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DE 3 SOGNE

Så er det sommer
I hvert fald et kort øjeblik i det forår, hvor jeg
skriver. Et øjeblik, hvor solen varmede ikke bare
udenpå, men indeni.
Helt ind til knoglerne, som jeg har hørt gigtplagede drømme om og længere endnu… ind i
hjertet. Altså det hjerte, der ikke er en pumpe,
der sender blodet rundt i kroppen, men det
hjerte, der rummer alle ens følelse og minder.
Jeg vidste godt, - det korte øjeblik, hvor aprilsolen fandt sommerminderne frem, - at der var
længe endnu. Længe til de dage, hvor man ikke
lige skal tjekke vejrudsigten, så man kan indrette sig med overtøj og regnfrakke og fornuftige
strømper, men bare går ud. Og helt sikker kan
man jo heller ikke være, selvom kalenderen siger
både juni, juli og august. Der er år, hvor sommeren netop kun fornemmes i glimt.
Men når den er her… sommeren. Så blomstrer
ikke blot roserne og alle de andre blomster, men
også vi. For vi er nok „lysets børn“, som Grundtvig skriver i en af sine mest kendte salmer: Den
signede dag med fryd vi ser, men vi er også sommerens børn. Så mødes vi igen på gader og veje,
på stranden, ved campingpladsen, over grillen
eller ved et musikarrangement i det fri.
Vi mødes med dem vi kender, - men sommeren giver også mulighed for at mødes med nye
mennesker. Når turisterne kommer til byen eller
det er os, der er turister i andre byer og egne og
lande. Og ikke mindst, så kan vi møde nogle af
de nye tilflyttere til Danmark, - jeg tænker på
nogle af de mange flygtninge, der i de seneste
år er kommet til Danmark og nu er ved at finde
sig til rette med både sprog og kultur.
En af mine bekendte er engageret i Røde Kors’
arbejde for netop denne gruppe, - og hun
fortalte, hvordan de flygtninge hun var i kontakt med undrede sig: Hvor ER alle danskerne
henne? De så stort set ikke en sjæl, når de gik i

byen. Tomme veje, tomme fortove, tomme haver… Hvor er de dog henne alle sammen?
Svaret var selvfølgeligt nok for både min bekendt og mig. Det var vinter og bidende koldt,
og så bliver man indenfor hvis man kan. Derudover, så er der også for de fleste af os et arbejde at passe eller skole eller nogle af de mange
indendørs-aktiviteter, der passer os bedst det
meste af året.
Men når solen begynder at varme, så kommer
også danskerne frem af deres huler og vover sig
ud blandt andre til en snak over hækken eller en
samtale på fortovet, der godt kan trække lidt
ud, nu man ikke bliver alt for blåfrossen, gennemblødt eller gennemblæst af vejr og vind.
Sommeren kan ikke blot varme os, men også
andre, i vores møde med hinanden. Både dem
vi synes vi kender og dem, der stadig er nye og
anderledes for os… og omvendt. De fleste af os
har mod på andet og mere end det velkendte i
den sommertid, der venter, nærmest som om vi
også har lagt en del af de sædvanlige forbehold
fra os sammen med vintertøjet.
Prøv for eksempel at komme til gudstjeneste
særligt tilrettelagt for hørehæmmede. Måske
har man for længst opgivet den oplevelse, fordi
det er for svært at høre og forstå, - men søndag
d. 12. juni er der mulighed for i Faxe Kirke at
opleve en gudstjeneste: „tekstet for hørehæmmede“ og bare 14 dage senere er der døvegudstjeneste samme sted. Se omtalen af begge arrangementer i kirkebladet.
Jeg ønsker alle kirkebladets læsere rigtig god
fornøjelse med de nye oplevelser og møder, der
må vente dem i den tid, der kommer. Og forhåbentlig dejligt vejr med masser af varmende
sommersol.
Kirsten Kjær Ohms
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Højmesse (TH)

– tilrettelagt også for hørehæmmede

Jeg har fået lov til at holde gudstjeneste i Faxe
Kirke søndag den 12. juni, og jeg glæder mig
meget til at besøge kirken og møde menigheden.
Kirkeministeriet ansatte mig i 1986 i stillingen
som præst for hørehæmmede øst for Storebælt,
og fordi jeg hverken er tilknyttet et sogn eller
en kirke, er jeg henvist til at komme som gæst i
„fremmede“ kirker.
Når jeg holder gudstjenester, bruger jeg hjælpemidler, der er relevante for hørehæmmede,
og jeg bruger de samme hjælpemidler, når jeg
varetager kirkelige handlinger. Kirkelige handlinger kan aftales ved henvendelse til mig, og
ethvert kirkekontor hjælper gerne med at formidle kontakt!
„Hørehæmmede“ er mennesker, der hører dårligt eller måske ligefrem slet ikke kan høre. Er
de så ikke døve? Nej, ikke efter dansk tradition;
her i landet forstår vi „døve“ som mennesker,
der har været uden brugbar hørelse før de lærte
sprog; dvs. fra fødslen eller i hvert fald som
spæde. Derfor bliver deres modersmål som regel en form for tegnsprog. Hørehæmmede har
lært at tale ved hjælp af øret, men har i løbet
af deres liv pga. sygdom, ulykke eller arvelige
forhold helt eller delvis mistet deres hørelse, og
skal de lære tegnsprog, er det et fremmedsprog
de skal lære fra bunden. Derfor har Den Danske
Folkekirke én slags specialuddannede præster
for døve og en anden for hørehæmmede. Men
hørehæmmede og døve vælger naturligvis selv,
hvilke tilbud de ønsker at gøre brug af!
Mange hørehæmmede bruger høreapparat,
men høreapparater er ikke for ørerne, hvad
briller er for øjnene. Man skal lære at bruge sit
høreapparat, og det er svært for mange; men
da det ikke altid er så let at få den nødvendige
undervisning, og nogle af os mennesker ikke altid er så tålmodige som vi ville have gavn af at
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være, er der alt
for mange høreapparater, der
lever et ubemærket liv uden batterier i brugerens
skuffe.
De fleste høreapparatbrugere har god gavn af
at høre over et teleslyngeanlæg, men for svært
hørehæmmede og døvblevne, og for dem, der
endnu ikke bruger høreapparat med udbytte,
kan det hjælpe at sætte tekster på det, der bliver sagt eller sunget. Og det er sådan jeg gør,
når jeg holder gudstjeneste. Menigheden får
udleveret hele teksten til gudstjenesten på papir – inkl. prædiken, og man kan tage papirerne
med hjem.
At høre tale på sit modersmål med et hørehandicap kan sammenlignes med som „normalthørende“ at høre tale på et fremmed sprog. Hvis
man går i teatret i udlandet, kan det hjælpe på
forståelsen at have læst stykket i forvejen eller i
hvert fald læse det bagefter, og det gælder, selv
om det er et sprog, man føler sig hjemme i.
Efter behov kan gudstjenesten også simultantolkes til skrift på en storskærm i kirken. Hvis
nogen, der læser dette, gerne vil have en sådan simultantolkning, kan man kontakte mig
(e-mail: peha@km.dk) eller kirkekontoret, og så
vil det så vidt muligt blive arrangeret.
Jeg vil med hjælp fra præster, personale og kirkekontor følge sognets sædvanlige højmesseritual, så godt jeg kan, så at gudstjenesten ikke
bliver anderledes på andre punkter end præstens person. Jeg glæder mig til at møde Faxe
Kirkes menighed og håber, at I har lyst til at
være med.
Peter Bjørn Hansen, præst for
hørehæmmede øst for Storebælt

FAXE SOGN

Gudstjeneste på tegnsprog i Faxe Kirke
Søndag den 26. juni kl. 10.30 er der mulighed
for at opleve en helt særlig gudstjeneste. Gudstjenesten denne dag foregår nemlig på dansk
tegnsprog. Salmerne synges bådene med orgelspil og præsten synger med hænderne.
Bibeltekster og prædiken fremføres på tegnsprog, og alt tolkes til dansk tale, så alle, både
døve og hørende kan få fuldt udbytte af gudstjenesten.
Døvepræst Lise Lotte Kjær og kordegn og daglig leder ved Døves Kirke i København, Heidi
Nissen Moesby medvirker ved gudstjenesten.
Velmødt til en særlig, visuel oplevelse i Faxe
Kirke.

Afslutning med forårets minikonfirmander
Faxe Kirke tog afsked med forårets minikonfirmander ved en festlig familiegudstjeneste 2.
søndag efter påske d. 10. april, hvor vi hørte
om hvad der skete EFTER påske, da Jesus var

opstået. Bagefter var der sodavand og kage i
sognehuset og minikonfirmandunderviser Marianne Carlberg og sognepræst Kirsten Kjær
Ohms uddelte diplomer til de flittige „mini’er“.
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Til lykke til forårets konfirmander
St. Bededag, fredag d. 22. april, blev der konfirmeret 28 unge mennesker i strålende, dejligt solskinsvejr. Fotograf Kristian Buchmann fotograferede begge hold både kl. 10.00 og kl. 12.00 og har
venligst stillet billederne til rådighed for kirkebladet. Man kan evt. efterbestille billedet hos Kristian
på hans hjemmeside: www.foto-k.dk. Se under indkøbskurv/webshop.

Konfirmandholdet kl. 10.00 med Kirsten Kjær Ohms

Konfirmandholdet kl. 12.00 med Carsten Ackermann og Kristian Eg Løkkegaard
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Minikonfirmander efter sommerferien
Den nye skolereform betyder længere skoledag, også for de mindste elever,
men sidste efterår og forår var der alligevel rigtig mange glade minikonfirmander, der tog imod Faxe Kirkes tilbud om minikonfirmandundervisning. Det var en stor fornøjelse at mærke, at børnene stadig havde lyst og
overskud til at lege, lytte og lære. Så er der også saftevand, kage og frugt
undervejs, og det var der ingen af børnene, der havde noget imod.

Se i øvrigt på
hjemmesiden:
www.faxekirke.dk
eller på

Efter sommerferien indbydes Rolloskolens 3.A til efterårets konfirmandundervisning, der foregår efter skoletid, mens 3.B. må vente til efter jul og nytår. Vi uddeler en invitation på skolen lige efter det nye skoleår er begyndt.

Ungdomskor og korskole i Faxe Kirke
Når dette kirkeblad udkommer, er korene ved
Faxe Kirke gået på sommerferie – d.v.s. ungdomskoret synger fortsat for ved gudstjenesterne i juni måned, og i juli og august synger korets
ungegruppe med ved gudstjenester og kirkelige
handlinger i weekenderne.

te 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.

Ny korsæson starter igen i september – mere om
det i næste nummer af kirkebladet. Skulle nogen allerede nu ønske at høre mere om korene
med henblik på indmeldelse, kan korleder Lene
Besser kontaktes på tlf.: 23 32 36 68 eller mail:
lenebesser@stofanet.dk

Faxe Kirkes Børnekor, der fik sin nye start ved
kirken i januar, øver (fra september til og med
maj) fredage fra 15-16 i Sognehuset. Hver korprøve indledes med en forfriskning til koristerne,
så der er energi til indlæring. Aldergruppe: 2., 3.
og 4. klassetrin!

Lidt om korene: Ungdomskoret, „Ung Koralklang“ er for piger
i aldersgruppen 1125 år. Koret øver (fra
september til og med
maj) hver torsdag aften fra 18.30 til 20.30
skiftevis i Sognehuset
på Præstøvej 1 og i
kirken. Koret deltager
ved højmesser som
lønnet kor, til udvalg-

Hygge ved årets korovernatning
- det er sodavand, der er i glassene :-)
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Studiekreds i Faxe sogn efterår 2016
I efteråret 2016 vil vi prøve at videreføre forsøget med studieaftener i Faxe Sognehus.
Som optakt til 500-året for reformationen i
1517 næste år 2017 vil vi se på reformationens
historik, d.v.s. tiden reformationen opstod i, og
prøve at komme lidt ind på Luthers tanker om
reformation ved at læse nogle (uddrag) af nogle
af de tekster, Luther skrev.
Vi lægger ud med en film om Martin Luther:
Tirsdag d. 4. oktober: Joseph Fiennes: Luther
(varighed ca. 2 timer)
2. studieaften ligger:
Tirsdag d. 18. oktober: Indledning om tiden op
til reformationen og reformationens forløb.

Og vi slutter dette års studieaftner af
Tirsdag d. 15. november: Er vi stadig „lutherske“ i vores lutherske, protestantiske kirke ?
For den, der ikke kan vente, kan følgende skrifter foreslås som tidsfordriv i sommervarmen:
Regin Prenter: Reformatoren Martin Luther.
Forlaget Aros, 1960 (69 sider)
Leif Grane: Historien om Martin Luther.
Forlaget Aros, 1983 (72 sider)
Og for dem, dette ikke er nok kan foreslås:
E. Thestrup Petersen: Martin Luthers betydning
for kirke og kultur. Aros (97 sider)
Leif Grane: Den uberegnelige Luther. Gad 1992.
(174 sider)
Med ønsket om en god sommer!

3. studieaften ligger:
Tirsdag d. 1. november: Luthers kamp for at
finde en nådig Gud.

2 helt særlige
gudstjenester!
Søndag d. 12. juni kl. 14.00
Gudstjeneste ved landsdelspræst for hørehæmmede: Peter Bjørn Hansen „tekstet for
hørehæmmede“. Se omtalen side 4. Efter
gudstjenesten er der kirkekaffe for alle i Faxe
Kirkes Sognehus, Præstøvej 1 A.

Carsten Ackermann

Søndag d. 26. juni kl. 10.30
Gudstjeneste ved døvepræst Liselotte Kjær
Døvekirkens årlige udflugt går til Stevns og
Faxe og i den forbindelse afholdes gudstjeneste i Faxe Kirke. Alle kan være med,
for hele gudstjeneste bliver også tolket til
dansk, - men vi kan love en anderledes og
meget visuel præget gudstjeneste. Se omtalen side 5.

Gudstjenester på LindevejCenteret i Faxe
Der er gudstjeneste på LindevejCenteret:
Onsdag d. 22/6 kl. 14.30-15.30 + Tirsdag 9/8 kl. 14.30-15.30.
Organist: Lene Besser, præst: Carsten Ackermann.
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„Fyldt af glæde“
- ny salme-CD indspillet af „Ung
Koralklang“ og Faxe Kirkes Børnekor
For snart et år siden spurgte Faxe Kirkes Menighedsråd mig, om jeg kunne forestille mig sammen med ungdomskoret, „Ung Koralklang“ at
indspille en CD – en salme-CD, der fremover
skulle være en gave til nybagte forældre i Faxe
Sogn. Det var menighedsrådets tanke, at vi på
den måde kunne give småbørnsforældrene et
lille indblik i den salmeskat, vor salmebog rummer.
For salmekendskab er for nutidens danskere ikke
en spidskompetence, og ofte står nybagte forældre mere eller mindre på bar bund musikalsk,
når de kommer til kirken med deres små børn,
der skal døbes. Præsterne spørger gerne, om der
er en salme, forældrene gerne vil have sunget ved
dåben, og det kan være svært at tage stilling til,
hvis man kun kender ganske få salmer.
Jeg gik med på idéen, og efterfølgende startede
planlægningen af salme-CD’en. Som det første skridt bad jeg vore to præster lave en liste
over de salmer, de hver især kunne tænke sig
skulle med på en familie-salme-CD. Jeg fik to
udspil i hånden og gik med disse videre med
udvælgelsen. Udover familiesalmerne syntes
jeg, der også skulle være lidt anden kormusik på
CD’en, og da ungdomskoret netop i maj 2015
havde sunget en dejlig forårskoncert, vi havde
optaget, tilføjede jeg to numre fra den koncert
– John Rutters „All things bright and beautiful“
og Anna Cederberg-Orretegs „Jordens Sång“ –
de to korværker henholdsvis indleder og afslutter CD’en.
En anden idé fik jeg også: Ved Faxe Kirke genstartede jeg i januar 2016 børnekor. Denne
genstart var så stor en succes, at jeg besluttede
mig for også at medinddrage de yngste piger i
CD’indspilningen. Kirkens nystartede børnekor

kom således med ganske kort varsel til at synge
med på 4 af CD’ens salmer.
CD-optagelserne fandt sted i februar måned i
år. I samme periode startede vores lokale kunstner, Helle Gantzel, med at lave udkast til et farvestrålende CD-cover. Det blev til flere rigtig
flotte malerier, blandt hvilke menighedsrådet
besluttede sig for at bruge et børnebillede, der
rummer temaer fra alle CD’ens 12 børnesalmer.
Når børnefamilierne sammen lytter til CD’en,
kan de således på coveret kigge efter det symbol, der hører til den pågældende salme. Helle
fik efterfølgende den gode idé også at lave en
sort-/hvid-tegning af cover-billedet. Kopier af
denne vil fremover ligge tilgængelig i kirkens
børnehjørne, så børnene under gudstjenesterne
kan hygge sig med at farvelægge tegningen.
Om ganske kort tid er CD’en, der er redigeret af
Jesper Jørgensen, helt klar. Vi kalder den „Fyldt
af glæde“, for hvad er mere sigende end ordet
„glæde“, når man står med sit lille barn i armene. Desuden hedder en af dåbssalmerne „Fyldt
af glæde“ – så titlen er aktuel på flere planer.
Skulle der nu sidde nogle kirkegængere, der ikke
lige står foran at skulle være forældre, men rigtig gerne vil lytte til „Fyldt af glæde“, behøver
disse ikke blive snydt. CD’en vil – udover at være
gave til nybagte forældre – kunne købes på kirkekontoret for 100 kr./stk. Overskuddet fra salg
af CD’en går til Faxe Kirkes Menighedspleje.
Lene Besser
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Set ud fra Præstegårdsvinduet
Det er kommet på mode at opfordre (unge
mennesker?) til at melde sig ud af Folkekirken
for derved at spare en ca. 2-3000 kr. på årsbasis. Ikke så underligt er det en forening af
ateister, der kommer med denne tilskyndelse.
Men at være medlem af Folkekirken er jo netop
ikke betinget af, at man absolut tror på, der
findes en gud. Det kan være, man bare håber
det – eller at man svinger lidt mellem at tro og
ikke at tro. Det er de få, der aldrig tvivler men
hele tiden tror fuldt og fast. Der er plads til alle
i Folkekirken. Og så dem, der blot synes, det
er en smuk, gammel kulturinstitution, som det
ville være synd at smide ud. Men de fleste, der er
medlem af folkekirken har nok et bestemt sted i
hjertet, hvor kirken har sit eget hemmelige krybberum!
Det kan være, man engang imellem er rivende
uenig med en præsts udtalelser et sted, eller at
man er rigtig glad for sin præst og man synes,
præstens prædiken siger én noget. Eller det kan
være, man en gang imellem lister ind i en eller
anden kirke til gudstjeneste eller en hverdag, for
lige at sunde sig. For at finde ro. For at finde ud
af sig selv. Og da kan det være, man pludselig
får en god oplevelse gennem sådan en kirkegang, får lidt mere mod på at gå ud igen i hverdagen og tage en tørn med livet én dag mere –
Men så skal der jo stå en kirke et sted. Nogle
steder. Og så skal der jo være en præst, man
kan se sig gal på, eller det modsatte. Og han/
hun skal jo bo et sted, helst i nærheden af der,
hvor man evt. får behov for at snakke med præsten. Det koster jo alt sammen.
Men set i forhold til at andet, vi sætter os i udgifter for, så er det alligevel småpenge. Man
bruger snildt 2-3000 kr på at holde bil – om
måneden vel at mærke! Til sammenligning er
2-3000 kr om året til Folkekirken ikke ret meget.
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Og der findes præster, der ikke vil betjene „kunder“, som ikke er medlemmer af foreningen,
f.eks. hvis et ikke-medlem skal begraves. Ikke
af smålighed, men fordi det er ureelt at lade
andre, som har været medlem hele livet, betale
for de få, der har villet spare pengene.
I stedet skal der her lyde en opfordring til at benytte en metode, som vil gøre, at man får mere
ud af de penge, man betaler i kirkeskat: Brug
kirken noget mere!
Kom lidt oftere til gudstjenesterne og få dejlig
musik, en stund til fred og ro og eftertanke i
et smukt kirkerum, en god start på dagen og
ugen, nogle tankevækkende tekster som er så
slidstærke, at de har holdt i flere tusind år, og
en prædiken af en præst, som i hvert fald har
gjort sig umage med at give kirkegængerne noget med hjem at tykke på.
Besøg kirken en hverdag, hvor den er åben og
ingen andre kan forstyrre ens tanker og vær lidt
alene sammen med Gud.
Kom og vær med til at festliggøre og markere
årets kirkelige højtider: Påske, Pinse og Jul og
tag glæden over en festligt pyntet kirke med
hjem i hjertet. Husk: din deltagelse er vigtig! For
det betyder noget for de andre, som kommer,
at du er der!
Gå en tur på vores smukke, velplejede kirkegård, og få nogle tanker om dem, der ligger der,
og vores eget menneskeliv – og det håb, kirken
ligger dér og netop ønsker at give os i den forbindelse. Håb om liv og kærlighed.
Du kan også overveje, om du skulle stille op til
det kommende menighedsrådsvalg her til November måned og der igennem være med til at
sætte dit præg på kirken.
Venlig hilsen, Carsten Ackermann

ROHOLTE SOGN

Guldkonfirmander
Søndag d. 17. april samledes størstedelen af
det konfirmandhold, der blev konfirmeret i
snestorm for 50 år siden i Roholte Kirke, til en
festlig gudstjeneste. Inden frokost i sognehus

og rundvisning i både klokketårn og den gamle
skole blev der taget et gruppebillede af de „gyldne“ konfirmander.

2. pinsedags-gudstjeneste i Boesdal kalkbrud
I over 10 år har sognene i Tryggevælde fejret 2.
pinsedag fælles i Boesdal Kalkbrud.
Det var oprindelig daværende sognepræst FREDE TRAMM, Faxe, der fremkom med ideen, og
man må sige, den blev taget godt imod. Hvert

år har det samlet „fuldt hus“ i gryden i kalkbrudet, og hvert år har vejrguderne betænkt os
med „strålende vejr“! Nogle gange med tørre
stråler! Andre gange med lidt fugtigere stråler!
Men stemningen har altid været i top.

Her er et billede fra sidste år med alle deltagende præster og det flot pyntede alterbord.
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Organist Christina Bernstein
Christina Bernsteins præsentation af sig selv
som ny organist ved Roholte kirke pr. 1. maj
2016:
Jeg er den nye organist i Roholte Kirke pr. 1. maj
2016. Jeg vil lige sige pænt goddag her: Jeg glæder mig meget til at arbejde sammen med jer.

som arbejder/rejser i dette år efter deres studentereksamen i 2015.
Og til de af jer som kender Anna Bernstein, så
er hun min kære søster.
Jeg ser frem til at møde jer.

Jeg har været i Roholte et par gange nu for at
hilse på koret, graverne og fået gode informationer af Bente og spille lidt mere på orglet.

Mange hilsner fra Christina

Jeg er 57 år, har været lærer siden 1982, men
har netop sagt min orlovsstilling op for at spille
orgel. Dvs jeg startede på eksamenslinien for
organister og korledere i sommer og HÅBER at
kunne afslutte sommeren 2017.
Jeg bor lidt udenfor Stensved (mellem Vordingborg og Kalvehave) så det er en utrolig smuk
køretur langs med Præstøfjorden på vej til arbejde i Roholte. Vi har en gård med får og pyntegrønt og hyggedyr af forskellig slags.
Min mand Olav er kirkesanger i Nørre Alslev
kirke på Nordfalster, skovmand og passer bedriften herhjemme. Vi har tvillinger på 19 år,

Konfirmation i Roholte kirke
Det er stadig muligt at blive konfirmeret i Roholte kirke.
Hvert år er der enkelte unge, som er blevet
forberedt sammen med deres klasse i andre
sogne, som gerne vil have selve konfirmationshandlingen i deres hjemsogn: Roholte.
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Konfirmation er altid festlig! Lige gyldigt om
der er få eller mange konfirmander! Der er
både mulighed for forårs- og efterårs-konfirmation.
Forårskonfirmationen ligger fast på Kr. Himmelfartsdag. Efterårskonfirmation vil blive lagt
på den sidste søndag i september.
Carsten Ackermann

ROHOLTE SOGN

Vagtskifte ved Roholte Kirke
Den 1. maj har der været vagtskifte ved Roholte
Kirke. Bente Schultz har valgt at gå på pension.
Som afløsning har vi ansat Christina Bernstein
som ny organist.

Det er med glæde, at vi har ansat Christina
Bernstein.

Det er jo vemodigt at tage afsked med en flittig
og ansvarsfuld medarbejder.

Christina er bosat ved Stensved og uddannet
fra Kirkemusikskolen i Roskilde. De sidste fire
år har Christina været ansat som organist i en
mindre stilling.

Bente har på sin egen stille måde altid leveret
et professionelt arbejde. Det har været nemt for
menighedsrådet.
Alting varer ikke evigt – heller ikke Bentes engagement og enestående indsats for menighedslivet i Roholte gennem mange år. Bente Schultz
har skabt og udviklet det flotte Rokogo-Kor, organiseret spændende koncerter, været inspirator for sangcaféer og trofast fyldt Roholte Kirke
med smuk orgelmusik.
Hjertelig tak til Bente for din tid ved Roholte
Kirke. Vi vil ønske dig et godt og langt otium.

På forskellig vis har Christina et solidt og aktivt
kendskab til både musik- og kirkeliv. Desuden
har Christina stor pædagogisk erfaring.
Christina er meget kompetent! Vi glæder os til
samarbejdet og ønsker held og lykke med jobbet!
Vi byder Christina velkommen i Roholte Kirke.
Roholte Menighedsråd
Jørgen Fredslund
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Sommermarked i Roholte
Søndag den 14. august 2015, fra kl. 10-16
Roholte Kirke er igen i år, en aktiv del af markedsdagen.

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

Der er gudstjeneste i Roholte kirke kl. 10.30 og
i løbet af dagen foregår forskellige ting i kirken.
Der bliver mulighed for rundvisning i den smukt
istandsatte kirke, og en tur i tårnet.

Lørdag den 13. august, kl. 18.00, er alle velkommen til, at deltage i en fælles grillaften.
Medbring selv kød til grillen, så kan salatbar og
drikkevarer købes. Der er selvfølgelig tilmelding
til Kludeegen@mail.dk eller til Lene 20255269.

Der er endvidere billedudstilling i Sognehuset,
og mulighed for at hygge sig med en kop kaffe,
og høre om de ting, der foregår der, med strikkedamer, sangcafe og kor.

Lene Rostgaard

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 man meget velkommen. Kontakt Thyra Nielsen på tlf. 56 78 86 53,
Nete Petersen på tlf. 56 72 51 67 eller Birthe Petersen
56 72 54 51.
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I 2015 sendte vi 143 bluser,
13 undertrøjer og 23 tæpper.

HYLLEHOLT SOGN

Forårskoncerten, der var en afskedskoncert
En velsøgt koncert den 17. april med det lokale
Rokogo-koret blev en på én gang festlig og vemodig afsked med korets mangeårige dirigent.
Selv om det var den sidste koncert i Hylleholt
kirke med Bente Schultz som dirigent, var publikum ikke vidne til en bedrøvelig affære, men
Rokogo-koret lyste af den sangglæde, dynamik
og indlevelse, som dets leder gennem sin personlighed har udviklet og formidlet til korets
medlemmer såvel som til dets tilhørere.
Slutnummeret „Må din vej gå dig i møde“, som
koret ofte har afsluttet sine koncerter med, havde præg af en helt særlig intens inderlighed og
varme, som understregede, at her var der tale
om en personlig hilsen fra kor til dirigent.

Organist Bente Schultz, der har skabt og udviklet det store firestemmige kor til dets nuværende
standard, blev hyldet med stående ovationer,
blomsterbuketter og taler af et taknemmeligt
og veloplagt publikum.
Frede Tramm, koncertudvalget

Hylleholt og Roholte menighedsråd er glade
for, at den nye organist i Roholte kirke, Christina Bernstein har påtaget sig at lede koret fremover, så de dygtige sangere kan fortsætte og vi
andre kan glæde os til flere dejlige koncerter.

Menighedsrådets formand Arne Skovbæk holder tale for Bente og
overrækker en gave fra menighedsrådet.
Foto Jan Hovmand
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Afsked med vikarierende sognepræst
Tina Preus Hansen
Søndag den 24. april var den sidste søndag,
hvor Tina Preus Hansen forrettede tjeneste i
Hylleholt kirke. Og endda med en barnedåb
som afsked.

Efter gudstjenesten takkede menighedsrådsformand Arne Skovbæk for det store arbejde og
den ildhu, hvormed Tina Preus Hansen havde
klaret at blive kastet hovedkuls ind i en fuld
besat kalender fra dag 1 – uden at nå at blive
præsenteret for hverken menighedsråd eller
medarbejdere.
„Du har klaret det fint, og vi har været glade for
at have dig her under Pia Heegaard Lorentzens
studieorlov“ udtalte menighedsrådsformanden
og overrakte en lille hilsen fra menighedsrådet –
hvorefter gravermedhjælper Pia Olsen overrakte
en hilsen fra medarbejderne.
Vi ønsker Tina Preus Hansen alt godt fremover.
Vera Bisp, kirkebladsudvalget

Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling 2016
For 15. gang deltog Hylleholt Sogn i den landsdækkende indsamling søndag den 13. marts.
Desværre bliver det sværere og sværere at konkurrere med de store tv indsamlinger med underholdning og hvor man kan vinde præmier
ved at yde et bidrag. Indsamlingsleder Rikke Olsen får en stor tak for sit arbejde med at tilrettelægge ruter og bruge sin tid på det gode formål,
men måske skal vi alle i tænkeboks før næste års
indsamling, for det gør en forskel, når vi er flere,
der bruger et par timer på at samle ind.
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2 konfirmander og 5 voksne indsamlede ialt
4.663,50 kr. og det er rigtig flot. Mange bække
små – gør en stor å.
Arne Skovbæk, Hylleholt menighedsråd
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Dåbskjole bænkudsmykning
Hylleholt Menighedsråd ønskede en markant udsmykning, der året rundt kunne fortælle om døbefontens have. Vi ønskede en granitbænk med et
dåbskjole motiv.
Bænkens granit skulle harmonere med døbefonten,
og den skulle opstilles på et brostens befæstet areal
ved døbefonten på Hylleholt Kirkegård, hvor der i
plænen om foråret myldrer et løgtæppe op af hvide
og blå forårsbebudere, der i et par måneder omkranser døbefonten som en dåbskjole.
Da billedhugger Laila Westergaard beskrev sine
overvejelser og inspiration til at hugge en bænk i rød
Bohus granit, hvor en dåbskjole var lagt hen over
bænkens ene ende, fik vi følgende ord med til menighedsrådet.

Citat af Laila Westergaard:
På bænken indhugges en dåbskjole minutiøst udført. Dåbskjolen er et billede på de mange børn, der også her er blevet
båret til dåben gennem tiderne. I dåben indvies vi til Guds
rige og det evige liv. Ved det, at stoffet også kan lede tanken
hen på Jesu klæde, der lå efterladt ved graven, drages der en
linje fra dåben til Jesu død og opstandelse.
Udsmykningen af bænkens ben kunne overvejes.
Laila valgte en enkel meget fin udsmykning, som
står fint sammen med bænkens- og døbefontens udsmykning. Så der nu er blevet et smukt samlet hele i
formen på pladsen: Døbefontens Have.
Arne Skovbæk

For et par uger siden var jeg til barnedåb på Vesterbro og det som præsten I sin prædiken bl.a. lagde
vægt på ved dåben, var det fællesskab, det lille barn
nu blev indviet i. Taget i Guds hænder, men også
indviet i et helt konkret fællesskab i kirkens menighed
ved Enghave Plads. Den lille plads her ved den gamle
døbefont, tænker jeg også er tænkt som en plads
indviet og viet til et sted for fællesskab, et mødested
for børn og voksne før og efter en gudstjeneste, en
barnedåb, en konfirmation, en begravelse, et sted at
sætte sig, lade tankerne falde lidt til ro. Kirkegården
er det sted vi begraver vore døde, men det er også
et sted for os at komme og genoplive mindet om de
afdøde og et sted, hvor vort liv kan ses og forstås i et
større perspektiv.
Som små haver ligger gravstederne der. Små grønne
pletter, hvor der plantes på livet løs, påskeliljer og
pinseliljer skyder op år efter år og minder os om liv
og opstandelse.
At placere en døbefont på en kirkegård er en smuk
tanke. Det siges ved dåben at Gud bevarer vores udgang og vores indgang. Fødsel og død er begyndelsen og enden, men dåben bryder det uafvendelige
ved død og grav, den giver os håb om opstandelse
og evigt liv.
Når de små børn bæres til dåben iklædes de en hvid
kjole, den reneste farve, så fint skal det være. Præsterne og biskopperne vies også i den hvide kjortel,
bruden vies ofte i hvidt. Konfirmanderne er i hvidt,
Jesus og vi bliver ifølge traditionen begravet i det
hvide klæde.
For det lille barn, der døbes, er det en festklædning,
der peger hen på et liv, der er mere end det korte
menneskeliv. På folkekirkens hjemmeside står der, at

hvid er kirkens festfarve, og
farven er et symbol på at den
som bærer den, er velsignet,
elsket og tilgivet af Gud. Der
står også, at en dåbskjole er
alt for lang til barnet. Det
symboliserer, at barnet kan
vokse i sin dåb. Dåbens løfte
gælder hele livet.
Dåbskjolen her vil forhåbentlig minde os om dåbsdagens betydning for os alle. Dagmarkorset om halsen, de små korsmønstre i stoffet. Små børnehænder
vil komme og mærke på stoffets folder, og spørge
hvorfor ligger der en kjole her og hvorfor er den af
sten? Og måske stedet således kunne tjene til lidt
genopfriskning af tankerne omkring hvorfor vi bliver
døbt, og blive et sted, hvor der tales om de store og
vigtige ting i livet.
Bænken er udført i en rød bohusgranit. Jeg har savet,
poleret og hugget kjolen ud af blokken.Det polerede
fremstår rødligt og der, hvor jeg har hugget overfladen over med små mejselslag fremstår den om ikke
hvid, så lys. Så længe stenen består vil kjolen ligge
på den sten. Det forgængelige sarte kjolestof er fastholdt i et materiale, der nok holder lidt længere end
vi. Tænk at det lille barn, der i dag rører ved kjolen,
måske en dag sidder her med sit barnebarn på bænken. Det er det kirken kan, give os fornemmelsen af
at vi ikke kun er selvstændige selvberoende dødelige
individer, men at vi indgår i en meget større fortælling, hvor slægter følger slægters gang, og Gudfader
har sagt, der står engle på vagt, hvor mine de små
er i senge.
Laila Westergaard

Foto Henrik Morin

Laila Westergårds tale
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Billedhugger Laila Westergaard
udsmykker Hylleholt Kirkegård
Da Hylleholt Kirke blev sat istand i 2002, blev
det besluttet, at den oprindelige døbefont, der
havde været i brug fra kirkens indvielse i 1878
til 1928, skulle sættes istand og tages i brug
igen.Det blev den ved kirkens 125 års jubilæum
i 2003.
Granit døbefonten skulle så sættes ud på kirkegården. Landskabsarkitekt Charlotte Skibsted
tegnede et anlæg, hvor forårsblomster i hvide
og blå farver smyger sig om døbefonten som en
dåbskjole. I dette anlæg blev der også indtegnet en stenbænk, der nu er hugget i rød Bohus
granit og placeret på kirkegården næsten 13 år

Laila viser os sin huggeteknik

efter, at granit døbefonten kom ud på kirkegården.
Fire medlemmer af Hylleholt Menighedsråd besøgte billedhugger Laila Westergaard fredag eftermiddag den 1. april. Vi kom til hendes åbne
værksted på en aflåst stenplads med sten industri på Prøvestenen i København. Bag nogle
skure havde Laila en arbejdsplads under et halvtag uden sider og i det fri. Hendes stenlager var
de samme steder og ligeså kunstværker under
fremstilling. Her står Laila i al slags vejr året
rundt og skaber kunstværker. Ja man kan næsten sammenligne med Jeppe Aakjærs digt om

Arne Skovbæk sepjler sig i granitten

Billedet viser dåbskjolen der
ligger ud over kanten
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Jens vejmand, der bag en skærm forvandler de
hårde sten til brød.
Vi, Gertrud Tramm, Inger Christiansen, Arne
Dilling og undertegnede Arne Skovbæk, ville
ind og besøge Laila, for at se hvor langt hun var
nået med dåbskjole bænken. Vi blev alle imponeret over at se dåbskjolen liggende hen over
den ene ende af bænken, hvor stoffet i granit
har så stor stoflig karakter, så man har lyst til
at røre ved det og tage stoffet i hånden. Jeg tror,
enhver mor og bedstemor vil nyde at se Dagmar
sølvhalssmykket og Dagmarkors broderierne på
forstykket af kjolen. Med dåbskjolen på bænken vil vi have den for øje året rundt.
Laila havde også mange andre kunstværker i
gang, nogle med debatskabende motiver og
med en følsomhed med lys og skygge i moti-

verne. Inger tog et billede, hvor Laila demonstrerede huggeteknik. Bænken var også et godt
motiv. Ved et tilfælde kom mit spejlbillede med
på et billede af Jomfru Maria, så det kan ses
som et bevis på, at vi havde været der. Vi synes
alle, at vi havde fornemmet den kunstskabende
proces, der skal til dag ud og ind, hvor mukkerten utallige gange slår på mejslen, før kunstværket træder frem af granitten - her skal man
også lægge mærke til den meget fine hugning
på bænkens ben.
Når dette læses er bænken blevet afsløret den
5. maj
Arne Skovbæk
Foto: Inger Christiansen

Billedet viser et nærbillede af forstykket på kjolen

Billedet viser de to sokler eller ben til bænken

Billedet viser dåbskjolen forfra
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Forårskonfirmation i Hylleholt kirke
Som I alle kan se, så er størstedelen af årets konfirmander blevet konfirmeret her
i midten af april måned, de sidste skal konfirmeres søndag den 18. september.

Lørdag den 16. april 2016

Foto: Tom Lorentzen
Forrest fra højre: Tina Preus Hansen, Josefine Sabine Eiholm Nielsen, Má Jasmin Sylla Hauschildt, Camille Izabella
Liff Hedehøj, Nicoline Koch Søndergaard, Anna Felten Bjørklund, Agnete Sommer Nielsen, Oliver Skovvang Jensen,
Mads Senius Nielsen
I midten fra højre: Freja Helene Holm Larsen, Anna Caroline Kjellquist Wistoft, Cecilie Rosa Fjordager, Mathilda
Czubanick Ogareck Holm Hansen, Jonas Munkeboe, Julie Pedersen Vive, Patrick Kørshøj, Julius Kruse Carl, Marcus
Myhlendorph Haagensen, Jonas Kristensen
Øverst fra højre: Julie Rot Sørensen, Gustav Lindholm Rossil, Lukas Thaulow Krag, Mads Aggergaard

Søndag den 17. april 2016

Fra Højre: Tina Preus Hansen, Stefanie
Vrøj Sørensen, Lars Jan Wiggers Bek, Tilde
Ørting Selby Hervard
Foto: Tom Lorentzen
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Aftengudstjenester
Også i år vil nogle af søndagenes højmesser være lagt om aftenen, det giver en god
lejlighed til at synge nogle af de fantastiske
aftensalmer, der ikke bliver sunget så ofte.
Der vil være kaffe og te bagefter i hyggeligt
fællesskab.
Aftengudstjenesterne er søndag den 19.
juni, søndag den 10. juli og søndag den
14. august. Alle gange kl. 19.00
Venlig hilsen
Aktivitets-og gudstjenesteudvalget

Minikonfirmand
Når skolen begynder igen efter en forhåbentlig
god og velfortjent sommerferie, er det også tid
til at overveje, hvilke tilbud man har lyst til at
deltage i efter skoletid.
Hvis man efter ferien starter i 3. klasse, er ét af
tilbuddene, at man i efteråret kan gå til minikonfirmand i Hylleholt Kirke. Her mødes vi en
gang om ugen, hvor vi hører om, hvad der foregår i kirken, synger, laver små opgaver og ikke
mindst hygger os med frugt, kage og saftevand.
I skrivende stund er det endnu ikke på plads,
hvilken ugedag og hvilket tidspunkt undervisningen kommer til at foregå på – det afhænger
bl.a. af skoleskemaet. I løbet af sommerferien
vil hver elev i 3. klasse få et brev, hvor der vil
være helt præcise oplysninger.
Marianne Carlberg, minikonfirmandlærer

Gudstjenester for børn
og deres forældre
Der er mulighed for lørdagsdåb for dem, der måtte
ønske det, lørdag den 25. juni kl. 10.30 og lørdag
den 15. oktober kl. 10.30.
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Indskrivning til konfirmationsforberedelse
Mandag den 6. juni kl. 19.30 er der indskrivning til konfirmationsforberedelse for skoleåret
2016/17 og til konfirmationerne i 2017.
Skulle man have misset indskrivningen, så
kontakt sognepræst Pia Heegaard Lorentzen,
således at vi kan få indskrevet de unge mennesker og få overblik over hvor mange, der ønsker
konfirmationsforberedelse ved Hylleholt kirke
og konfirmation i 2017.
Grundet den nye skolestruktur er der en vis usikkerhed om hvilken afdeling af Østskolen, de
unge mennesker kommer til at være tilknyttet
efter sommerferien.
I år deltager Østskolen i en forsøgsordning,
hvor konfirmationsforberedelsen placeres i
skoletiden og derfor tilbydes alle, der ønsker
det, konfirmationsforberedelse i det sogn, hvor
skolegangen foregår og så kan konfirmanden
og familien beslutte, om de ønsker konfirmation i det sogn, hvor de bor eller om det skal
være i det sogn, hvor konfirmanden er blevet
forberedt.

Det er vigtigt at kontakte både det sogn, hvor
forberedelsen skal foregå og hvor selve konfirmationen skal finde sted og skulle der komme
ændringer undervejs, så er det også vigtigt at
give besked begge steder.
Konfirmationsdatoerne i Hylleholt Kirke er følgende:
2017
Lørdag den 29. april, søndag den 30. april og
søndag den 24. september.
2018
Lørdag den 14. april, søndag den 15. april og
søndag den 16. september.
Der er tradition for, at konfirmationerne ligger
kl. 10.30 og man bliver konfirmeret på den dag,
man ønsker det! Det skal dog tages med i overvejelserne, at særligt lørdagen i april er valgt af
mange og det betyder, at man ikke kan have så
mange gæster med til selve konfirmationen, da
kirken jo har den plads, den har.
Sognepræst Pia Heegaard Lorentzen

Samtalesalon
Sæt kryds i kalenderen ved tirsdag den 6. september kl. 19. Da er der igen Samtalesalon i
Hylleholt Sognehus. Hovedgaden 15, Faxe Ladeplads.
Vi er så heldige at få besøg af tidligere formand for Landsforeningen af Menighedsråd, Inge Lise
Pedersen, som vil tale om emnet: „Hvem har ansvaret for kirken?“ Se mere i næste KirkeHilsen,
der kommer 1. september.
Der er gratis adgang og alle er velkomne.
Aktivitets-og gudstjenesteudvalget
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Milde Moses
Børne-ungdomskorets forårskoncert den 25. april
I kor-timerne fra januar og til nu har vi i Hylleholt kirkes korskole og kirkekor arbejdet med
Benedicte Riis’s skønne musical: Milde Moses.
Koristerne blev taget med på en tur til det gamle
Ægypten og følger Moses fra Faraos datter finder ham som spæd i en kurv på Nilen til han har
hentet de ti bud på Sinai-bjerget.
Søndagen inden opførelsen sang ældste kor
med ved gudstjenesten og derefter mødtes de
med korskolen for at sætte stykket sammen,
fordele roller og sætte sangstemmerne sammen
og lære, hvad der skulle gøres til det. Om mandagen inden koncerten øvede vi stykket i kirkerummet, spiste mange rugbrødsmadder og fik
dragterne på. 2.-3.klasse var israelitter og 4.-6.
klasse spillede ægyptere. Rollen som Moses blev
delt mellem to korister.
Efter musicalen sang vi salmer og så optrådte koret med „Uncover“, korskolen sang: „En

Farao sender sine soldater efter israelitterne for få
dem til at komme tilbage.

mund kan bruges til en masse“ og sammen
sluttede korene med at synge Arne Andreassens
dejlige salme: „Se min engel, hvide engel“ og
„Under stjernerne på himlen“.
Korleder Charlotte Hjerrild Andersen
Anmeldelse
Det var en rigtig fin fremstilling af bibelstykket,
hvor lidt stof i klare farver og enkle rekvisitter
gjorde det helt tydeligt, hvem der var israelitterne og hvem der var ægypterne, så man lettere
kunne følge slagets gang. Det hele holdt sammen af musical-sangene og korenes fremstilling
af den bibelske fortælling.
Både det store kor og korskolen brillierede med
sange, der var indøvede udover alt det andet.
Rigtig flot. Der var fortjente klapsalver fra tilhørerne – og så skulle de trætte sangere vist hjem
og slappe lidt af.
Vera Bisp

Moses har hentet de ti bud og stykket slutter.
Der må klappes.
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Hylleholt Kirke er igen i år med i brochuren
over Vejkirker for Øerne - nu også som cykelkirke
Det er 16. gang, at Kirkefondet udgiver disse
brochurer over vejkirker og andre åbne kirker
i Danmark. Det er de deltagende kirker, der finansierer trykning og distribution af brochurerne. I år er der 29 nye kirker med i brochurerne.
Brochurerne er atter i år illustreret og layoutet
af tegner og grafiker Kim Broström.

Tips til besøg i kirkerne
Mange bruger brochurerne, når de tager rundt
på ture i Danmark. Formatet gør det nemt at
have brochurerne liggende i handskerummet.
Oplysninger om kirkernes adresser gør det nemt
at indtaste adressen på sin GPS.
Senere på foråret får Kirkefondet en ny hjemmeside, og her vil det blive muligt at søge på
de enkelte vejkirker eller på symbolerne, så man
f.eks. kan finde alle vejkirker med kalkmalerier
eller cykelvenlige vejkirker. Hvis man har en
smartphone, vil der også komme en mobil version, hvor man via sin gps i telefonen kan finde
den nærmeste vejkirke etc.
Ønsker du at finde kirkernes adresser på mere
deltaljerede kort eller deres GPS-koordinater
eller se fotos af kirkerne henviser vi til hjemmesiden www.korttilkirken.dk
Planlægger du at tage på tur med børn eller
børnebørn, har Nanna Lønne Votborg skrevet
en rigtig god artikel til hjemmesiden „Sjov for
børn“ om vejkirker, og om hvordan man kan
forberede besøg i en kirke med børn.
Brochuren kan hentes i kirkernes våbenhus, på
turistkontorer, campingpladser, biblioteker og
lign. steder – eller downloades.
Vera Bisp
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Erindringsværkstedet ...
... begynder efterårets foredragsrække den
8. september kl. 14-16, i Hylleholt Sognehus,
Hovedgaden 15, Faxe Ladeplads.
Hans Peter Wandall
Min indiske barndom
Mine 11 første leveår (fra 1935-46) „fik“ jeg
i Sydindien - det har jeg altid betragtet som
en gave! Jeg voksede op med 3 sprog: Dansk,

engelsk og tamil. Legekammeraterne talte engelsk eller tamil, men ikke dansk! I januar 1946
fik vores lille provinsby besøg af Gandhi. Min
storebror og jeg stod i forreste række bag en
rød afspærringssnor - omsider kom det længeventede damptog. Det standsede, og der på et
trinbræt i en tredieklasses togvogn stod Gandhi
og så smilende på os to! Jeg havde en vidunderlig barndom i Indien!

Alle er velkomne.
Foredrag, kaffe/te og kage koster 40 kr.
Kirkebilen kan bestilles hos: Faksebilernes Taxi, tlf.: 56 71 44 55.
Kontaktperson Gertrud Tramm tlf.: 40 56 75 77
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Folkekirkens Skoletjeneste
I en kronik i dagspressen skrev kultur- og kirkeminister Bertel Haarder den 20. februar „Jeg
tøver ikke med at anbefale, at menighedsråd, provstier
og stifter opretter skoletjenester til de 20 procent af
landets skoler, som endnu ikke har det tilbud. Og at
skolerne tager imod det med åbne arme!“
Den 12. maj deltog Arne Skovbæk, Gertrud
Tramm og Inger Christiansen fra menighedsrådet samt undertegnede fra kirkebladsudvalget
i årsmødet i Folkekirkens Skoletjeneste i Herfølge. Det er et beundringsværdigt arbejde de to
projektmedarbejdere, teolog Birgitte Krogh og
lærer Sidsel Leth Svensson udfører. I 2015/16
deltog således 533 klasser fra Faxe, Stevns og
Køge kommuners skoler, en markant stigning
i antallet af tilmeldte klasser. Vi hørte om de
kommende projekter, hvor bl.a. 150 året for

Luthers reformation i 2017 er indarbejdet i forskellige klassetrin. I Hylleholt menighedsråd er
man også begyndt at tænke frem mod jubilæet
– på voksenplan.
Bertel Haarder skriver også „Folkekirkens Skoletjeneste er et fremragende eksempel på, hvordan det
kan gøres. Det drejer sig om tro, bøn og sang i dansk
evangelisk-luthersk kristendom, men det er også oplysning, kundskab og dannelse. Det er det udgangspunkt,
folkekirke og folkeskole sammen er nået til. Det er ikke
missionsvirksomhed. Det er almen dannelse, personlig
udvikling og kulturpolitik“.
En interessant aften med god inspiration til det
fortsatte arbejde blandt børn og voksne.
Vera Bisp

Gudstjenester på Hylleholtcenteret
Torsdag den 23. juni kl. 14.30-16, med nadver (kirkebil)
Torsdag den 14. juli kl. 14.30-16, med nadver (kirkebil)
Torsdag den 18. august kl. 14.30-16, med nadver (kirkebil)
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.

Præstens træffetid på Hylleholtcenteret
Kære beboere, pårørende og personale på Hylleholtcenteret
Mandag den 6. juni, mandag den 4. juli og mandag den 8. august, vil præsten være at træffe
på Hylleholtcenteret mellem kl. 14 -16. Hvis der er behov for det, vil der være et rum, hvor
samtalerne kan foregå under rolige forhold. Tilbuddet gælder både centerets beboere, deres
pårørende og personalet. Som præst har jeg tavshedspligt og jeg vil gerne stille mig til rådighed
for samtaler om stort og småt, hvad der nu måtte være behov for at tale med sin præst om.
Skulle der være behov for at træffe mig på andre tidspunkter, kan jeg kontaktes på tlf.:21717083
eller på mail: pihl@km.dk
Venlig hilsen sognepræst Pia Heegaard Lorentzen
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Tab for alt ikke
lysten til at gå:
Jeg går mig hve
r dag det daglig
e velbefindend
og går fra hver
e til
sygdom.
Jeg har gået m
ig mine bedste
tanker til
og kender inge
n tanke så tun
g,
at man ikke ka
n gå sig fra den
.
Søren Kierkegaa
rd

Pilgrimsvandring for Tryggevælde provsti
Lørdag d. 3. september 2016
Så indbydes der igen – for 11. gang - til pilgrimsvandring for Tryggevælde provsti.
Ruten i år har Øde Førslev Kirke som udgangspunkt. Derfra går vi til Sneslev, Ørslev, Terslev til slutpunkt
i Øde Førslev – en tur på ca. 20 km gennem smukke landskaber. Der vil i år - som et ekstra tilbud - være
mulighed for efterfølgende fællesspisning i „Præstegårdsladen“ Øde Førslev.
Praktiske oplysninger
Start: kl. 08.30 Øde Førslev Kirke, Førslev Kirkestræde, 4690 Haslev
Slut: ca. kl. 17.00 Øde Førslev Kirke
Deltagerpris: kr. 50,- som dækker forfriskninger på ruten.
EKSTRA: Efterfølgende fællesspisning kr. 100,- pr. kuvert inkl. drikkelse
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.
Tilmelding
Til sidstnævnte i gruppen senest d. 8.8. på e-mail: BOHO@km.dk – tlf.: 56 71 60 83 / 24 66 89 77
Ønsker du at deltage i fællesspisningen indbetales kr. 150,Ønsker du kun at deltage i vandringen indbetales kr. 50,Oplys ved tilmelding om du deltager i efterfølgende fællesspisning.
Indbetaling på bankkto i Danske Bank - reg. nr. 4955/kto. 0009228799 - tilhører Haslev Kirke og mærk
indbetalingen „Pilgrimsvandring 2016“ og husk tydelig afsender. Man er først tilmeldt, når pengene er
modtaget - tilmeldingen er bindende. Indbetalt beløb refunderes ikke.
Bodil Hovmand
kordegn
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Sommerkoncert i Hylleholt Kirke · Søn. den 21. aug. kl. 16

Willy Egmose / Jeppe Smith-Olsen
Duo · Piano/Kontrabas
Den landskendte jazz-duo har samarbejdet siden 1981 i mange forskellige sammenhænge, kirker,
koncertsale, kulturforeninger, jazzklubber, højskoler og ved korstævner. Duoen er foregangsmænd for rytmisk musik i kirken, herunder nye rytmiske salmer. Dette bygger dog på kærlighed
til traditionen. Musikken spilles i en swingende og medrivende stil, som giver velbehag.

Willy Egmose
Piano. f.1944 i Snøde, uddannet organist på
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.
Ansat ved Skjern kirke siden 1968.
Kendt foredragsholder vedr. brug af rytmisk
musik i Den Danske Folkekirke. Har flere salmer med i salmebogen som komponist.
Aktiv som jazzpianist siden 1958. Er inspireret af jazz, nordisk folkemusik og salmer, samt
pianister som Oscar Peterson, Monty Alexander og Jan Johanson.

Jeppe Smith-Olsen
Kontrabas. f.1959 i Svendborg.
Uddannet på Vestjysk Musikkonservatorium
hos Finn Hansen og Niels Henning Ørsted
Pedersen. Er inspireret af den gamle bastradition v. bl.a. Ray Brown, Oscar Pettiford og
NHØP. Har spillet med Kim Sjøgren, Daimi,
Jesper Thilo, Putte Wickman, Anker Buch og
Finn Ziegler.

Alle er velkomne.
Koncerten er gratis, men der samles, traditionen tro, ind til Hylleholt Sogns julehjælp.
Kirkebilen kan bestilles hos Faksebilernes Taxi tlf.: 56714455
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Koncert i Faxe Kirke · søndag den 4. september kl. 15

Venedigs Strygekvartet
Det er en af Italiens førende strygekvartetter, der søndag den 4. september kommer til Faxe Kirke. Ensemblet – der består af musikerne, Andrea Vio, violin, Alberto Battiston, violin, Giancarlo
di Vacri, viola og Angelo Zanin, violoncello - blev dannet i 1983, mens medlemmerne stadig var
studerende ved musikkonservatoriet i Venedig, og kvartetten har således eksisteret i over 30 år.
I de mange år har kvartetten optrådt over hele Europa og er jævnligt på turné i USA, Latinamerika, Japan og Sydkorea. I 2008 fejrede kvartetten sit 25-års jubilæum ved en koncert i Venedigs
berømte teater, „La Fenice“. I den anledning hædrede den italienske præsident kvartettens
medlemmer med den italienske stats æresmedalje i sølv.

Nu er det blevet Faxes tur til at nyde musikerne.
Vel mødt til en koncert i verdensklasse!
Til koncerten er der gratis adgang, og kirkebilen kører. Denne kan bestilles på
Faxe Kirkekontor (5671 3552, tast 1) senest fredag den 2. september kl. 12.
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Faxe Kirke er på Facebook
Vi udvikler os hele tiden i Faxe Kirke og forsøger at holde trit med fremtiden. Derfor kan vi nu
også findes på Facebook:
www.facebook.com/faxekirke/
Intentionen med at være på Facebook er at komme tættere på at informere om begivenheder
og meget andet, som sker i kirken, og at dele gode oplevelser med jer.
Giv os et „like“ og hold dig orienteret om og opdateret på, hvad og hvornår der sker noget i
kirken. Du er også velkommen til at lægge et opslag om oplevelser du har i eller med kirken.
Kirkens hjemmeside www.faxekirke.dk er ligeledes ved at blive opdateret, så der er du naturligvis
også velkommen til at lægge vejen forbi.
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Mindeord Knud Hillerup
Ved Knud Hillerups begravelse 16.01.2016

Engang for længe siden - i slutningen af forrige årtusind, da både Knud og jeg endnu var sognepræster, var der, som det somme tider sker, røre i Folkekirken. Og som det så ofte har været
tilfældet, handlede det om dekorum begrebet, om hvordan en præst skal opføre sig, hvad man
kan tillade sig i det embede. Jeg husker hverken sagen eller præsten, men kan med lettelse sige,
at den hverken handlede om Knud eller mig. Men dengang skete det, som det også sker nu:
Medierne kommer på banen. Man hentede bl.a. formanden for menighedsrådforeningen ind til
en samtale i fjernsynet. Formanden var grovsmed og slog til med forhammeren. Han halede en
af de der plastikdimser, der står i vejrabatterne frem, og så sagde grovsmeden, alias formanden:
„Ved I hvad man kalder sådan en tingest?“ Tavshed. „Den kalder man en præst, ved I hvorfor“?
Tavshed. „Den viser vejen, men den går den ikke selv!“ Jeg var så heldig at have Knud som min
forgænger i Faxe/Roholte sogne. Meget hurtigt gik det op for mig, at Knud gik vejen rundt i
sognet. På husbesøg til plejehjem - hvor det måtte være - ofte i følgeskab med sin Anna, der var
fuldtids præstekone, - dem er der næppe nogle af mere, nu hvor kvinderne for alvor er kommet
på arbejdsmarkedet, og hvor flertallet af præster nu er kvinder.
Knud kom også ned til fodboldbanen som trofast støtte til det lokale hold. Når folk fortalte
om Knud, var det med varme i stemmen. Han nøjedes ikke med at vise vejen, han gik den selv
- lige ind i folks hjerter på en ganske naturlig, jævn og folkelig måde. Hans personkendskab var
formidabelt. Men jeg aldrig hørt ham udlevere en eneste. Nogle af jer husker måske fra en fjern
fortid, hvor den danske ungdom endnu ikke havde fået hele verden som sin baghave, at man på
de forskelligste steder kunne læse en graffiti: „Killroy was here!“ Sådan en graffiti har jeg ikke
læst i Faxe, men hvor er jeg kommet mange steder, hvor jeg fornemmede: Knud har været her.
Det var mærkbart i den varme, Knud blev omtalt på, og i den holdning folk havde til deres kirke,
om end nogle af dem ikke kom så hyppigt. Jovist, Knud gik selv vejen på sin helt egen jævne og
ukunstlede måde. Og jeg var heldig, at jeg så at sige kunne sole mig i hans skygge. Knud var ikke
stor af fysisk statur, og hans sko var vel heller ikke af gigastørrelse. Men han har sat sig spor, som
det var godt at gå i, selv om de ikke var sådan at fylde ud.
Sidste gang vi var sammen med Knud i Faxe kirke var ved dens genindvielse i december 2014. Han
var tydeligt svækket af alderdom. Men han var der. I ornat. Sammen med biskoppen og kolleger
gik han vejen ind i kirken op mod alteret for trods alder og træthed for at gå den vej, der fører til
delagtighed i hinandens glæde.
Af Frede Tramm, tidl. sognepræst i Faxe
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I næste kirkeblad ...

Tumlingesalmesang
i Faxe Kirke i efteråret
I næste kirkeblad har vi tid og dag for efterårets tumlingesalmesang i Faxe Kirke.
Se på hjemmesiden: www.faxekirke.dk, Faxe Kirkes facebookside eller www.hylleholtkirke.dk
Interesserede kan henvende sig vedr. babysalmesang til sognepræst Pia Heegaard Lorentzen
eller vedr. tumlingesalmesang til Kirsten Kjær Ohms (se adresselisten) og blive skrevet op til at
få besked, når der nyt.
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Kirkelig vejviser FAXE
PRÆSTER I FAXE-ROHOLTE PASTORAT:
Kirsten Kjær Ohms, sognepræst (kbf.)
Faxe Præstegård, Kirketorvet 7, 4640 Faxe
Tlf. 56 71 31 23 · E-mail: kkoh@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 10 - kl. 11
Fridag: Mandag
Carsten Ackermann, sognepræst
Roholte præstegård, Roholtevej 30, 4640 Faxe
Tlf. 56 72 50 84 · E-mail: cac@km.dk
Træffes bedst man.-tors. kl. 11-12 samt
man. kl. 18-19 og i øvrigt efter aftale
Fridag: Fredag

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

Omdelingen af KirkeHilsen
Faxe Ladeplads Idrætsforening (FLI) vil fremover stå for omdelingen af KirkeHilsen, som
de har gjort de seneste 8 år i Faxe Ladeplads.
Det er i år et u12-drengehold fortsat med Tom
Hammer som ansvarlig, der 4 gange om året
deler bladene ud. Menighedsrådet er glade
for at kunne støtte det lokale idrætsliv. Skulle
bladet udeblive, bedes man kontakte kirkekontoret.
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Kirkelig vejviser ROHOLTE

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:
Christina Bernstein
Tlf. 50 96 98 45
KIRKEVÆRGE:
Hanne Margrete Straarup
Vindbyholtvej 32, Roholte, 4640 Faxe
Tlf. 56 76 80 46. E-mail: hmsjf@mail.tele.dk
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I ROHOLTE SOGNEHUS:
14. juni og 23. august.
Møderne er offentlige og starter kl. 18.00.
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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

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 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 juni, juli og august måned:
22.5.-31.7.: Kirkens Korshær
7.8.-28.8.: Spedalskhedsmissionen
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 præste
gården eller Vera Bisp senest 28. juli 2016.

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

35

GUDSTJENESTER

Juni - august 2016
SØNDAG I KIRKEÅRET

DATO

FAXE

ROHOLTE

HYLLEHOLT

2. s. e. trinitatis

05/06

10.30 CA

10.30 KKO

10.30 PHL

3. s. e. trinitatis

12/06

14.00 PBH/KKO * 10.30 KKO KK

10.30 PHL (KB)

4. s. e. trinitatis

19/06

10.30 KKO

10.30 CA

19.00 PHL

5. s. e. trinitatis

26/06

10.30 LLK #

10.30 CA

10.30 PHL (KB)

6. s. e. trinitatis

03/07

10.30 KKO

09.00 KKO

10.30 PHL

7. s. e. trinitatis

10/07

09.00 KKO

10.30 KKO KK

19.00 PHL (KB)

8. s. e. trinitatis

17/07

10.30 KKO

09.00 KKO

10.30 PHL

9. s. e. trinitatis

24/07

ingen

10.30 KKO

09.00 KKO (KB)

10. s. e. trinitatis

31/07

10.30 CA

ingen

09.00 CA

11. s. e. trinitatis

07/08

ingen

10.30 CA

09.00 CA (KB)

12. s. e. trinitatis

14/08

09.00 CA

10.30 CA $ KK

19.00 PHL

13. s. e. trinitatis

21/08

10.30 KKO

10.30 CA

10.30 PHL (KB)

14. s. e. trinitatis

28/08

10.30 CA

10.30 KKO

10.30 PHL

JUNI

JULI

AUGUST

FORKORTELSER: CA = Carsten Ackermann · KKO = Kirsten Kjær Ohms
PHL = Pia Heegaard Lorentzen · PBH = Peter Bjørn Hansen, præst for hørehæmmede
LLK = Lise Lotte Kjær, præst for døvemenigheden
TEGN: (KB) = Kirkebil · (KK) = Kirkekaffe
(*) = Gudstj. for hørehæmmede, gælder for en af sognets faste gudstjenester
(#) = Døvegudstjeneste, gælder som en af sognets faste gudstjenester
Ingen = Ingen gudstjeneste: der henvises til en af nabo-kirkerne
($) = Sommermarked
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.

