads
på det hold, der passer bedst. Obs! i 2017 er
datoen for St. Bededag d. 12. maj.

HYLLEHOLT
FAXE
SOGN SOGN

Konfirmandtræf i Roskilde Domkirke
Sognepræst Kirsten Kjær Ohms konfirmandhold har været i Roskilde Domkirke til det traditionelle konfirmandtræf. Det var en både
spændende og udfordrende eftermiddag/aften,
hvor konfirmanderne fik mulighed for at skælde
ud på Gud, tænde lys og lægge sig til hvile i en
af domkirkens mange gravkapeller, inden det
sluttede med en fantastisk gudstjeneste, hvor
et lyd- og lysshow helt klart var et hit sammen
med præstens prædiken og et high-five til biskoppen.
Domkirkens indre var domineret af den store
Helligåndsdue og de mange fjer, som årets
konfirmand-deltagere havde skrevet deres håb
på og pyntet med farver, fjer og pailletter. Inden holdets fjer blev sendt af sted til Roskilde
skyndte præsten at tage et billede af dem, lagt i
en cirkel på konfirmandstuens blå borde.
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Så smukt kan
gran lægges
Jul og vinter er for længst forbi – og dermed
også vinterpynten på kirkegården, men på
billedet kan man stadig beundre det smukke
gran-julehjerte, der mødte kirkegængerne
på vejen op mod kirken. På billedet ses ikke
gran-englen på den anden siden af stien,
men man kan måske alligevel huske den.

Fyraftens-andagter i Faxe kirke forår 2016
Der er stadig mulighed for at deltage i endnu to
meditative andagter i Faxe kirke
Onsdag d. 2. marts og onsdag d. 16. marts
begge gange kl. 16.15 til ca. 17.
Andagterne er uden prædiken men med salmer,
tekstlæsninger, bøn og meditativ stund under
musikledsagelse.
Andagterne ledes af sognepræst Carsten Ackermann og understøttes med musik af organist
Lene Besser.

Blomsterpynt
Efter renovering er Faxe Kirke blevet så flot, at
mange ikke savner ekstra pynt til f.eks. bryllupper og bisættelser/begravelser. Der er heller
ikke længere mulighed for at sætte vaser og lysestager i bænkerækkerne. Men da flere stadig
efterspørger muligheder for at pynte op, har vi
- i samarbejde med byens blomsterhandlere fundet en mulighed for at binde blomster på
bænkerækkerne. Som det kan ses på billedet,
så er det et meget flot alternativ. Kontakt evt.
kirketjener Susanne Skjoldgaard Pedersen, se
adresselisten for Faxe Kirke bagest i kirkebladet.
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Pletskuddet
En optimistisk præst, der gør plads
til flere kirkegængere?

Niveaufri adgang
til kirken
Da Faxe Kirke stod færdigrestaureret i december 2014, så blev vi hurtig opmærksomme på,
at når kirken var niveaufri indvendig, burde der
også være niveaufri adgang til kirken. Efter samråd med arkitekt og brolægger blev det til en
smuk og harmonisk løsning foran indgangsdøren, som blev færdig i efteråret 2015.
Vi havde i første omgang især tænkt på kirkegængere, der bruger kørestol eller rollator, men
den niveaufrie indgang har også været til glæde
for de mange, der kommer med barnevogn og
i de situationer, hvor kister skal køres ind eller
bæres ud af kirken.

Gudstjenester på LindevejCenteret
Der er gudstjeneste på LindevejCenteret følgende tirsdage: 22/3 + 26/4 + 24/5,
alle dage kl. 14.30. Organist: Lene Besser. Præst: Carsten Ackermann.

7

FAXE SOGN

Studiekreds i Faxe sogn forår 2016
Vi har stadig to studiekreds-samlinger til gode
i foråret 2016.
Næste studieaften ligger: Tirsdag d. 1. marts:
Oplæg til påske: Den dobbelte baggrund for
vores kristne påske.
Og vi slutter dette forårs studiekreds af med
Tirsdag d. 5. april: Påsketro og nadverlære:
nadverens betydning, baggrund og brug i en
moderne kontekst.

Studiekredsen
foregår i Faxe
sognehus og
begynder hver
gang kl. 19.30
og slutter kl.
21.30.
Af hensyn til
traktement er tilmelding ønskelig til undertegnede (se tlf. nr. og e-mail-adr. bag i kirkebladet)
Carsten Ackermann

Brandstationen er blevet restaureret
I hjørnet af den gamle kirkegård, lige ud til Gl.
Strandvej og på samme side som kirkekontoret,
der ligger en lille uanseelig hvid bygning. Den
var i gamle dage byens „brandstation“, det vil
sige, at der sandsynligvis har stået en vogn med
brandslukningsudstyr parat.
Brandstationen var meget medtaget med afskalninger og manglende puds, men er nu blevet
hvid og pæn igen. Samtidig har det gennem flere
år været et stort ønske, at der skulle lægges røde
tegl på taget, så det passede til kirken, og det
blev der også mulighed for i efteråret.
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Ungdomskor og korskole i Faxe Kirke
UNGDOMSKORET, „Ung Koralklang“ ved
Faxe Kirke nærmer sig afslutningen på sæson
2015/2016, men man kan altid henvende sig til
korleder Lene Besser, hvis man gerne vil synge
med i koret - så aftaler vi hvornår og hvordan.
Aldersgruppen er fortsat 11-25 år. Vi øver hver
torsdag aften fra 18.30 til 20.30 skiftevis i Sognehuset på Præstøvej 1 og i kirken. Koret deltager ved højmesser som lønnet kor, til udvalgte
koncerter, stævner og kordage med andre af
områdets/landets kor og afholder hvert forår
korovernatning med øvning, leg, konkurrencer,

spisning og biograf. Nogle af de ældste piger i
ungdomskoret er med i en „ungegruppe“, der
har udvidede forpligtelser i kirken.
KORSKOLEN fik sin nye start ved kirken i januar. Lige nu tæller koret 12 medlemmer, men
der kan godt være plads til flere. Vi øver fredage fra 15-16 i Sognehuset, hvor vi indleder
hver korprøve med en forfriskning til koristerne.
Aldersgruppe: 2., 3. og 4. klassetrin! Også for
korskolens vedkommende skal evt. henvendelse
ske til korleder Lene Besser, mobil 23 32 36 68,
lenebesser@stofanet.dk
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Særlige gudstjenester

Perioden fra marts til maj er - rent kirkemæssig
- et overflødighedshorn af særlige gudstjenester

Mariæ Bebudelsesdag
Søndag d. 13. marts kl. 10.30
Julen er nok forbi, - men alligevel kan vi tale om
julens begyndelse allerede nu, for på Mariæ Bebudelsesdag mindes vi dengang englen fortalte
den unge Maria, at hun skulle føde Guds Søn.

Tidlig påskesøndag går kvinderne derfor af sted
for at vaske og salve og svøbe Jesus. Men da
de kommer frem væltes stenen fra af en engel,
vagtposterne besvimer og Jesus viser sig for
kvinderne og fortæller at han vil mødes med
disciplene i Galilæa.

PÅSKE
Palmesøndag d. 20. marts kl. 10.30
Skærtorsdag d. 24.marts kl. 10.30
Langfredag d. 25. marts kl. 10.30
Påskedag d. 27. marts kl. 10.30 (obs! Sommertid begynder!)
2. påskedag d. 28. marts kl. 10.30

2. påskedag fortsætter festen for den opstandne Herre. Kom og vær med til kirkens store højtid i 1, 2, 3, 4 … eller alle 5 dage!

Påske er et dramatisk forløb, der indledes med
Jesus indtog i Jerusalem palmesøndag. Han hyldes af en begejstret menneskeskare, der skærer
grene af træerne, for at lægge dem som et blødt
tæppe for hans ridedyr.
Skærtorsdag spiser Jesus med sine venner. Han
ved, det er hans sidste måltid sammen med
dem - og nadveren indstiftes som et tegn på
hans levende nærvær, også når han ikke længere
er i blandt dem. Samme aften tages Jesus til
fange af romerne.

Familiegudstjeneste med minikonfirmanderne
Søndag d. 10. april kl. 10.30
Hvordan gik det egentlig efter påske? Vi hører
historierne om kvinderne, der så Jesus ved den
tomme grav og Thomas, der tvivlede og dem,
der mødte Jesus, da de var på vej til byen Emmaus. Minikonfirmanderne hjælper med at
fortælle historien og vi synger nogle af de gode
salmer, som minikonfirmanderne har lært. Og
bagefter er der sodavand og kage (og kaffe!) i
sognehuset, hvor minikonfirmanderne får overrakt diplom.

Langfredag piskes og hånes Jesus, inden den
romerske statholder Pontius Pilatus dømmer
Jesus til døden ved korsfæstelse. Normalt tager
den henrettelsesform flere dage, men Jesus er
så svækket af torturen, at han dør samme aften - lige før jødernes helligdag, der begynder
ved solnedgang om fredagen. Han tages derfor
hurtigt ned af korset, lægges i et gravsted i en
klippehule, og der sættes vagter for.
Påskelørdag går med en lang anspændt venten for Jesus’ venner, der gerne vil give ham en
bedre og mere passende begravelse, når helligdagen er omme.
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Minikonfirmander på prædikestolen
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St. Bededag
fredag d. 22. april kl. 10.00 og kl. 12.00
2 festlige gudstjenester, hvor forårets konfirmander får bekræftet dåbens løfter.
Kristi Himmelfartsdag
Torsdag d. 5. maj kl. 10.30
Befrielsesdag og Kristi Himmelfart. Begge dage
kalder på både alvor og glæde - se i øvrigt omtale af Himmelske Dage i København under fællesstof.
Pinsedag
Søndag d. 15. maj kl. 10.30
Pinse kaldes også for kirkens fødselsdag. Disciplene var forsamlede, da Helligånden kom
til dem og satte sig som ild på deres hoved. Opfyldt af Helligånden kunne disciplene gå ud og
prædike evangeliet for alle folkeslag på deres
eget tungemål. Således blev kirken født, som
et fællesskab, der har sin begyndelse i Helligåndens brændende ild, der puster håb og tro

og kærlighed ind i vores hjerter. Et andet symbol for helligånden er den due, som svævede
over konfirmanderne ved årets konfirmandtræf
i Roskilde Domkirke.
2. pinsedag
Mandag d. 16. maj kl. 11.00
Pinsegudstjeneste for hele provstiet i Boesdal
kl. 11.00 - Se omtale under fælles stof.

Pinsegudstjeneste i Boesdal 2014
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Billedudstilling i Roholte sognehus
Netti Anslev udstiller billeder af olie, akryl og
akvarel i Roholte sognehus.
Netti er en alsidig kunstner, der underviser i
kunstmaling i LOF og FOF samt i privat regi.
Netti fortæller, at det vigtigste i et maleri oftest
ikke er, det billedet forestiller, men den stemning maleriet formidler.
„Jeg cykler meget rundt i naturen med en skitseblok og nogle farver. Naturen er en fantastisk
kilde til kreativitet. Den måde lyset spiller på
ude i naturen, giver mig ofte et „lykke-stød“ i
hjertet“.
I 1. Mosebog kapitel 1 vers 3 står der „Lad der
blive lys ...“ Lys giver liv og det forsøger jeg at
formidle i mine malerier.

Er du interesseret i at
se nærmere
på
billederne,
er
du velkommen at ringe til Netti
på tlf. nr.
40 94 07 95 eller maile til netti@anslev.dk. Du
kan også se billederne på Facebook under Netti
Anslev. Alle priser er sat ned til mindst 1/3, da
Netti er flyttet til mindre ateljé og ikke har plads
til sin store produktion.
Netti Anslev
Blåbærvej 33, 4654 Faxe Ladeplads
Telefon: 40 94 07 95, e-mail: netti@anslev.dk

Nyt fra graveren
Januar har vist sig fra den vinterlige side. Roholte kirkegård ligger under et fint hvidt drys
og med kong frost på gennemrejse, er det tid til
lidt indendørs arbejde.

indgå naturligt i forskønnelse af området. Hvis
nogen ønsker at få gravstenen fra deres nedlagte gravsted med hjem er de velkommen til at
kontakte graveren for nærmere aftale.

Når foråret igen titter frem vil der blive udskiftet buksbom hække på den øverste halvdel af
afdeling C mod Kirken. Der er en del nedlagte
gravsteder i denne del af kirkegården. Vi vil så
vidt muligt lade gravstenene stå, og lade dem

Vi regner med at Roholte kirkegård indenfor 5-6
år har fået udskiftet alle de gamle buksbom til
thuja hække.
Med kærlig hilsen
Graver Linda Pedersen

Kirkeklubben
Vi er en lille strikkeklub, der mødes i Roholte Sognehus hver den første tirsdag i måneden.
Vi hygger og drikker kaffe, som Anne Marie sørger for, så får vi garn og mønster med hjem,
og strikker som vi har tid og lyst. Vi strikker til børn på Filipinerne.
Er der flere der har lyst til at deltage, er i meget velkommen.
Kontakt Thyra Nielsen på tlf. 56 78 86 53 eller Nete Petersen på tlf. 56 72 51 67 eller Birthe
Petersen på tlf. 56 72 54 51.
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Sangcafeer i
Roholte Sognehus
Mandag d. 14. marts kl. 10-11.30.
Mandag d. 18. april kl. 10-11.30.
Har du lyst til at synge med? Højskolesangbogen bliver flittigt brugt, der synges kendte og
mindre kendte sange og salmer, alt efter årstiden, gamle som nye sange, viser …

Hjertesuk
Hunde er velkomne på
Roholte Kirkegård, hvis de
har snor på, og deres ejer holder i den anden
ende. Hundene medbringer ikke selv „høm
poser“, det er ejerens ansvar. Håber dette
lille hjertesuk bliver modtaget, så vi igen kan
spadsere på kirkegården uden at få hundehøm på skoene.

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

Roholte menighedsråd
og graver Linda Pedersen

Anne Marie Petersen og Bente Schultz

Skærtorsdags-fejring i Roholte Kirke
Torsdag d. 24. marts 2016
Skærtorsdagsaften er efterhånden blevet en rigtig god tradition i Roholte Kirke.

Hvis nogen har lyst og overskud til at hjælpe lidt
til med arrangementet, hører vi også gerne det.

Vi starter med at spise sammen i Sognehuset
omkring et festligt dækket bord: Lammesteg
og for dem, som ikke bryder sig om lam, har vi
også en alternativ-menu.

Det koster kr. 50,- at komme og spise med.
Efter aftensmaden går vi sammen over i kirken,
hvor lys, blomster og smuk musik møder os.
Her fejrer vi en stemningsfuld gudstjeneste,
hvor brød og vin fra bordet i Sognehuset indgår i nadveren.

Vi spiser sammen for at mindes at Jesus og disciplene netop Skærtorsdag-aften spiste det
sidste måltid sammen, inden Jesus blev taget
til fange og dømt til døden på et kors. Det var
ved dette måltid, at Jesus indstiftede nadveren.
Og så gør vi det også for at nyde et godt måltid
mad med hinanden og få en god snak.
Hvis man har lyst til at deltage i spisningen,
så skal man tilmelde sig senest søndag d. 20.
marts til Carsten Ackermann, tlf. 56 72 50 84
eller mail cac@km.dk.

Man kan selvfølgelig også vælge først at komme
til gudstjenesten.
Spisningen begynder kl. 18.00. Gudstjenesten
begynder kl. 20.00.
På Roholte menighedsråds vegne.
Carsten Ackermann
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Præsten på studieorlov
Sognepræst Pia Heegaard Lorentzen er i den
heldige situation, at hun har fået bevilliget en
3 måneders studieorlov, som er blevet lagt fra
den 1. februar til den 30. april.
Studieorloven skal bruges til fordybelse i et af
de emner, som Pia brænder for, sorggrupper for
børn og unge og hendes håb er at få skrevet en
bog om emnet.

Jeg blev færdig som teolog i september 2014.
Efterfølgende har jeg gået på pastoralseminariet, og jeg har været i et femmåneders løntilskudsjob i Store Heddinge-Lyderslev-Frøslev
Pastorat frem til 31. januar 2016. Jeg er oprindeligt uddannet bankassistent fra Handelsbanken og har i en årrække arbejdet i bankbranchen både i England og i Danmark.

I de tre måneder vil Tina Preus Hansen være
fungerende sognepræst og her kommer Tinas
præsentation:

Jeg holder meget af at fortolke, formidle og
forkynde evangeliets budskab ind i alle livets
sammenhænge, og glæder mig til at være en del
af jeres allerede aktive sogn, samt til at møde
personale, menighedsråd og ikke mindst sognebørnene. Jeg håber, at vi kan få et godt og
frugtbart samarbejde til glæde for kirkelivet.

Jeg hedder Tina Preus Hansen. Jeg skal være
præstevikar hos jer i Hylleholdt kirke i tre måneder fra den 1. februar 2016, mens Pia Heegaard
Lorenzen har studieorlov.
Jeg er 50 år år gammel og bor i Havdrup sammen med min familie, som består af min mand
Henrik, og vores søn Anders på 21 år og vores
datter Malene på 18 år. Derudover har vi en
udeboende søn Christian på 23 år.

Velkomst
Hylleholt Menighedsråd byder Tina Preus Hansen velkommen som vikarpræst for sognepræst
Pia Heegaard Lorentzen under hendes studieorlov fra 1. februar - 30. april 2016.
Da KirkeHilsen har deadline d. 1. februar 2016,
betyder det, at gudstjenesteplanen er lagt, så
Tina er på arbejde fra dag ét med mødetidspunkt på Hylleholtcenteret kl. 14.00-16.00.
Samme dag også et møde med de af menighedsrådet, der kan deltage midt på dagen.
Når dette læses har Tina allerede været her 1
måned og deltaget i det første menighedsrådsmøde.
Vi vil fra menighedsrådet blot sige af hjertet
velkommen til arbejdet i vort sogn.
Arne Skovbæk
formand
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Del med verdens fattigste kvinder
Søndag den 13. marts 2016 vil vi i Hylleholt Sogn gerne sende
så mange frivillige indsamlere på gaden, at alle i sognet får
mulighed for at give verdens fattigste kvinder en håndsrækning.
Hylleholt Sogn deltager for 15. gang i Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling, der er
landsdækkende, og det giver god mening at
være fælles om at hjælpe andre, siger menighedsrådsformand Arne Skovbæk.
Dele-filosofien har vundet frem de seneste år.
Ideen i deleøkonomien er at udnytte vores egne
- og hinandens - ressourcer på en gensidigt fordelagtig måde. Tankegangen at ’dele med den
fattige’ er meget ældre og står som en helt central grundpille i både kristendommen og vores
kultur. Vi finder den i de bibelske historier og
i den gamle høstsang: ’Rev vi marken let, det
er gammel ret, fuglen og den fattige skal også
være mæt.’
Derfor er overskriften for årets sogneindsamling: „Del med verdens fattigste kvinder“.
„Hvis vi vil se virkelig udvikling her i verden, skal
vi investere i kvinderne“, siger Desmond Tutu,
tidligere ærkebiskop i Sydafrika.

Det nytter! Ved sidste års Sogneindsamling
nåede vi et resultat på 5025 kr. til trods for,
at ikke alle ruter var dækket på gr. af sygdom.
På landsplan blev der samlet 14 mio. kroner
ind til kvinder i verdens fattigste lande.
Vi mødes i Hylleholt Sognehus, Hovedgaden
15, Faxe Ladeplads, søndag den 13. marts
kl. 10, hvor vi får udleveret ruter og indsamlingsbøsser.

Både Verdensbanken og FN giver ham ret:
n Hvis kvinder får egen indtægt, stiger hele
familiens uddannelses- og sundhedsniveau
n Hvis kvinder får ret til at eje jord og optage
lån på lige fod med mænd, vil landbruget
i udviklingslande kunne producere 20-30
procent mere
n Hvis kvinder får en uddannelse, har deres
børn dobbelt så gode chancer for at
overleve
n Hvis flere børn overlever, vælger mange
kvinder og familier at få færre børn.
„Vi er med i Sogneindsamlingen, fordi det altid
er en god og hyggelig dag, hvor vi, på tværs af
generationer deler vores søndag med mennesker, der virkelig har brug for hjælp. Vi hygger
os både på turen med indsamlingsbøssen og
med den varme kaffe/te og sandwich efter indsamlingen“.
„Når vi hjælper en kvinde, hjælper vi hele hendes
familie, så vi synes, det giver rigtig god mening
at samle ind til kvinderne“, siger Rikke Olsen,
indsamlingsleder i Hylleholt Sogn.
Meld dig som indsamler hos Rikke Olsen på
tlf. 21 94 40 59 eller mail: amanda96@live.dk
allerede nu og del din søndag med verdens fattigste kvinder.
Hvis man ikke er hjemme, når indsamlerne
kommer, kan man give et bidrag med SMS:
send „del“ til 1911, så støtter man med 150 kr.,
på Netbank: reg.nr. 4183 kontonr. 7002300,
Mobilpay/swipp: send bidrag til 50 90 40 40.
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Erindringsværkstedet
Hylleholt Sognehus
Hovedgaden 15, Faxe Ladeplads

Program marts-april-maj 2016
Foredrag, kaffe/te og kage.
Kr. 40,- pr. gang. Alle er velkomne.
Kontaktperson Gertrud Tramm, tlf.: 40567577
Bor man i Hylleholt sogn, kan Kirkebilen bestilles hos Faksebilernes Taxi tlf.: 56714455.

10. marts kl. 14-16
Eva Melhof: Lys i mørket - mit liv som blind
I januar 2003 mistede Eva Melhof synet og har
siden da levet som helt blind. Næsten alle menneskers sanseindtryk stammer fra synet, så det
er en voldsom ændring af et menneskes tilværelse, når øjnene ikke længere kan bruges. Eva
Melhof fortæller levende, engageret og med
megen humor. Det er ikke en grædekoneberetning, men et vidnesbyrd om, at livet kan leves
med håb og glæde - også selv om mørke skyer
har dækket himlen over et menneskes tilværelse.
24. marts kl. 17-20
Skærtorsdag: Gudstjeneste og Fællesspisning
Se nærmere på side 17.
7. april kl. 14-16
Mads Kristian Kristensen: Mine barndomsoplevelser på Flidshave 1938-1945.
Mads Kristian Kristensen kan fortælle en helt
fantastisk historie om, hvordan et modstandsnetværk bliver opbygget stærkt centreret omkring hans far og en række andre handlekraftige personer på Østsjælland. Han er en af de
forholdsvis få „levende vidner“, der efterhånden er tilbage til at fortælle vores historie om
besættelsestiden, som han oplevede den. Nutidens historieskrivning har næsten udpeget
modstand-bevægelsen til at være et udpræget
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„Storby Fænomen“, hvilket sikkert også er omtrent rigtigt. Her får man altså en mulighed for
at høre historien om, at der også her i vores
område blev gjort en masse for at dæmme op
for det 3. riges tyranni - oven i købet fortalt af
en, der oplevede det selv!

21. april kl. 14-16
Erhard Schulte Westenberg: Fra tysk bondedreng
til dansk provst
Provst Erhard Schulte Westenberg, der er født
og opvokset på landet ved Osnabrück i Tyskland, fortæller sin egen historie om, hvordan
det dog er gået til, at han er havnet her hos os
som vores provst i Tryggevælde Provsti. Man siger jo, at bag en hver mand står en kvinde - men
gælder det også her?
19. maj kl. 9-17
Udflugt: I Grundtvigs fodspor
Fra Hylleholt Sognehus: Udby præstegård Præstø Kirke - Rønnebæksholm.
Nærmere program for dagen følger.
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Påsken
Påsken står for døren, og det er for kirken årets
største fest. For uden Jesu død og opstandelse
ville vi heller ikke fejre fødslen julenat.

Påskedag fejres med glæde og sang søndag
den 27. marts kl. 10.30. Denne dag deltager
violenist Jesper Jørgensen.

Skærtorsdag, torsdag den 24. marts, her fejrer
vi nadverens indstiftelse, det gør vi ved at fejre
gudstjeneste kl. 17 for derefter at gå over i Hylleholt Sognehus, for at spise et påskemåltid i
fællesskab.
Prisen vil være 50,- pr. person og der er tilmeldingsfrist til kirkekontoret senest den 16. marts.
Langfredag, den 25. marts kl. 10.30 er en
„stille“ gudstjeneste, uden nadver, hvor vi husker på Jesu død, men gør det i lyset af den opstandelse som vi jo heldigvis ved ligger foran os
påskedag.

Tak

Foto Kurt Larsen

Påsken indledes i Hylleholt kirke palmesøndag,
søndag den 20. marts kl. 10.30

Ligeledes fejres Anden påskedag mandag den
28. marts kl. 10.30.
Tina Preus Hansen, præstevikar

Bodil Lykke Holms afskedsdag
dringsværkstedet og de mange år der er gået
med trofast mødeaktivitet. Det har for mig været mange gode timer, i selskab med ikke alene
dejlige mennesker fra Faxe Ladeplads, men fra
hele Faxe kommune.

Jeg vil gerne rette en stor tak til Hylleholt Menighedsråd, for den meget flotte afskedsdag,
de havde tilrettelagt for mig. Det var helt overvældende, med fine taler fra menighedsrådet
og flere andre der var mødt op på denne store
dag. Tak for de flotte kager, og gaver. Jeg vil
samtidig gerne sige tak til alle frivillige i Erin-

Der er mange gode timer knyttet til de år, med
mange spændende oplevelser og inspiration,
mange minder jeg og andre kan se tilbage på
med glæde. En stor tak for at Hylleholt Menighedsråd viderefører Erindringsværkstedet, det
er dejligt at vide, at Erindringsværkstedet fortsætter til glæde for mange pensionister i Hylleholt Sogn.
Bodil Lykke Holm
Teglgårdsvej 13, 4654 Faxe Ladeplads

17

HYLLEHOLT SOGN

Samtalesalon
Kaj Munk - Digter, præst og urostifter
af Per Stig Møller

Mandag den 4. april kl. 19 er der igen samtalesalon i
Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, Faxe Ladeplads
Denne aften kommer
tidligere minister og
folketingsmedlem for
Det Konservative Folkeparti, Per Stig Møller, og fortæller om digterpræsten Kaj Munk.
Anmelder Jytte Kjær Schou skrev om Per Stig
Møllers bog, „Kaj Munk“, som udkom i 2014:
„Per Stig Møller har et indgående kendskab til
Kaj Munk og hans tid. Han fremstiller Munk
som en ener uden politisk eller ideologisk tilknytning, udelukkende drevet af sin eksistentielle kristendomsopfattelse, der krævede
engagement og handling. En kompromisløs
mand. Han kastede sig med ildhu ind i alle tidens debatter, undertiden med forhastede og
forkerte synspunkter. Man kommer ikke uden
om hans demokratikritik, hans antiparlamentarisme og hans førerdyrkelse. Han var længe
om at gennemskue Hitler, men han erkendte

sin fejltagelse, og han var lige fra begyndelsen
af besættelsen en folkeopvækker og et nationalt
samlingssymbol. Uden hensyn til sin egen sikkerhed bød han besættelsesmagten modstand
i skrift og tale, og hans virke og martyrdød d.
4. januar 1944 medvirkede til at rehabilitere
Danmark i de allieredes øjne. Man får et billede af en mand i splid med sig selv, et lidenskabeligt kæmpende menneske, der satsede
sig selv fuldt og helt og var parat til at betale
den ultimative pris. En kontroversiel mand, der
skabte sig mange fjender, og som også kunne
være en besværlig ven. Et menneske, hvis liv blev
holdt sammen af en kristen tro, der forpligtede
til handling. Et menneske, hvis livsanskuelse er
bevaret for os i hans digtning“.
Alle er velkomne. Det er gratis at deltage og der
vil i aftenens løb blive budt på kaffe/te og en
småkage.
Aktivitets- og gudstjenesteudvalget

Påskegudstjeneste på Hylleholtcenteret
Tors. den 17. marts kl. 14.30-16, holdes der påskegudstjeneste på
Hylleholtcenteret med nadver. Ved præstevikar Tina Preus Hansen

Gudstjenester på Hylleholtcenteret

Torsdag den 14. april og torsdag den 26. maj fra kl. 14.30-16.
Begge gange med nadver. Den 14. april ved præstevikar
Tina Preus Hansen og den 26. maj ved sognepræst Pia Heegaard Lorentzen.
Omkring kaffebordet hygger vi os og synger danske sange.
Kaffebordet koster 21 kr., hvis man ikke bor på Hylleholtcenteret.
Kirkebilen kan bestilles hos Faksebilernes Taxi tlf.: 56 71 44 55
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Fælleslæsning
Læsegruppen fortsætter nu med at læse den
næste bog, som er valgt ud fra temaet, Frihed
under ansvar og alle er velkomne til at deltage.
Vi mødes tirsdag den 26. april 19.30-21.00
hvor vi taler om „De nøgne træer“ af Tage
Skou-Hansen.
„De nøgne træer“ bygger på en novelle, Tage
Skou-Hansen skrev tidligere, og som blev publiceret i Heretica i 1953 under titlen Kjeld. Romanen foregår i Århus under besættelsestiden,
nærmere bestemt fra december 1943 til oktober
1944, fra træerne er nøgne til de er ved at blive
det igen. Romanen fortælles gennem hovedpersonen Holger Mikkelsens synsvinkel og læseren
oplever igennem romanen hans udvikling.
Tage Skou-Hansen (f.1925) optræder i den nyere danske litteratur som en utroligt udadvendt
og engageret forfatter, der arbejder ud fra et
samfundsmæssigt engagement og en menneskelig forpligtelse i sine skønlitterære værker.

Han deltog som ung i modstandskampen og
anvender denne erfaring og de deraf kommende eksistentielle spørgsmål som omdrejningspunkt i sit forfatterskab.
„De nøgne træer“ blev en stor succes, oversat til
flere sprog og blev endvidere filmatiseret i 1991
af Morten Henriksen.
Det er gratis at deltage og der er mulighed for
at låne bøgerne gennem kirken ved at henvende
sig til kordegn Bodil Hovmand. I løbet af aftenen serveres en kop kaffe/te og en småkage.
Aktivitets- og gudstjenesteudvalget

Gudstjenester for børn
og deres forældre
Der er mulighed for Lørdagsdåb for dem, der måtte
ønske det, lørdag den 2. april kl. 10.30
Godnathistorier for børn mandag den 14. marts og
mandag den 30. maj begge gange begynder vi i kirken
kl. 17 og bagefter går vi i sognehuset og spiser i fællesskab med hinanden, vi slutter kl. 19.
Det koster 10,- pr. person eller 30,- for hele familien. Den 14. marts er der tilmelding til
præstevikar Tina Preus Hansen, tph@km.dk ca. en uge før, og den 30. maj til Pia Heegaard
Lorentzen, pihl@km.dk
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Adgang til Kirken
Faxe Kalk har ryddet op og fjernet en del af
deres beplantning op til kirkegårdsmuren, og
arealet er blevet indrammet med kantsten, og
4 store flotte kalkstensblokke er blevet lagt ud
som udsmykning fra Hovedgaden til kirkelågen
i stedet for beplantningen foran kirken.
Kalkstenene har lidt en fælles symbolik, for det
fortæller virksomhedshistorie og kirkehistorie,
for uden kalkbrud og udskibningshavn var kirken ikke blevet bygget i 1878 og nok ej heller senere med den størrelse, som den fik. Faxe Kalk
har også fået lagt ny asfalt på vejen fra Hovedgaden og godt op forbi adgangen til kirken, så
det er en forskønnelse af adgangsvejen, som vi
i menighedsrådet er glade for.
Hylleholt Menighedsråd blev i efteråret 2012
enige om, at søge Roskilde Stift om at få lov til
at hæve terrænet foran våbenhuset og dermed
sikre en bedre handicapvenlig adgang til kirken.
Samtidig kunne vi få løst det arbejdsmiljø problem, der er med at håndtere kister op og ned
ad trappen og ind og ud af kirken. Derudover

kunne vi få udskiftet cementfliserne foran kirken; men først skulle der udarbejdes et forslag.
Landskabsarkitekt Charlotte Skibsted har fået
opgaven med at udarbejde et forslag til at løse
problemet. Da der er en ret stor højde forskel
fra kirkelågen til dørtrin på kirken, betyder det,
at terrænet skal hæves fra kirkelåge til kirkedøren for at undgå et trappetrin undervejs. Når
terrænet er hævet, skal adgangsvejen befæstes
med blå Rønne granit.
I foråret 2013 fik vi i menighedsrådet at vide,
at kirken skulle arve et større beløb efter Elsa
Hilmar Fonskov. Vi har indberettet til Roskilde
Stift, at en del af arven skal gå til udsmykning
med granitbelægning foran kirken. Vi skal også
have sat en flagstang lidt foran kirken, så man
kan se flaget fra Hovedgaden. Arven må ikke gå
til almindelig drift; men til udsmykningsopgaver.
Rom blev ikke bygget på én dag, og udskiftning af cementfliser har været på dagsordenen
mange gange. Jeg husker, det var på dagsordenen først i 80’erne og senere på et menighedsrådsmøde d. 28. august 1995; men på
samme møde havde Roskilde Stift godkendt,
at vi ombyggede og udvidede orglet fra 6 til 15
stemmer, og senere kom istandsættelsen af kirken i 2002, hvor der var megen transport til kirken. Så kom køb af skolebygningen - Hylleholt
Sognehus - i 2003 med ombygning af toiletter
i 2003-2004. Etablering af adgangsvej til Hylleholt Sognehus 2006, samt yderligere etablering
af redskabsrum i Hylleholt Sognehus og udbygning af graverkontor. I 2010-2011 foregik en
større ombygning af Hylleholt Sognehus.
Der har i alle år været andre projekter, der skulle
løses; men arven har medvirket til, at nu må
projektet færdigtegnes og søgt finansieret og
sendes i udbud.
Arne Skovbæk, formand
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Børne-ungdomskorets forårskoncert
Mandag den 25. april kl. 17.00 vil børne-ungdomskoret ved Hylleholt kirke synge et udsnit
af, hvad der er arbejdet med i årets løb. Korene
øver en gang ugentligt i musiklokalet på Hylleholt Skole og består af elever fra 2.-7. kasse.
2. klasse går i korskolen og har allerede optrådt
to gange: På Hylleholtcenteret og i Hylleholt
Kirke til minikonfirmandernes krybbespil. Koristerne fra 4.-7.klasse medvirker ved gudstjenester en gang om måneden og elever fra 3. klasse
hjælper først til i korskolen og synger så videre
sammen med det ældste kor. Alle er hjertelig
velkommen til at kigge indenfor til vores lille
forårskoncert i Hylleholt kirke.
Charlotte Hjerrild Andersen
Organist

Konfirmander forår 2016
Konfirmanderne er godt i gang med forberedelsen til deres konfirmation, og lørdag
den 16. april og søndag den 17. april er der konfirmationer i Hylleholt kirke kl.
10.30 begge dage.
Lørdag den 16. april kl. 10.30 skal følgende konfirmeres:
Anna Caroline Kjellquist Wistoft, Anna Felten Bjørklund, Agnete Sommer Nielsen,
Camille Izabella Liff Hedehøj, Cecilie Rosa Fjordager, Freja Helene Holm Larsen,
Gustav Lindholm Rossil, Jasmin Sylla Hauschildtl, Jonas Bech Schouby Kristensen,
Jonas Munkeboe, Julie Sørensen, Julie Vive, Julius Carl, Lukas Thaulow Krag, Mads
Aggergaard, Mads Senius Nielsen, Marcus Myhlendorph Haagensen, Matilda
Czubanick Ogareck Holm Hansen, Nicoline Koch Søndergaard, Oliver Skovvang
Jensen, Patrick Kørshøj
Søndag den 17. april skal følgende konfirmeres:
Lars Wiggers Bek, Simone Most, Stefanie Vrøj Sørensen,Tilde Ørting Selby Hervard.
Konfirmationerne er ved præstevikar Tina Preus Hansen
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Folkekirkens Skoletjeneste i Faxe, Stevns og Køge
afholder det årlige repræsentantskabsmøde
torsdag den 12. maj kl. 18, Kirkepladsen 6 i
Herfølge.
Skoletjenesten har mange spændende projekter
og tilbud og i øjeblikket deltager 1.x fra Hylleholt skole i projektet: Pinse - kirkens fødselsdag.
Som det kan ses på billedet, har Hylleholt skole
tidligere benyttet sig af tilbuddet om materiale
og undervisning fra Folkekirkens Skoletjeneste.
Hylleholt menighedsråd

Kollektregnskab Kirkeåret 2014-2015
I det forgangne kirkeår er der i Hylleholt Kirke blevet samlet ind til følgende formål:
Bibelselskabet, MAF, Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Europamission, Kirkens Korshær, Spedalskhedsmissionen, DANMISSION, DSUK, KFUK og KFUM’s Sociale Arbejde og Hylleholt
Sogns Juleuddeling. Regnskabet er afsluttet, og det samlede beløb - der er blevet videresendt
til de respektive formål - er: kr. 20.221,Hylleholt Menighedsråd vil gerne her viderebringe den tak til giverne, som vi får fra modtagerne
af de indsamlede beløb.
På vegne af Hylleholt Menighedsråd
Bodil Hovmand, kordegn

Torsdag den 21. april er der højmesse i Hylleholt kirke kl. 19.00
efterfølgende byder menighedsrådet på varme hveder i Hylleholt Sognehus.
Der er ingen gudstjeneste store bededag, her henvises til nabokirkerne.

Kære beboere, pårørende og personale på Hylleholtcenteret
Under sognepræst Pia Heegaard Lorentzens studieorlov vil det være
præstevikar Tina Preus Hansen, der vil være at træffe de følgende 2 måneder, nemlig mandag den 7. marts og mandag den 4. april mellem kl.
14 og 16. Mandag den 2. maj er Pia Heegaard Lorentzen tilbage.
Skulle der være behov for at træffe præsten på andre tidspunkter har
Tina Preus Hansens tlf.: 71 75 60 28, e-mail: tiph@km.dk
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Indskrivning til konfirmationsforberedelse
for skoleåret 2016/17 mandag den 6. juni i
Hylleholt Sognehus kl. 19.30

tid på at fortælle, hvordan konfirmationsforberedelsen skal forløbe.

Hvis du bor i sognet og på nuværende tidspunkt
går i 6. klasse, så er det denne aften du og dine
forældre skal møde op for at blive tilmeldt konfirmation i 2017.

Konfirmations datoerne for 2017: lørdag den
29. april, søndag den 30. april og søndag den
24. september.

Hvis du skal gå til konfirmationsforberedelse
et andet sted, men ønsker at blive konfirmeret
ved Hylleholt kirke, så skal man også deltage
denne aften.

Og hermed offentliggøres konfirmationsdatoerne for 2018: Lørdag den 14. april, søndag
den 15. april og søndag den 16. september.
Sognepræst Pia Heegaard Lorentzen

Ved mødet vil de blanketter, som formelt skal
udfyldes, blive udleveret og der vil blive brugt

Kirkegården
I indeværende år vil der på Hylleholt kirkegård
blive foretaget en lille renovering af det offentlige toilet, således at det i fremtiden bliver mere
handicapvenligt, da det i dag ikke er muligt for
kørestolsbrugere at benytte toilettet. Arbejdet
forventes udført i første halvdel af 2016. Det
vil derfor være nødvendigt af lukke toilettet af i
en kort periode. Mens ombygningen af toilettet
ved graverkontoret foregår, vil toilettet i gavlen
af Hylleholt Sognehus være åbent mandag til

torsdag fra kl. 8.15 til klokken 15 og derudover,
når der er gudstjeneste og kirkelige handlinger
i kirken.
Ude på kirkegården går vi en travl tid i møde.
Grannet skal fjernes, gravstederne skuffes og
rives og gøres klar til forårsplantning af stedmoderblomsterne.
Kirkeværge
Bent Friis
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Forårskoncerter med
Rokogo-koret 2016
Søndag d. 17. april kl. 16.00
i Hylleholt Kirke
Onsdag d. 27. april kl. 19.00
i Roholte Kirke

Karin Louw og Bente Schultz

Tumlingesalmesang i Hylleholt Kirke
Faxe, Hylleholt og Roholte Kirker er gået sammen
om på skift at tilbyde babysalmesang og tumlingesalmesang.
Onsdag den 20. april fra kl. 15.45-16.30 er der
igen tumlingesalmesang for børn fra 1-3 år i Hylleholt Kirke. Forløbet afsluttes den 8. juni 2016.
Det er organist Charlotte Hjerrild Andersen, der
leder forløbet. Charlotte er uddannet organist
og lærer og har arbejdet både i musikskoleregi,
i folkeskole og friskole, samt med skolekor og
kirkekor.

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.

Til Tumlingesalmesang skal vi synge 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.

Undervisningen er gratis og vi gør opmærksom
på, at både forældre og bedsteforældre er meget
velkomne med tumlingene.
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Husk tilmelding til Charlotte på mail: organisthylleholt@gmail.com eller kordegn Bodil Hovmand
tlf.: 56716083 eller mail: boho@km.dk
Børn mellem 1 og 3 år fra Faxe, Roholte og Hylleholt sogne har fortrinsret. Der er max. plads til
10 deltagende tumlinge på holdet.

FÆLLESARRANGEMENTER & KONCERTER

Foredrag med Peter Olesen

Sorg og ensomhed
Faxe Sognehus
Præstøvej 1
Onsdag den 2. marts 2016
Kl. 19:00
Peter Olesen er uddannet journalist på Fyns Tidende og kendt fra TV-Avisen, hvor han var ansat
fra 1976-1990. Herefter var han forlagsredaktør fra 1990-1991, og siden har han arbejdet som
freelance med bygningskultur og sorg og savn samt livsglæde og høflighed som speciale. I 2013
modtog Peter Olesen Gyldendals Faglitterære Pris på 100.000 kr. for gennem 25 år at sætte
fokus på bygningskulturen i sine populære bøger.
I dette foredrag vil Peter Olesen lægge ud med at tale generelt om bogserien om sorg og savn,
som „Ældre om ensomhed“ er en del af. Af andre bøger i denne serie kan nævnes „Anbragte
børn“, „Min mor døde. Min far døde“, „Børn om mors og fars død“, „Mit døde barn“, „Børn
af alkoholikere“, „Min mand døde. Min kone døde“, „Pårørende om demens“ og „Så længe mit
hjerte slår“ samt „Pårørende til psykisk syge“.
Derefter vil han fortælle om vores angst for alt det vanskelige, sygdom, død og ensomhed.
Mange af os agerer akavet, når vi møder mennesker i nød. Det misforståede hensyn kunne man
kalde det. Andre siger angst eller fejhed.
Endelig vil Peter Olesen gå mere konkret ind i bogen „Ældre om ensomhed“ med citater fra
bogens 25 skribenter. Der vil være eksempler på både det mere tilbagelænede og opgivende og
det mere optimistiske med viljen og ikke at forglemme evnen til at bryde ensomheden.
Der vil være mulighed for fællesspisning kl. 18. Hvis man ønsker at deltage skal tilmelding ske
til kirkekontoret senest torsdag den 25. februar 2016 - tlf. 56713552
Pris for spisning og foredrag, kaffe og kage: 100 kr.
Pris for foredrag, kaffe og kage: 25 kr.
Der vil være mulighed for køb af øl, vand og vin til favorable priser.
Aktivitets- og gudstjenesteudvalget
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Lørdagsmatine i Faxe Kirke
Lørdag den 5. marts kl. 11.30.
Prædebut med fløjtenisten, Sofia Kayaya

Lørdagskoncerterne i efteråret var en succes, som vi selvfølgelig følger op på. Derfor er vi nu klar med endnu en lørdagmatiné - denne
gang med den unge, lovende fløjtenist, Sofia Kayaya, der snart
debuterer som solist fra Det Fynske Musikkonservatorium. Med
sig har hun pianisten, Neel Teilmann. De to musikere spiller César
Francks Sonate i a-moll for fløjte og klaver. Derudover kommer vi
til at høre et soloværk for fløjte af Salvatore Sciarrino.
Koncerten varer godt en halv time. Efter koncerten serveres lidt mundgodt i våbenhuset.
Der er gratis adgang, og kirkebilen kører. Denne kan bestilles på Faxe Kirkekontor (5671 3552,
tast 1) senest kl. 12 sidste hverdag før koncerten.

Passions-koncert i Roholte kirke
Tirsdag den 15. marts kl. 19.30
Vokalensemblet „Herlufs Vokaler“ og organist og dirigent Karsten Gyldendorf besøger Roholte
Kirke. Anledningen er en passionskoncert, altså musik, der behandler tiden op til påske og den
smertefulde vej, Jesus måtte gå for således at påtage sig alle menneskers skyld. Det bliver til
toner af Bjørn Hjelmborg, Michael Bojesen og ikke mindst norske Knut Nystedt, af hvem der
opføres „Stabat mater“, som beskriver Jesu lidelser set fra hans mors, Marias, synsvinkel. Dette
værk er for kor og cello, hvorfor også cellisten Anja Lillemæhlum medvirker. Undervejs kan også
høres musik for hhv. orgel solo og cello solo.
„Herlufs Vokaler“ har hjemmebane i Herlufholms Kirke. Ensemblet er specialiseret i nyere kormusik, og har bl.a. været transmitteret sammen med Anja Lillemæhlum i P2-musik med netop
Knut Nystedts „Stabat mater“.
Karsten Gyldendorf
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Forårskoncert i Faxe Kirke
Torsdag den 28. april kl. 19.30

Ved dette års forårskoncert får koncertgængerne chancen
for at overvære en uropførelse af „Mandarin Mass“ - en
nyskrevet kinesisk messe bestående af et indledende smukt
stykke instrumentalmusik, fem messesatser og 2-3 fællessalmer afsluttende med en festlig enstemmig kinesisk salme (sunget på engelsk) med dans. Messen opføres af kirkens ungdomskor, „Ung Koralklang“ under ledelse af Lene Besser i samarbejde
med Haslev Kirkes Pigekor under ledelse af Betty Arendt. Desuden medvirker „Ensemble Nordica“, der består af Betty og Peter Arendt samt de tre kinesiske musikere, Sun Yuming, Zhang Yu
og Jin Xiaoyun, der spiller på originale kinesiske instrumenter. Messesatserne er oversat til dansk
af Holger Lissner, så det vil være til at følge med sprogligt, selv om korene synger på kinesisk. Vel
mødt til en anderledes koncert, hvor to kulturer mødes!
Der er gratis adgang, og kirkebilen kører. Denne kan bestilles på
Faxe Kirkekontor (5671 3552, tast 1) senest kl. 12 sidste hverdag før koncerten.

2. pinsedag i Boesdal Kalkbrud
Provstiets fælles gudstjeneste d. 16. maj kl. 11.00
Boesdal Kalkbrud danner rammen om provstiets fælles gudstjeneste, hvor kirkegængere, gravere, kirketjenenere, organister, kor og præster i sand pinseånd samles til en fejring af
Helligånden. Efter gudstjenesten er det efterhånden blevet
en fast tradition for mange - hvis vejret er til det - at holde
skovtur i kalkbruddets bløde bakker eller på stranden.

Babysalmesang
Efter pinse er der igen babysalmesang i Faxe Kirke for de 0-1-årige og deres forældre/bedsteforældre. Agnes Bjerregaard er parat med gode salmer og sange,
rasleæg og sæbebobler til glæde for de allermindste.
Det gratis tilbud sker i et samarbejde mellem Faxe, Hylleholt og Roholte Kirker og
børn fra de 3 sogne har derfor fortrinsret, men der er ofte også plads til andre.
Dag og tid for babysalmesang bliver annonceret i FaxeBugten og på kirkernes
hjemmeside i begyndelsen af maj, men man kan allerede nu henvende sig til sognepræst Kirsten Kjær Ohms (se adresselisten for Faxe Kirke), for at blive skrevet op.
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Danske Kirkedage, som denne gang hedder Himmelske Dage, foregår i år i København i Kristi
Himmelfartsferien, fra torsdag den 5. maj til søndag den 8. maj 2016.
Programmet kan I godt glæde jer til
Der vil være mange forskellige slags gudstjenester, koncerter, film, kunst, overraskende debatter, rollespil, sofasamtaler rundt i byen, foredrag, morgensang på torvet, fællessang og
gospelsang, himmelsenge og droneflyvninger, gadeteater, skriftestole, trosvandringer, workshops med gode samtaler over strikketøj og træsnitteri, miljø- og bæredygtighed m.m. mere.
Til at hjælpe os med at gennemføre et godt og flot program har, blandt mange andre,
Dina Al-Erhayem, Michael Jeppesen og Clement Kjærsgaard, lovet at medvirke.
Det vil alt sammen komme til at foregå i telte på Nytorv, Gammeltorv, Frue Plads, Regnbuepladsen og Rådhuspladsen og i kirker og andre tilstødende lokaler i indre by.
Find os her: www.himmelskedage.dk · www.facebook.com/himmelskedage

Pilgrimsvandring for Tryggevælde provsti
Lørdag d. 3. september 2016

Tab for alt ikke

lysten til at gå

:
Jeg går mig hver
Så indbydes der igen - for 11. gang - til pilgrimsvandag det daglig
e velbefindende
og går fra hver
til
dring for Tryggevælde provsti.
sygdom.
Jeg har gået m
ig mine bedste
Ruten i år har Øde Førslev Kirke som udgangstanker til
og kender inge
n tanke så tung
punkt. Derfra går vi til Sneslev, Ørslev, Terslev til
,
at man ikke ka
n gå sig fra den.
slutpunkt i Øde Førslev - en tur på ca. 20 km genSøren Kierkegaar
nem smukke landskaber. Der er i år også tanker
d
om at afslutte vandringen med fælles aftenspisning
for dem, der skulle have lyst; men mere om det i folderen, der vil ligge klar
i våbenhusene i provstiets kirker omkring påsketid med mere præcis angivelse af tider, rute og pris.

Årets pilgrimsleder er sognepræst Solveig Ståhl-Nielsen, Bråby/Teestrup/Førslev Kirke og de øvrige i
planlægningsgruppen er: Turplanlægger Ole Thystrup, Haslev, kirke- og kulturmedarbejder Ellen Faber
Jørgensen, Haslev Kirke og kordegn Bodil Hovmand, Hylleholt Kirke. Til sidstnævnte i gruppen er der
tilmelding senest d. 8. august på e-mail: BOHO@km.dk
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Kirkelig vejviser FAXE
PRÆSTER I FAXE-ROHOLTE PASTORAT:
Kirsten Kjær Ohms, sognepræst (kbf.)
Faxe Præstegård, Kirketorvet 7, 4640 Faxe
Tlf. 56 71 31 23 · E-mail: kkoh@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 10 - kl. 11
Fridag: Mandag

For m

www.ere informa
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
dget, reg
u
Møder, b hjemmesiden
f
a
fremgår

KIRKEKONTORET:
Kontor: Gl. Strandvej 1, 4640 Faxe
Åbningstid: Mandag-fredag kl. 9.00-13.00 evt. senere træffetid efter aftale
KORDEGN: Stig Laursen
Træffes på kirkekontoret i åbningstiden · Tlf. 56 71 35 52 · E-mail: sla@km.dk
ORGANIST: Lene Besser · Tlf. 23 32 36 68
KIRKETJENER: Susanne Skjoldgaard Pedersen · Tlf. 20 14 52 18
KIRKEGÅRDSLEDER: Lone Brett Jensen
Træffes på kirkegårdskontoret mandag - fredag kl. 11-12 · Tlf. 56 71 35 52 · E-mail: lmkr@km.dk
MENIGHEDSRÅDSFORMAND: Morten Vive
Gl. Strandvej 3, 4640 Faxe · Tlf. 56 71 57 68 / 23 71 13 61 · E-mail: morten.vive@gmail.com
KIRKEVÆRGE: Per Jensen
Stenagervej 50B, 4640 Faxe
Tlf. 28 45 32 50/56 71 32 50
KIRKEBLADS-REDAKTØR: Claus Østenby
Ny Strandvej 18A, 4640 Faxe · Tlf. 60 16 39 84 · Email: Faxoegaard@mail.dk
FØDSEL OG DØDSFALD :
Anmeldes snarest muligt til kordegnen. Gl. Strandvej 1, tlf. 56 71 35 52.
Fødselsanmeldelse: Forældres dåbsattester og evt. vielsesattest medbringes.
Dødsanmeldelse: Afdødes dåbsattest samt evt. vielsesattest medbringes.
KIRKELIGE HANDLINGER:
Ved dåb, vielse og begravelse: Henvendelse hos kordegn og hos præsten.
Bemærk venligst, at når f.eks. dåb eller vielse er aftalt med præsten, skal man også henvende sig
til kordegnekontoret.
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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

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. 9.00-13.00
GRAVER/KIRKEGÅRD:
Linda Pedersen
Tlf. 23 62 39 99. Mandag: Fridag
ORGANIST:
Bente Schultz
Egemosevej 13, 4640 Faxe. Tlf. 56 72 52 86
KIRKEVÆRGE:
Hanne Margrete Straarup
Vindbyholtvej 32, Roholte, 4640 Faxe
Tlf. 56 76 80 46. E-mail: hmsjf@mail.tele.dk
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MENIGHEDSRÅDSMØDER
I ROHOLTE SOGNEHUS:
8. marts, 12. april og 10. maj.
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:
I marts og april måned: Præstevikar Tina Preus
Hansen, tlf.: 71 75 60 28, e-mail: tiph@km.dk.
1. maj er Pia Heegaard Lorentzen,
mobil: 21 71 70 83, e-mail: pihl@km.dk,
tilbage fra sin studieorlov.
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

Alle er velkomne til at overvære menighedsrådsmøderne, der holdes i Hylleholt Sognehus,
Hovedgaden 15, Faxe Ladeplads. Møderne begynder kl. 19 og er på følgende datoer resten af
2016: den 14. marts, 25. april, 23. maj, 27. juni,
22. august, 26. september, 31. oktober og 21.
november.
Et par dage før hvert møde kan dagordenen - og
senere referatet læses på kirkens hjemmeside:
www.hylleholtkirke.dk

Kollekter i marts, april og maj måned:
Fra 7.2.-25.3.: Folkekirkens Nødhjælp
27.3.-16.5.: Provstiets Ydre Missions Projekt
22.5.-31.7.: Kirkens Korshær
Ved koncerter og andre arrangementer i kirken
samles altid ind til Juleuddelingen i Hylleholt
Sogn.
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 28. april.

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

Omdelingen af KirkeHilsen
Faxe Ladeplads Idrætsforening (FLI) vil også i 2016 stå for omdelingen af KirkeHilsen, som de har
gjort de seneste 8 år. Det er i år et u12-drengehold fortsat med Tom Hammer som ansvarlig, der 4
gange om året deler bladene ud. Menighedsrådet er glade for at kunne støtte det lokale idrætsliv.
Skulle bladet udeblive, bedes man kontakte Vera Bisp på 56716230 eller mail: fambisp@hotmail.com
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GUDSTJENESTER

Marts - maj 2016
SØNDAG I KIRKEÅRET

DATO

FAXE

ROHOLTE

HYLLEHOLT

MARTS
Hverdagsandagt
Midfaste
Maria Bebud.
Hverdagsandagt
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag

02/03
06/03
13/03
16/03
20/03
24/03
25/03
27/03
28/03

16.15 CA
09.00 CA
10.30 KKO
16.15 CA
10.30 KKO
10.30 CA
10.30 CA
10.30 KKO
10.30 KKO

10.30 CA
14.00 KKO

10.30 TPH
10.30 TPH (KB)

10.30 CA
20.00 CA (#)
10.30 KKO
10.30 CA
09.00 KKO

10.30 TPH
17.00 TPH (KB)
10.30 TPH
10.30 TPH (KB)
10.30 TPH

APRIL
1. s. e. påske
2. s. e. påske

03/04
10/04

09.00 KKO
10.30 KKO
12.30 KKO (¤)

10.30 KKO
10.30 CA

10.30 TPH (KB)
10.30 TPH

Konfirmation
3. s. e. påske
Aftengudstjeneste
Bededag

16/04
17/04
21/04
22/04

10.30 CA

10.30 KKO
09.00 CA

24/04

10.00 KKO (K)
12.00 CA (K)
09.00 CA

10.30 TPH
10.30 TPH (K)
19.00 TPH (KB)
ingen

4. s. e. påske

10.30 CA

10.30 TPH

MAJ
5. s. e. påske
Kristi Himmelfart
6. s. e. påske
Pinsedag
2. pinsedag OBS: Boesdal
Trinitatis søndag
1. s. e. trinitatis

01/05
05/05
08/05
15/05
16/05
22/05
29/05

10.30 CA
10.30 KKO
10.30 CA
10.30 KKO
11.00 KKO
10.30 KKO
10.30 CA

09.00 CA
10.30 CA
10.30 KKO
10.30 CA
11.00 CA
ingen
10.30 KKO

10.30 PHL (KB)
10.30 PHL
10.30 PHL (KB)
10.30 PHL
11.00 PHL (KB)
09.00 KKO
10.30 PHL (KB)

FORKORTELSER: CA = Carsten Ackermann · KKO = Kirsten Kjær Ohms
TPH = Tina Preus Hansen · PHL = Pia Heegaard Lorentzen
TEGN: (KB) = Kirkebil · (KK) = Kirkekaffe · (K) = Konfirmation · (¤) = Familiegudstjeneste
(#) = Spisning i Roholte Sognehus kl. 18.00 tilmelding til Roholte præstegård
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.

