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DE 3 SOGNE

Påske
Vi har tre store højtider i vores kirkeår. Jul, påske og pinse. Og spørger man en præst om hvilken højtid, der er den største og den vigtigste i
vores kirke, så tror jeg at svaret ville falde uden
tøven: påsken, selvfølgelig!
Men spørger man næsten alle andre ville svaret ikke være helt så selvfølgelig. Nej, der ville
julen nok indtage førstepladsen på højtidernes
hitliste.
Det er egentlig ikke så underligt. Julen er jo først
og fremmest traditionernes fest. Her får man
lov til lune sig ved mindet om barndommens
dage, og i forventningerne og håbet om, at det
her skal blive den bedste jul nogensinde! Og så
passer jule-evangeliet som hånd i handske til
den familiehygge, som er så karakteristisk for
juletiden. Vi kan jo allesammen forholde os til
det glædelige ved et lille barns fødsel og vil hellere end gerne være blandt de første barselsgæster, både derhjemme og i kirken - og det er så
indlysende, at et spædbarn kan være tegn på
kærlighed og håb, at det nærmest ikke kræver
yderligere forklaring.
Så vidt, så godt… Men påsken nyder altså – på
trods af den er kirkeårets omdrejnings-aksel
– ikke nær den samme folkelige forståelse og
popularitet som julen. De kraftfulde påskesymboler, med deres henvisning til liv, død,
sonofring og genopstandelse bliver oftest til lidt
nuttede og ufarlige forårstegn som små søde
påskelam eller chokoladeæg. Og så kan man
spørge sig selv, hvorfor?

at hylde Jesus som konge – ja, så kan vi heller
ikke forstå den skuffelse, som fik selvsamme
mennesker til at forlange Jesus korsfæstet og
røveren Barabbas til at gå fri. Hvis vi ikke kan
genkende os i Jesus venner og disciple, der på
den ene side vil følge ham overalt og som alligevel svigter, når det virkeligt gælder – så kan
vi heller ikke genkende os i den kirke, som bygger på syndernes tilgivelse og Guds kærlighed
til menneskene. Og hvis vi ikke kan genkende
os selv i fortvivlelsen og gudsforladtheden langfredag - ja, så kan vi heller ikke forstå befrielsen
ved påskemorgens opstandelse, en befrielse
som rækker udover den enkelte og som omfatter os alle.
Påskens begivenheder kræver som ingen anden
kirkelig højtid en indlevelse, som betyder, at
det ikke bare skete dengang – men også lige nu.
Det er ikke bare de andre, men også mig og
mine naboer, det her handler om. Ja mere end
det, det handler om Guds forhold til os. Så gå
ikke udenom kirken ved påsketid, men tag del
i både sorgen og nederlaget og den sejer, som
Gud vinder for os over både synd og død.
Kirsten Kjær Ohms

Mit bud er, at påsken er meget svær at forstå og
forholde sig til, hvis man ikke lever sig ind i det
dramatiske forløb, som påskedagene indbyder
til. Hvis man vil stå på sidelinjen som tilskuer,
så bliver påskens begivenheder underligt uvirkelige og urimelige.
Hvis vi ikke kan se os selv, som de begejstrede
mennesker, der river palmegrene af træerne for
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Kirken i biografen Kanten
Flere biografgængere har allerede set Faxe Kirke tone frem i reklamerne før filmen med det
iørefaldende slogan: "Vi ringer efter jer,” der på
lydsiden bliver fulgt op af klokkeklang. Baggrunden for at reklamere på den måde er ønske fra
menighedsrådet om at markere, at Faxe Kirke er
en del af det lokale liv og har mange gode tilbud,
der ikke kun begrænser til søndagens gudstjeneste. Reklamen kan ses i Kanten frem til sommer,
– og så er der en god film bagefter.

FISK og får

Konfirmationer

Folkekirkens skoletjeneste i Faxe, Stevns og
Køge (FiSK) tilbyder folkeskolens klasser forskellige forløb, som kan indgå i skolernes kristendomsundervisning. I dette undervisningsår
har de bl.a. i samarbejde med Køge Billedskole
og museet KØS i Køge sat fokus på Bibelens dyr.

Ca. 40 forventningsfulde konfirmander forventes konfirmeret St. Bededag d. 12. maj
fordelt på flg. hold:

5.B fra Østskolens Rolloafdeling deltog i dette forløb, sammen med deres lærer Marianne
Hammer, og på en workshop på museet fremstillede de lam af ståltråd, der blev udfyldt med
træuld. På billedet ses nogle af de små lam,
som vi også håber at kunne låne til en udstilling
op til påske. Hold øje med vinduet på hjørnet af
Rønnedevej og Ny Strandvej.

Senere i maj, Kristi Himmelfartsdag d. 25.
maj er der yderligere en konfirmation af 2 af
sognets unge ved gudstjenesten kl. 10.30.
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kl. 10.00 v/Carsten Ackermann
kl. 12.00 v/Kirsten Kjær Ohms

Vi håber at kunne bringe et billede af konfirmanderne i festtøjet i et af de kommende
nr. af kirkebladet.

HYLLEHOLT
FAXE
SOGN SOGN

Konfirmandtræf 				Pletskuddet
i Roskilde Domkirke
Kirketjener Susanne Skjoldgaard Pedersen fik
Sognepræst Kirsten Kjær Ohms konfirmandhold har været i Roskilde domkirke
til det traditionelle konfirmandtræf, der
blev præget af den store reformationsfejring. Konfirmanderne fik til opgave at lave
"bønne”-fjer til den store Helligåndsdue,
der svæver op under domkirkens hvælvinger. 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.

et lynskud af kirkegårdens lille egern, der piler
rundt i de store træers stamme.

Fyraftens-andagter
Fyraftens-andagterne er for dem, der har brug
for en stille meditations-stund i en smuk ramme til at sidde og høre nogle inspirerende tekster fra Det gamle og Det nye Testamente og
lade tankerne vandre under smuk og inspirerende musik.
De to sidste andagter i foråret ligger onsdag d.
8. marts og onsdag d. 22. marts og begynder
kl. 16.00. Andagterne varer en ½ times tid.
Carsten Ackermann

Indskrivning til 			
konfirmationer i 2018
Onsdag d. 9. august 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 få information om tid og sted for indskrivningen, der
også bliver annonceret i FaxeBugten, samt på:
www.faxekirke.dk.
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 2018 er
datoen for St. Bededag d. 27. april.

Studiekreds om Luther 		
og reformationen
Vi fortsætter vores hyggelige studiekreds om Luther og reformationen. Vi har to gange tilbage i
marts: tirdag d. 7/3, hvor vi ser på Luthers Lille
og Store katekismus, og tirsdag d. 21/3 med
opsamling.					
Det er gratis at deltage (menighedsrådet er vært)
Studiekredsen starter kl. 19.00 og slutter kl.
21.30. 						
Tilmelding bedes foretaget til undertegnede (se
tlf. + e-mail bag i bladet).
			

Carsten Ackermann
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Særlige gudstjenester 		
i Faxe Kirke
Perioden fra marts til maj er – rent kirkemæssig – et overflødighedshorn af særlige
gudstjenester:

Nyt fra korene i Faxe Kirke...
Når dette kirkeblad er på gaden, er korene ved
Faxe Kirke godt i gang med forberedelser til forårets aktiviteter. Begge kor forbereder program
til forårskoncerten, der i år bliver lørdag den
6. maj kl. 11.30 (se omtale på fællessiden under koncerter). Derpå starter ”Ung Koralklang”
indstudering af ”Swahili-messen” – et Lutherprojekt, koret deltager i sammen med bl.a. Haslev og Holsted Kirkers Ungdomskor. Værket vil
i august blive opført i flere kirker.

Mariæ Bebudelsesdag			
Søndag d. 2. april kl. 10.30
Selvom der er langt til december, så er der
alligevel lidt jul over dagen, for på Mariæ
Bebudelsesdag hører vi historien om dengang den unge Maria fik englebesøg og besked på, at hun skulle føde Guds Søn.

Udover koncertforberedelse vil ungdomskoret
som altid være klar med særlige indslag Langfredag, Påskedag og i pinsen.
Kor-interesserede er altid velkomne til at kontakte organist og korleder Lene Besser (mobil:
2332 3668, mail: 1905lenebesser@gmail.com).
Der kan være spørgsmål vedr. medlemskab af
koret eller andet....
Kirkens børnekor (2., 3. og 4. klasse) øver fredage fra kl. 15-16 i Faxe Kirkes Sognehus på
Præstøvej 1 (den gamle biograf). Kirkens ungdomskor (”Ung Koralklang” – 11-25 år) øver
torsdage fra kl. 18.30-20.30 – skiftevis i kirke
og sognehuset.

Gudstjenester · LindevejCenteret
Der er gudstjeneste hver d. 4. tirsdag på LindevejCenteret i Faxe fra kl. 14.30 – 15.30.
Organist: Lene Besser.			
Præst: Carsten Ackermann.
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Familiegudstjeneste med 			
minikonfirmanderne				
Søndag d. 2. april kl. 12.30
Endnu engang fortælles historien om Maria, eller rettere ”Historien om den sejeste
pige i byen”, for der skal noget til for at
kunne være mor til Guds Søn. Forårets minikonfirmander medvirker – og efter gudstjenesten er der saftevand, kaffe og kage i
sognehuset og alle mini’erne får et diplom
for deres indsats. Alle er meget velkomne til
den familievenlige gudstjeneste, der tager
ca. ½ time.

HYLLEHOLT
FAXE
SOGN SOGN

Påske:
Palmesøndag d. 9. april kl. 9.00			
Vi hører om Jesus’ indtog i Jerusalem.

tro og håb på trods af død og mismod. Da han
velsigner det aftensmåltid de deler med ham,
genkender de ham som Jesus.

Skærtorsdag d. 10. april kl. 10.30		
St. Bededag					
Vi hører om nadverens indstiftelse, aftenen før
Fredag d. 12. maj april kl. 10.00 og kl. 12.00
Jesus’ korsfæstelse og død.
Langfredag d. 11. april kl. 10.30
Liturgisk gudstjeneste med læsninger, musik og
sang. Langfredag var en bitter dag… som der
står i en salme, og det er rigtigt. Jesus blev udleveret til rettergang, dømt til døden og hængt
på et kors og døde.

2 festlige gudstjenester, hvor forårets konfirmander får bekræftet dåbens løfter.

Kristi Himmelfartsdag				
Torsdag d. 25. maj kl. 10.30
Da Jesus var opstanden var han en tid sammen
med sine disciple, men han hørte til i himlen.
Inden han for til himmels gav han sine disciple til opgave at gå ud i verden og forkynde og
døbe. Ved gudstjenesten konfirmeres yderligere
2 af sognets unge.

Sogneindsamling
i Faxe Kirke
Påskedag d. 16. april kl. 10.30 		
Men skøn var påskemorgen!... fortsættes der
i den salme, der lige før blev citeret - og det er
ligeså rigtigt. Påskesøndag hører vi om det ubegribelige, det dejlige, det forunderlige, at den
Jesus, der var død, nu atter lever.
2. påskedag d. 17. april kl. 10.30
To af Jesus’ disciple er på vej til Emmaus, udenfor Jerusalem, også de har hørt om Jesus’ opstandelse, men de tror ikke rigtigt på det, før
en fremmed slår følge med dem og giver dem

Søndag d. 12. marts
På side 14-15 kan man læse
om baggrunden for Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling.
Også Faxe Kirke bakker op om indsamlingen
og har brug for frivillige denne dag. Man kan
henvende sig til menighedsrådsmedlem og
kirkeværge Per Jensen på tlf. 56 71 32 50.
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Juleaften i Sognehuset 2016
5 frivillige kvinder, Anette, Mette, Vinni, Karin
og Søs fra Faxe og omegnen stod sammen om
at holde en traditionel juleaften for dem, der
måske ikke havde andre at dele aftenen med,
eller hellere ville være i egen by end lang transport til familie.
Arrangementet blev holdt i Sognehuset, og
Mad-Synergi stillede køkkenfaciliteter og bil til
transport af maden til rådighed. Annoncer om
arrangementet blev sat op diverse steder i byen,
og sponsorater blev indhentet. Indkøb og madlavning stod de 5 brave kvinder selv for.
Den 22. December blev juletræet pyntet af børn
og pædagoger fra SFO Bakkedal med julepynt,
de selv havde lavet.
Juleaften deltog 28 i arrangementet. Alle fik en
kurv med lidt guf og vin med hjem samt et julekort med en hilsen fra de 5 kvinder og en liste
over dem, der var med til at sponsorere denne
herlige aften.
Alle gav udtryk for, at de gerne vil deltage i et
lignende arrangement til næste jul. Familie
Journalen vil have en artikel om arrangementet
i Faxe Sognehus omkring november, december
2017.
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Billedet er taget ved det konstituerende møde torsdag den 17.11.2016.

Nyt menighedsråd
Ved efterårets valg til menighedsrådet blev valget afgjort ved aftalevalg, eller fredsvalg, som
mange kalder det og det er jo egentlig en fin og
rammende betegnelse for fredeligt og ordentligt
gik det da også til.
Det nye menighedsråd består for de næste 4
år af:
Morten Vive, formand 			
Lise Østergaard, næstformand 		
Arne Jørgensen, kasserer og personale-		
kontaktperson
Per Jensen, kirkeværge
Claus Østenby redaktør af kirkebladet
Susanne Larsen
Kurt Sangild
Lone Carlson
Suppleanter:
Helle Johansen, Bente Rasmussen, Marianne
Sørensen, Søren Nielsen, Torben Jønck.

Sognepræst Kirsten Kjær Ohms og sognepræst
Carsten Ackermann er begge fødte medlemmer
af menighedsrådet. 				
Personalets repræsentant i menighedsrådet er
kirkegårdsmedhjælper Søren Ipsen. 		
Menighedsrådets sekretær er kordegn Stig Laursen. 					
Vi har fået sammensat et rigtigt godt menighedsråd som allerede er trukket i arbejdstøjet.
Vi har fået nedsat en række udvalg som i det
daglige tager sig af kirkens og kirkegårdens,
samt sognehusets drift og vi vil alle gøre vores bedste for at Faxe Kirke fortsat kan være
"levende sten" og vi vil tilbyde mange aktiviteter både Gudstjenesterne på alle søndage og
helligdage, men også mange andre aktiviteter
som f.eks. Koncerter, foredrag, kor, studiekredse, hverdagsandagter m.m.
Du er altid velkommen til at kontakte et medlem af menighedsrådet hvis du har spørgsmål,
forslag, ros eller ris.
		

Med venlig hilsen,
Morten Vive, Formand for menighedsrådet
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Set ud fra Præstegårdsvinduet
I år fejrer vi 500-året for reformationens udbrud
1517. Da synes det på sin plads at stoppe op og
spørge os selv, om hvad reformationen betyder
for os i dag? Om den betyder noget overhovedet?
Reformationen var en knop-skydning af middelalderen, som udfoldede sig i 1500-tallet.
I "den mørke middelalder" – som ikke var så
mørk endda – spillede både tro og overtro en
stor rolle. Kirken var en mægtig autoritet ved
siden af konge og kejser.
Kirken havde gennem århundreder opbygget
et sæt teologiske tanker, som gav pavekirken
magt til at lade folk komme ind i himlen eller at
nægte folk adgang til samme. Enten kunne man
risikere at havne i Helvede med alle dets frygtelige lidelser, eller man kunne være lidt heldigere
stillet og komme i Skærsildens lutrende pine,
hvor man blev forberedt til den evige salighed.
Kirken havde opfundet en metode til at lette
folks pinsler i Skærsilden: ved at betale aflad!
Det var kun de 100% retfærdige/fuldkomne, der
kom direkte ind i Himmelen.
I 1500-tallet brød humanismen sig vej frem båret af tænksomme hoveder som f.eks. Erasmus
af Rotterdam. Erasmus ville gerne reformere
den katolske kirke men ville under ingen omstændigheder bryde med den. Fra humanismen
og Erasmus kom der opfordringer og ideer til en
reformation af kirken, uden at det derved kom
til et egentligt brud med kirken.
Det gjorde der derimod med en anden lærd:
Martin Luther. Martin Luther var en from
munk, som i Augustinerklostret i Erfurt slogedes med sig selv og sine tanker om at komme til
rette med, hvordan han kunne være sikker på,
at han kunne møde Gud som en nådig Gud.
Det førte ham til et indgående studie af de hellige skrifter, Det gamle og Det nye Testamente.
Gennem sine studier fandt han frem til, at den
katolske kirke tog fejl i flere af sine antagelser
og dogmer. Det var ud fra opgøret med disser
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falske dogmer og læresætninger at reformationen opstod i et opgør med den tids autoriteter:
pavekirken og kejsermagten.
Luther var i begyndelsen i god samtale med
Erasmus og ønskede heller ikke et brud med
pavekirken men en reformation af kirken. Men
på et tidspunkt måtte Luther bryde med Erasmus, som han ikke mente var konsekvent i sine
tanker. Luther henviste til SKRIFTEN som den
eneste ydre autoritet et menneske er forpligtet på – ud over samvittigheden. Luther kom
gennem sine studier frem til, at vi har en nådig
Gud i Jesus Kristus, Guds søn, og at vi for Jesu
smerter og korsdøds skyld aldrig skal gå fortabt, når vi holder fast ved tilliden i Ham og i
troen på Guds nåde ved Jesu korsdød og opstandelse. Han mente, at hvis blot menigmand
kunne komme til at læse Bibelen på sit eget
modersmål, ville enhver komme frem til samme
resultat. Det behøvede man i og for sig hverken
kirke, præst eller pave til at forklare sig.
(forts. side 11)

ROHOLTE SOGN

Derfor ville Luther også have, at alle mennesker skulle have adgang til at læse Bibelen og
dér selv få syn for sagen. Det førte til, at Luther
egenhændigt oversatte hele Bibelen fra grundsprogene hebraisk og græsk til tysk. Senere er
Bibelen blevet oversat til alverdens sprog, så
alle i dag har mulighed for selv at læse Bibelen.
Luther hævdede, at alle, som er døbte, selv
er præster og pave og konger sammen med
Kristus. Derfor har vi alle lige stor adgang til
Guds øre. Og Gud lytter til både rig og fattig,
høj og lav, mand og kvinde, ja alle som kommer
til Ham og vil være Hans barn. I denne tillid skal
vi så lære at leve vores liv indtil Gud kalder os
hjem til sig. Den tillid skal vi hvile i og øve os i
at leve med hver dag.		
Det er i Luthers selvstændige tænkning over livet, troen og de overleverede dogmer gennem
studier af skriften, og i hans standhaftige modstand mod og opgør med uretfærdige autoriteter, at han har banet vej for os: også vi er
forpligtede på at tænke selvstændigt og gøre
op med de ting, der forekommer os uforenlige
med vores samvittighed og vores fornuft, ja til
at gøre op med uretfærdige autoriteter, når de
går imod Guds ord og fornuften.
Carsten Ackermann

Skærtorsdags-fejring 			
i Roholte Kirke 		
Torsdag d. 13. april 2017
Skærtorsdagsaften er efterhånden blevet en rigtig god tradition i Roholte Kirke.
Vi starter med spisning i Sognehuset omkring
et festligt dækket bord: Menuen står på lammesteg, sådan som Jesus og disciplene spiste
det den aften, vi mindes.
Og for dem, som ikke bryder sig om lam, har vi
også en alternativ-menu.
(Forts. næste spalte)

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.
Vi gør det som en god optakt til den efterfølgende, stemningssfulde gudstjeneste, hvor der
er gjort lidt mere ud af udsmykning af kirken.
Og så gør vi det også for at nyde et godt måltid mad sammen og for at få en god snak med
hinanden.
Hvis man har lyst til at deltage i spisningen,
skal man tilmelde sig senest: Palmesøndag,
søndag d. 20. marts til Carsten Ackermann, enten på tlf 5672 5084 eller på mail cac@km.dk.
Hvis nogen har lyst og overskud til at hjælpe
lidt til med arrangementet – f.eks. stille ovn til
rådighed - må man gerne sige til.
Det koster 50,- kr at spise med.
Efter aftensmaden går vi sammen over i kirken.
Her fejrer vi en stemningsfuld gudstjeneste,
hvor brød og vin fra bordet i Sognehuset indgår i nadveren.
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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Nyt fra graveren
Så er et nyt år kommet godt i gang. Vi begynder at
glæde os til foråret kommer, og vintertøjet bliver
hængt væk. Foråret er en skøn tid på kirkegården,
alle forårsløgene vælter op af jorden. Knopperne
på træer og buske venter utålmodigt på varme.
Foråret er også tiden, hvor vi igen udskifter et
stykke af vores syge hække. I år er turen kommet
til afd. B. Vi starter langs kirkemuren. Der er en
del gravsteder som er nedlagte. Vi vil igen i år forsøge, at lade gravstenene indgå, som en naturlig
del af det nye anlæg. Vi skifter så meget hæk som
budget og tid tillader.
Hvis nogen ønsker at få gravstenen fra deres nedlagte gravsted med hjem er de velkommen til at
kontakte graveren for nærmere aftale.
Med kærlig hilsen, Graver Linda Pedersen

Kirkeklubben i Roholte
Den lille strikkeklub "Kirkeklubben" mødes i Roholte sognehus hver 1. 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 Filippinerne.					
I 2015 sendte vi 143 bluser ,13 undertrøjer,og 23 tæpper. 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.
Venligst Thyra Nielsen
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Sangcafé
Der er sangcafé i Roholte hyggelige sognehus mandag d. 20.
marts og mandag d. 24. april.
Begge gange fra 10-11.30. Vi
synger fra Folkehøjskolesangbogen og fra DGI sangbogen.
Efter Anne Maries dejlige kaffebord (husk 10 kr) er der ønskesange fra de fremmødte. Alle
er hjertelig velkommen til sangglæde og hyggeligt samvær.

RoKoGo-korets forårskoncerter
I Roholte Kirke onsdag d. 26. april kl 19.30 og i Hylleholt kirke søndag d. 30. april kl 16.00.
Vores lokale kor synger den lyse tid velkommen – kom og hør med. Måske du får lyst til at være med
i koret, som øver hver onsdag 19-21.30 fra midt i september til ca 1. maj. Kontakt organist ved
Roholte Kirke Christina Bernstein.
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Del din søndag 						
med verdens mest udsatte
Søndag den 12. marts 2017 håber vi i Hylleholt Sogn at kunne sende så mange frivillige
indsamlere på gaden, at alle i sognet får mulighed for at give verdens mest udsatte mennesker en håndsrækning.
I en tid med krige og massive flygtningestrømme er begrebet næstekærlighed ofte oppe at
vende. Ideen om at tage sig af sin næste, både
naboen og den fremmede, går dog tusindvis af
år tilbage i både vores kultur og kristendom. Vi
kender den blandt andet fra lignelsen om ’Den
barmhjertige samaritaner’ fra Lukasevangeliet.
Derfor er ideen om at dele med sin næste hovedoverskriften for Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling i 2017.
Foto Lasse Mejlvang
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Altid hjælp til selvhjælp				
Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at redde
liv, opbygge robuste samfund og bekæmpe
ekstrem ulighed. Vores logo er en fisk, og vores
måde at arbejde på lyder helt forenklet: "Folkekirkens Nødhjælp skaffer ikke kun en sulten
mand en fisk, men også en fiskestang og retten
til at fiske i søen, han bor ved."
I al vores arbejde indgår ’hjælp til selvhjælp’,
så projekterne bærer sig selv, når vi rejser hjem.
Overalt, hvor hjælpen når ud, ser vi store forandringer for mennesker, der bliver i stand til selv
at forme deres fremtid - og altid efter en omhyggelig udregning af, hvordan pengene rækker
længst. Det gør de for eksempel sådan:

HYLLEHOLT SOGN

•

Når landbrugsproduktionen får et løft, er
der mad nok og overskud til at sælge eller
spare op.

•

Når levestandarden stiger, kommer børnene
i skole og øger chancen for at få en uddannelse.

•

Med bedre vandforsyning øges sundhed og
trivsel og færre må flygte ved tørke. Børnene
kan blive i skolen i stedet for at migrere.

Med uddannelse bliver det nemmere at kende
sine rettigheder, bekæmpe ulighed og tænke i
Det nytter! Ved sidste års Sogneindsamling nåede Hylleholt Sogn et indsamlingsresultat på
4663 kroner.
På landsplan blev der samlet 12 millioner kroner ind til verdens fattigste lande.
Sæt allerede nu kryds ved datoen Hylleholt
Sogn deltager i år for 16. gang i Folkekirkens
Nødhjælps sogneindsamling, der er landsdækkende. Rikke Olsen har igen lovet at være
indsamlings koordinator i Hylleholt Sogn, og
det vil jeg tillade mig at sige tak for, for der er til
stadighed brug for at indsamle midler til Folkekirkens Nødhjælps hjælpeprogrammer.

Derudover giver et par timers indsamlings indsats god motion og masser af frisk luft, samtidig med at man i fællesskab hjælper andre, der
har hjælp behov.
Så jeg vil hermed opfordre til at tilmelde sig hos
Rikke Olsen, for at være med til indsamlingen
søndag den 12.marts 2017
Arne Skovbæk
Meld dig som indsamler hos Rikke Olsen på
tlf.: 21 94 40 59 eller mail: amanda 96@live.dk
allerede nu.
Vi mødes i Hylleholt Sognehus, Hovedgaden
15, Faxe Ladeplads, søndag den 12. marts kl.
10, hvor ruter og indsamlingsbøsser udleveres.
Er man ikke 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, giro:
+01 +7002300, eller Mobilpay: send bidrag til
50 90 40 40.
"Vi vil gerne være med til at give verdens mest
udsatte mennesker et løft, både for deres egen
skyld, men også for at få en mere robust verden for os alle på sigt," siger indsamlingsleder
Rikke Olsen, der står parat med varm kaffe/te
og sandwich, når indsamlerne kommer tilbage.
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FÆLLESLÆSNING
Fælleslæsning af Niels Henrik Arendts bog:
Frihed – Martin Luther i kortform.
Selv mennesker, der ikke står i nogen relation
til kirken, kan i en vis forstand hævdes at være
gennem-lutherske. Men på hvilken måde befinder vi os i arven fra Luther, og hvilke spørgsmål
stiller hans tanker os over for i dag?

bogen op til en refleksion over Luthers betydning - i sin samtid og i dag. Bogen egner sig
til studiekreds-materiale eller til den læser, der
på egen hånd vil kaste sig ud i Martin Luthers
tænkning og dens 500-årige indvirkning på
vores liv, tro og samfund. De fem temaer har
overskrifterne: Befrielse - Den store forudsætning - Ordet og sværdet - Hverdagen - Forandring
kommer udefra.
Fælleslæsningen foregår på skift i 5 sogne og
alle er velkomne til at deltage, det er gratis at
være med.
Hver gang begynder med et kort oplæg om aftenens kapitel ved en af præsterne og derefter
er der fri samtale om aftenens tema, der vil være
kaffe, te og lidt til den søde tand undervejs.
Vi begynder kl. 19.30 og slutter kl. 21.
Onsdag den 1. marts i Spjellerup præstegård,
Præstestien 2, 4653 Karise			

Martin Luther gjorde oprør mod kirkens magt.
I vore dage (i DK) opfattes kirken i meget lille
grad som en magtfaktor – hverken politisk,
samfundsmæssigt eller i forhold til den enkeltes
liv. Så hvorfor beskæftige sig med Luther? Har
hans betydning ikke sejret sig selv ihjel? Fordi
hans opgør viser sig indirekte, ikke bare inden
for kirken og teologien, men i hele samfundet
og i den måde, hvorpå vi tænker om os selv.
Med afsæt i fem temaer, der hver præsenteres
med eksempler fra Luthers egne skrifter, lægger

Oplæg v. Torben Petersen: 			
Ordet og sværdet
Onsdag den 15. marts i Kongsted 		

Oplæg v. Jeanette Capion: Hverdagen
Onsdag den 29. marts i Ulse 			

Oplæg v. Anne Rydahl Nielsen: 		
Forandring kommer udefra
Bogen kan købes og bestilles hos Boghuset i
Faxe, Torvegade 10, 4640 Faxe med 10% rabat.
Aktivitets og gudstjenesteudvalget

Forårskoncert i Hylleholt kirke med RoKoGo-koret
Søndag den 30. april kl.16
Koret, der er Hylleholt-Roholte menighedsråds fælles voksenkor, vil traditionen tro, synge os ind i den lyse tid med deres dejlige salmer og sange.
Der er gratis adgang, men som altid ved koncerter bliver der samlet ind til
Hylleholt sogns julehjælp.
Alle er velkomne. Kirkebilen kan bestilles.
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Koncertudvalget
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Erindringsværkstedet
Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, 		
Faxe Ladeplads
Program for marts, april, maj 2017
Foredrag, kaffe/te og kage koster 40 kr. pr.
gang. Kontaktperson Gertrud Tramm tlf.:
40567577. Alle er velkomne. Kirkebilen kan
bestilles.

trods af sin fattige barndom alligevel sat til at
studere og endte som professor i teologi på
det kendte universitet i Wittenberg. Men frem
for alt stod han op mod kirken og kritiserede
dens misbrug. Med sin kritik satte han gang i
reformationen, der førte til dannelse af en ny
kirke, nemlig den lutherske. Martin Luthers liv
var dramatisk. Vi følger ham fra barndommen,
hans ungdom som from munk, hans liv som
førende for reformationen og opgørende med
ledende kirkefolk – opgør som bragte ham i
livsfare. Men vi vil også se ham som familiefar,
salmedigter og prædikant.

9. marts kl. 14 – 16				

Carl Jørgen Nielsen: 				
Humor i Danmark i ord og toner
Hvad er humor egentlig for noget?
En af vore største humorister, Finn Søborg, ved
ikke, hvad humor er!!! – Det siger han i hvert
fald.
Carl Jørgen Nielsen giver en masse eksempler på
humoren i alle dens afskygninger.
Så der er lagt op til en munter eftermiddag med
sange, noveller, fortællinger, anekdoter – kort
sagt en eftermiddag, hvor smilet skal frem.
Carl Jørgen Nielsen er organist i Vordingborg.
Han har 2 sangcafeer: en i Vordingborg og en i
Holsted kirke i Næstved.
Han har i 2 år været organist i Faxe kirke, ligesom han ofte har vikarieret og holdt koncerter i
såvel Hylleholt som i Roholte kirker.

23. marts kl. 14 – 16				

Henning Nørhøj: 				
En fortælling om Luther

6. april kl. 14 – 16				

Birgitte Drent Sørensen: 			
Maleren Olaf Høst
Birgitte vil fortælle om den berømte bornholmske maler Olaf Høst, der blev født i Svaneke på
Bornholm sidst i 1800-tallet og startede, som
mange andre dengang, med at tage ud og sejle.
Efter en årrække som sømand, begyndte han
på at uddanne sig som bygningsmaler, da familien mente, det var en mere sikker levevej end
at være kunstner, som var det eneste han havde
lyst til. Han blev aldrig færdiguddannet som
bygningsmaler, men rejste til København, hvor
han først gik på Kunstnernes Studieskole og senere på Kunstakademiet, hvor han traf sin kommende hustru, kunstneren Hedvig Wiedemann.
Efter en årrække, flyttede parret til Gudhjem,
hvor Oluf Høst helt helligede sig de bornholmske motiver, hvorimod Hedvig opgav sin kunst
for at hellige sig familielivet.

(forts. side 18)

"Jeg er bondebarn, min far, bedstefar og stamfar har været rigtige bønder. Min opvækst bar
præg af, at min far var en fattig bjergmand, og
min mor slæbte vores brænde hjem på ryggen,”
sådan fortæller Luther om sig selv. Han blev på
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20. april 2017			

Leif J. Madsen fortæller om:
Vemmetofte Kloster

Vemmetofte Kloster hed tidligere "Vemmetofte
Adelige Jomfrukloster". Det er i dag ikke blot
et gods med historiske traditioner, en prægtig
hovedbygning og velbevarede omgivelser. Det
er tillige en moderne virksomhed med især skovbrug, landbrug og campingplads.
Vemmetofte Kloster er en erhvervsdrivende
fond stiftet 10/6 1735. Det overskud, der ligger
udover vedligeholdelse af de historiske traditioner, går til forskellige gode formål.
Vi får lejlighed til at høre direktør Leif J. Madsen
fortælle om det gamle Kloster, der nu er en topmoderne og effektivt drevet virksomhed, hvor
gamle værdier stadig holdes i hævd.

4. maj kl. 14 – 16				

Vi synger sammen: 			
Charlotte Hjerrild Andersen

Vi vil sammen synge foråret ind. Vi har været
heldige at få Charlotte til at hjælpe os. Hun vil
skænkes os en buket af årstidens herlige sange.
Når vores stemmer er varmet op, er det vores
tur til at finde og forslå alle de dejlige sange,
som vi danskere elsker.
18. maj 					

Udflugt

Sejltur på Roskilde Fjord og meget, meget mere,
som vi vil fortælle om i et senere program.
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Forårskorcert med børnekoret
Mandag den 3. april kl. 17.00 vil Hylleholt
Kirkes korskole 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.-3.
kasse.
Korskolen har allerede optrådt to gange i dette
skoleår: På Hylleholtcenteret og i Hylleholt Kirke til minikonfirmandernes krybbespil.
Alle er hjertelig velkommen til at kigge indenfor
til vores lille forårskoncert i Hylleholt kirke.
Charlotte Hjerrild Andersen, Organist

Gudstjeneste 				
på Hylleholtcenteret
Torsdag den 30. marts fra kl.14.30 til 16
er der gudstjeneste med nadver på Hylleholtcenteret ved Lisbeth Mannerup Nielsen.
Efter gudstjenesten hygger vi os med danske
sange, kaffe og kage. Kaffen koster 21 kr.,
hvis man ikke bor på Hylleholtcenteret.
Alle er velkomne, kirkebilen kan bestilles.
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Præsteskifte og gudstjenesteplan
Bladet KirkeHilsen, det ledige sognepræsteembede og gudstjenesteplanen kolliderer med hinanden. For bladet skal trykkes, inden vi kan nå
at få afklaret sagen.
Ansøgningsfristen til stillingen er d. 6. februar
2017. Herefter skal biskop og provst se på ansøgningerne, før menighedsrådet får dem.
Vi har en gudstjenesteplan for marts klar med
afløsere af præster fra Tryggevælde Provsti; men
det vil være sandsynligt, at en plan i april og maj
skal ændres, når en ny præst tiltræder. Derfor
vil man ikke i Tryggevælde Provsti på nuværende
tidspunkt udarbejde en ny vikarplan for april og
maj måneder.
Der er fastlagt nogle enkelte gudstjenestetider
i april; men man kan godt regne med, at der
bliver gudstjenester hver søndag.
Gudstjenesteplanen i Hylleholt Kirke for april
og maj vil blive annonceret i Faxe Bugten, Sogn.
dk, Folkekirkens Kirkekalender, samt kirkens
hjemmeside www.hylleholtkirke.dk.

Langfredag · Musikgudstjeneste
Langfredag den 14. april kl. 16.00
Josef Haydn opførsel af Jesu Syv Ord på Korset.
Satserne i strygekvartetten veksler med oplæsning af Jesu korsord. Musikken er inderlig og
smuk og er skrevet i år 1787 til den Stille uge
som meditation over Langfredagens begivenheder.
Strygekvartettens musikere:			
Violin – Anna Bernstein				
Violin – Michael Pesek				
Viola – Marta Kocon				
Cello – Paul Olsen
Gudstjenesten er ved sognepræst Torben Petersen.

Arne Skovbæk, formand

Skærtorsdag
Skærtorsdag den 13. april fejrer vi nadverens
indstiftelse med en gudstjeneste kl.10.30.
Bagefter går vi over i Hylleholt Sognehus, hvor
vi spiser et påskemåltid i fællesskab.
Prisen vil være 50 kr. for maden og 10 kr. for
drikkevarer. Tilmelding til Kirkekontoret v. kordegn Bodil Hovmand: boho@km.dk eller tlf.:
56716083 senest onsdag den 5. april mellem
kl. 9 og 15.

Forårskonfirmationer
i Hylleholt kirke
Lørdag den 29. april og søndag
den 30. april kl. 10.30 bliver et
stort hold unge konfirmeret i Hylleholt kirke. Hjertelig tillykke.

Alle er velkomne.
Hylleholt menighedsråd
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Jakob og 					 på den nye kirkegård, og med arven blev det
til virkelighed. På urnemonumentet står datoen
Johannes Hansen´s Fond
Sidst på året 2016 sendte Hylleholt Menighedsråd afsluttende regnskab 2016 og regnskab
2015 for Jakob og Johannes Hansen´s Fond
ind til Civilstyrelsen under Justitsministeriet for
at redegøre for, at Jakob og Johannes Hansen´s
Fond var blevet nedlagt af Hylleholt Menighedsråd d. 1. september 2016. Enslydende brev
blev sendt til Roskilde Stiftsøvrighed, der i hele
fondens levetid nøje har holdt øje med og skulle
godkende forbrug af fondens midler, der kun
måtte bruges til udsmykning af Hylleholt Kirke
og til administration af midlerne.
Jakob Hansen´s hustru - Johanne 1882 – 1927
- døde tidligt og ligeså deres eneste barn Johannes 1927 - 1970. Forinden havde Jakob og Johannes besluttet, at Hylleholt Kirke skulle arve
deres bo, da de kun havde fjerne slægtninge.
Derfor arvede Hylleholt Kirke ved Johannes
død: kr. 72.000,-.
Heraf blev der købt obligationer for: kr. 60.000
og kr. 12.000,- var til rådighed. Da Jakob dør
i 1972, bliver arven til kirken efter ham på: kr.
39.167,-. Deres gravsted kan stadig ses på Hylleholt Kirkegård.
Det daværende menighedsråd havde i et par år
arbejdet på at få et urnegravsteds monument

25.06.1972, som formodentlig er den dag, monumentet blev afsløret.

Den første udsmykning var som ovenfor beskrevet et urnemonument, der symboliserer
korset og urnen. Monumentet er tegnet af billedhugger Betty Engholm, og stenhugger Feldt
fra Bornholm huggede monumentet ud af en
granitblok. Stenhugger Edmund Bjørn fra Faxe
forestod opsætningen af monumentet på kirkegården.
I 1987/88 forsøgte menighedsrådet at få frigivet midler til at betale for udskiftning af kirkevinduerne i Hylleholt Kirke. Det blev et afslag,
det var ikke udsmykning, men drift af kirken.
Det samme svar fik vi, da vi ville sætte lysekroner istand, samt til vore ønsker om midler til
maling af kirken, som i vor langtidsplanlægning
skulle males inden kirken fyldte 125 år i 2003.
Næste gang - vi fik glæde af renterne fra kapitalen – var, da vi foreslog at istandsætte orglet
og udvide orglet fra 6 stemmer til 16 stemmer.
Udvidelse af orglet var en udsmykning, og sidst
på året 1996 kunne vi tage vort nye orgel til
omkr. 1,5 mill. i brug, hvoraf fonden gav 1 mill.,
og dermed blev kirkeskatten mindre belastet i
forbindelse med den udsmykning. .
Det er lidt vemodigt at tænke på, at Jakob Hansen, som jeg husker ham, var en meget tunghør
murersvend ansat hos murermester Frederik
Hansen i Faxe Ladeplads. Jeg husker ham, fordi
han var med til at opføre et stort hønsehus for
min far i 1950, hvor jeg var 9 år, og jeg husker
tydeligt, at min far omtalte ham som en meget
dygtig og omhyggelig murer, og så skulle man
altså tale meget højt, for at han kunne høre.
Hans penge blev så brugt til, at menigheden
fremover ville kunne høre skøn musik.
Et par af vore messehageler var blevet meget
slidt, og menighedsrådet fik sat penge af på
budgettet til at erstatte én af messehagelerne.
Vi besluttede så at vente med at anskaffe mes-
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sehagelerne, til vi havde fået sat kirken i stand
med ny kirkekunst. Kirken blev sat i stand i
2002, og i 2004 fik vi 2 nye messehageler, da
Jakob og Johannes Hansen´s Fond besluttede
at skænke kirken beløb til betaling af den ene
messehagel.
Sidst i 10-året efter årtusindskiftet blev Fondslovgivningen ændret, så den bundne kapital
skulle være på mindst 1 mill. for at oprette en
fond. Jakob og Johannes Hansen´s Fond var
da på ca. kr. 250.000,- som bunden kapital.
For Roskilde Stift havde i en periode med høj
rente fra 1972 – 1996 øget den bundne kapital, og det var så renterne, der kunne bruges til
udsmykning. I samme periode havde der ikke
været noget forbrug til udsmykning. Det er så
kommet kirken til gode fra 1996 – 2016. Civilstyrelsen meddelte os, at vi gerne måtte opløse fonden mod selvfølgelig, at kapitalen blev
brugt til de oprindelige formål. Det besluttede
Hylleholt Menighedsråd at sige ja til, for nu var
vi i en periode, hvor renterne næsten ikke voksede. Derfor donerede fonden i 2014 – sammen
med det beløb, der blev samlet ind ved sognepræst Mogens Ohm Jensen´s afskedsreception
i 2008 – de 2 sidste messehageler og en folder
om messehagelerne.

Der blev et beløb tilbage, og det blev brugt i
2016 til betaling for udsmykningen ved granitdøbefonten i Døbefontens Have på Hylleholt
Kirkegård, der er tegnet af landskabsarkitekt
Charlotte Skibsted. Billedhugger Laila Westergaard har udført mange fine udsmykninger
rundt om i landet. Vi havde kontaktet hende for
nogle år siden, og nu var vi klar til at beslutte.
Hun huggede en bænk med et Dåbskjolemotiv
ud af en rød Bohus granitstens blok, der nu udsmykker Hylleholt Kirkegård. Dåbskjolebænken
blev afsløret Kristi Himmelfartsdag d. 5. maj
2016.
Så den første og den sidste udsmykning - som
fonden betalte – er udført i granit. Fonden har
i tiden fra oprettelsen til nedlæggelse skænket
udsmykning for mellem 1.500.000,- og kr.
1.600.000,- til Hylleholt Kirke og Kirkegård.
Hylleholt Kirke og Kirkegård har fået stor
kunst for øjne og øren fra Jakob og Johannes
Hansen´s Fond. Derfor skal der fra Hylleholt
Menighedsråd lyde en stor tak for den fine donation – en families liv og virke - der blev til
Jakob og Johannes Hansen´s Fond – og mindet
om familien og fondens virke, kan man til stadighed se på Hylleholt Kirkegård og se og høre
i Hylleholt Kirke.
Arne Skovbæk, formand
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SAMTALESALON
Skuespil: Luthers Käthe
v. skuespiller, cand. teol, tidl.
sognepræst Merete Arnstrøm
Tirsdag den 2. maj kl. 19.00
Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, 		
4654 Faxe Ladeplads.

"Luthers Käthe"
Et spil om Reformationen, – om Martin Luther og
hans hustru Katharina von Bora.
Opføres i anledning af jubilæumsåret 2017.
Med støtte fra "Folkekirkens fællesfond" opføres der i Reformationsåret 2017 en kvindemonolog – der i dramatisk form lader Martin
Luthers hustru Katharina von Bora fortælle om
sit liv; – om sit opbrud fra et nonnekloster til
ægteskabet med Luther, om Reformationen og
om livet i Wittenberg, hvor Martin Luther boede det meste af sit liv.

"Luthers Käthe"
En dramatisk fortælling
Det historiske forløb er ledetråden, hvorved der
fortælles om den betydning, Luthers arbejde
får for et menneske, der har været bundet af
klosterregler, men som i mødet med Luther og
hans medarbejdere modnes og styrkes til at
leve i en omvæltningernes og usikkerhedens tid,
hvor også livet sættes på spil.
At se Reformationen og Martin Luther gennem
en kvindes øjne er det bærende i monologen.
Den lader også ane, hvilken vidtrækkende betydning Reformationen fik tværs over landegrænser, over århundreder og ind i vores tid.
Monologen giver liv til Luthers hustru, der som
ganske ung nonne modigt begiver sig ud i en for
hende ukendt verden og vokser med de krav,
hun møder som hustru, som moder og ikke
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mindst som den, der styrer det Lutherske hus
og en husholdning, der også giver økonomiske
udfordringer. Katharina von Bora er ikke nogen
hvem som helst, men en smuk, begavet kvinde,
der med opfindsomhed og styrke står for det
Lutherske hus.
Luther kaldte sin hustru "Hr. Käthe," for på den
tid ansås det at være stærk, betydningsfuld og
handlekraftig som noget mandligt og bestemt
ikke særlig kvindeligt. I dag vækker Luthers benævnelse "Hr. Käthe" ofte latter, men Katharina er mere end en latter værd. For havde Luther
kunnet føre sit arbejde til ende uden Käthe von
Bora? – Måske giver monologen et svar?
Teatret i formidlingens tjeneste
Takket være sin episk-dramatiske form, når teatret sit publikum anderledes direkte end en anden form for formidling. Katharina-monologen
fortæller derfor levende og vedkommende om
Reformationen.
Holdet bag kvindemonologen
Den unge dramatiker Simone Isabel Nørgaard, der allerede under damatikerud-dannelsen vakte interesse, skriver manuskriptet,
- Mogens Pedersen er en meget benyttet og
erfaren sceneinstruktør, der kender teatrets
væsen i alle dets facetter og står for Kathri-
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na-monologens instruktion, mens skuespiller Merete Arnstrøm, cand. teol. og tidligere
sognepræst, lægger sind og krop til Katharina von Bora.
Professor dr.theol. Theodor Jørgensen er
teologisk og historisk konsulent tillige med
universitetslektor og rektor for Teologiske
Pædagogisk center, Eberhardt Harbsmeier.
Merete Arnstrøm, skuespiller, cand. teol.,
tidligere sognepræst
Merete Arnstrøm udgik fra Aalborg Teaters
elevskole og blev ansat på Det ny Scala, det
nuværende Nørrebros Teater og siden Odense Teater. I Dansk Børneteaters første år var
Merete Arnstrøm skuespiller i teatergruppen
Banden og på Det lille Teater, hvorefter hun
var instruktørassistent for den tyske operainstruktør, Götz Friedrich på DR/TV og Oslos
Opera, - og for sceneinstruktør Harry Meien
på Hamburg Staatsoper.
Ved et mangeårigt samarbejde med daværende organist ved Holmens kirke, Jørgen
Ernst Hansen, skabte de sammen en række
programmer med oplæsning og orgelmusik.
Med tiden nåede de omkring 350 opførelser rundt om i landets kirker og på tourné
i Norge.
I 1994 afsluttede Merete Arnstrøm teologisk
embedseksamen ved Københavns Universitet og var indtil 2009 sognepræst i Birkerød
sogn. Hun arbejder fortsat som skuespiller
og underviser i sprogbehandling, tale og oplæsning.
Aktivitets-og gudstjenesteudvalget byder
alle velkommen til denne spændende aften.
Efterfølgende vil der være lidt frugt, et glas
vin og kransekage.
Det er gratis at deltage og kirkebilen kan bestilles.

Kirkegården
Hvis man har haft lejlighed til at gå en tur på
Hylleholt kirkegård i de seneste måneder, har
man kunnet beundre de mange fine grandekorationer, som graver Arne B. Pedersen og gravermedhjælper Pia Olsen har kreeret. Nu er det
så snart tid til at ”pakke” gravstederne ud, gribe
skuffejern og rive, før stedmoderplanterne skal
i jorden. 					
Vi glæder os til foråret, der også er en køn tid
med sit blomsterflor – både på gravstederne og
i bedene, som gradvist er etableret, hvor der er
ledige gravsteder. 				
Dejligt med en så velholdt kirkegård.
Vera Bisp

Kollektregnskab Kirkeåret 2016
I det forgangne kirkeår er der i Hylleholt Kirke
i alt blevet indsamlet kr. 22.048,- fordelt til
følgende formål: Bibelselskabet: kr. 271,-; MAF
– Flight Mission Aviation Fellowship: kr. 1.675,; Folkekirkens Nødhjælp: kr. 1.581,-; Dansk
Europamission: kr. 2.227,-; Kirkens Korshær:
kr. 1.682,-; Spedalskhedsmissionen: 525,50;
DANMISSION: kr. 5.167,-; DSUK: kr. 755,-;
KFUK´s Sociale Arbejde: kr. 1.441,-; KFUM´s
Sociale Arbejde: kr. 1.443,50; Hylleholt Sogns
Juleuddeling: kr. 5.280,-.
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
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Halfdan Rasmussens liv og digtning
Foredrag/koncert i Faxe Sognehus lørdag den 4. marts kl. 15.00.
Sognepræst Maria Fruerlund Kamp, Roskilde Domkirkes Børne- og Juniorkor under
ledelse af Christa Brix Hauser samt organist og komponist Merete Kuhlmann er gået
sammen om et projekt om Halfdan Rasmussen – "Halfdan Rasmussens liv og digtning"
– som kan opleves i Faxe Sognehus (Præstøvej 1, "den gamle biograf") lørdag den 4.
marts kl. 15.										
Arrangementet er i to afdelinger: 1. del: Halfdan for børn. I denne del synger Roskilde
Domkirkes Børne- og Juniorkor Halfdansange med musik af hhv. Michael Bojesen og
Merete Kuhlmann. 2. del bliver et foredrag om den mere alvorlige Halfdan. Der kommer
således spot på såvel kendte som mindre kendte sider af den elskede digter.
Til arrangementet er der gratis adgang, og kirkebilen kører 			
(ring Faxe Kirkekontor, 5671 3552, tast 1, senest fredag den 3. marts kl.12.00)

Roskilde Domkirkes Juniorkor 2017
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Koncert med Kalvehavekoret
Tirsdag d. 7. marts kl. 19.30 i Roholte Kirke.
Kalvehavekoret har eksisteret i mere end 30 år.
I alle årene har det været Gutte Kraneled, der har
svinget taktstokken. Aftenens program består af
5 satser fra en messe i F af Monteverdi. Koncerten
indrammes af satser af bl.a. Palestrina og orgelmusik af italienske komponister samt nogle madrigaler fra 15-1600 tallet.
Der er fri entré til koncerten – og alle er hjertelig
velkommen.

Kalvehavekoret

Koncert i Roholte Kirke
Roholte kirke tirsdag d. 21. marts kl 19.30
"Vi synger reformationen ind" Mads Sørensen
og Carl Jørgen Nielsen.
Luther-salmer. Vi synger nogle af Luthers mest
kendte salmer.
Luther-relateret musik på trompet og orgel
Luthers liv og salmer (Carl Jørgen fortæller)
"Luther" smukke natur-billeder på storskærm.
Alle er velkommen – der er fri entré.

Mads Sørensen og Carl Jørgen Nielsen

Se flere arrangementer på næste side
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To Luther-koncerter i Faxe Kirke
Lørdag den 1. april kl. 15: "Martin – mennesket og musikken"			
Fredag den 7. april kl. 19: "Katharina Luther – munkens brud"
I år er det Luther-år – det er ingen i kirkekredse vist i tvivl om. Vi markerer således også i
Faxe Kirke året med nogle Luther-arrangementer. I foråret bliver der mulighed for at høre
to koncerter, hvor der kigges nærmere på først Martin og siden hans kone, Katharina.
Om koncerten lørdag den 1. april kl. 15: Martin Luther sagde: "Næst efter Gud er musikken det, som mest fortjener at fejres." Ved denne koncert får vi historien om Martin
Luthers liv og hans kamp for at reformere kirken og finde glædens Gud. Historien fortælles i ord, billeder og levende musik. Musikerne spiller salmer af Luther, musik fra Luthers
samtid og – for at understrege stemninger i historien – kendte stykker fra en senere tids
klassiske repertoire. Desuden får publikum lejlighed til at synge med på et par salmer.
Medvirkende er teolog, fløjtenist og højskoleforstander Søren Voigt Juhl samt organist
og cembalist Viola Chiekezi.
Om koncerten fredag den 7. april kl. 19: "Katharina Luther – munkens brud" viser
reformationens konsekvenser for en konkret kvindes liv – samtidig hører vi om Luthers
reformerende tanker og handlekraft. I forestillingen møder vi Luthers kone, Katharina,
netop som Luther er død, og hun kommer ind i slotskirken i Wittenberg. Luther har via
testamente sikret, at deres fire børn kan blive sammen med deres mor – men lovgivningen vil ikke anerkende, at en enke beholder sine børn. – Forestillingen bliver hendes
forsvarstale over fro publikum, hvor hun fortæller sin livshistorie.
Musikken giver et autentisk tidsbillede, bygger bro og udvikles til et nutidigt lydbillede.
Medvirkende er Anette Jahn, der spiller Katharina Luther, og Tine K. Skau, der har komponeret og spiller musikken.
Til begge koncerter er der gratis adgang, og kirkebilen kører (ring Faxe Kirkekontor,
5671 3552, tast 1, senest kl. 12 dagen før den aktuelle koncert). Efter koncerterne byder
menighedsrådet på en lille forfriskning.
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Babysalmesang
Fra onsdag d. 26/4 kl. 10.00-10.45
Efter påske 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.
Undervisningen begynder onsdag
d. 26. april og fortsætter til og med
onsdag d. 14. juni, hver gang fra kl.
10.00 til 10.45, - og så er der også
tid til en lille kaffe/thépause bagefter, inden de små kan puttes til en
tiltrængt lur.
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.

HUSK: tilmelding til Faxe Kirkekontor		
Se adresselisten bagest i bladet.

Tumlingesalmesang
Charlotte Hjerrild Andersen har endnu et forløb for de 1 til 3 årige i Hylleholt kirkes
smukke rum onsdag eftermiddag fra kl. 15.45-16.30.
Charlotte er uddannet organist og lærer og har arbejdet både i musikskoleregi, i folkeskole
og friskole, samt med skolekor og kirkekor. 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.					
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. Har du spørgsmål til indhold mv. kontakt organist
Charlotte Hjerrild Andersen tlf.30 71 01 02 eller mail organisthylleholt@gmail.com.
Tumlingesalmesangen i 2017: Vi mødes første gang onsdag den 26. april fra kl. 15.45
til 16.30. Der er 8 mødegange og forløbet slutter onsdag den 14. juni 2017.
Tilmelding til kordegn Bodil Hovmand senest mandag den 24. april på mail: boho@km.dk
eller tlf. 56 71 60 83.									
Børn mellem 1 og 3 år fra Faxe, Roholte og Hylleholt sogne har fortrinsret og det er gratis
at være med. Der er max. plads til 10 deltagende tumlinge på holdet.
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Middags-/forårskoncert i Faxe Kirke
Lørdag den 6. maj kl. 11.30 i Faxe Kirke
Lørdag den 6. maj får Faxe Kirke besøg af to dygtige, ungarske musikere, Katalin Mali
(orgel) og Norbert Rojtos (trompet). De to musikere er kun i Danmark ganske få dage,
og da vi havde tænkt koncerten med de to ungarere som en del af kirkens forårskoncert,
hvor også kirkens to kor, Faxe Kirkes Børnekor og ”Ung Koralklang” under ledelse af
Lene Besser medvirker, har vi besluttet i år at lægge forårskoncerten lidt utraditionelt –
en lørdag middag!									
Koncerten bliver en god blanding af ungarsk musik, forårssange og nykomponerede
satser over Luther-tekster - og så skal vi selvfølgelig sammen synge et par af forårets
dejlige sange/salmer.									
Håber, I vil synes om denne lille forandring! Til koncerten er der som altid gratis adgang,
og kirkebilen kører (ring Faxe Kirkekontor, 5671 3552, tast 1, senest fredag den 5. maj
kl. 12). Efter koncerten byder menighedsrådet på en lille forfriskning.

Katalin Mali (orgel)

Norbert Rojtos (trompet)

PILGRIMSVANDRING for Tryggevælde provsti
Lørdag d. 2. september 2017
Så indbydes der igen – for 12. gang – til pilgrimsvandring for Tryggevælde provsti.
Ruten i år har Endeslev Kirke som udgangspunkt. Derfra går vi til Himlingøje – Valløby
– Vallø Slot og slutter cirklen i Endeslev Kirke, hvor der afsluttes med en nadvergudstjeneste – en tur på ca. 23 km gennem smukke landskaber. Omkring påsketid vil der – i
våbenhusene i provstiets kirker og sognenes hjemmesider – ligge en folder klar med mere
præcis angivelse af tider, rute og pris. 							
Årets pilgrimsledere er sognepræsterne Solveig Ståhl-Nielsen, Bråby/Teestrup/Førslev
Kirke og Marie Rørbæk, Haslev - 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. 18.8. 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
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 9 år i Faxe Ladeplads.
Det er i år et U12-drengehold fortsat med Tom
Hammer som ansvarlig, der 4 gange om året deler bladene ud. Menighedsrådet er glade for at
kunne støtte det lokale idrætsliv. Skulle bladet
udeblive, bedes man kontakte kirkekontoret.
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Kirkelig vejviser ROHOLTE

FØDSEL OG DØDSFALD:
PRÆSTER I FAXE-ROHOLTE PASTORAT:
Anmeldes snarest muligt til kordegnen.
Carsten Ackermann, sognepræst
Gl. Standvej 1, Tlf. 56 71
Roholte præstegård, Roholtevej 30, 4640 Faxe. 			
		35 52.
FØDSEL: Medbring forældres dåbsattest
Tlf. 56 72 50 84. E-mail: cac@km.dk
og evt. vielsesattest.
Træffes bedst man.-tors. kl. 11-12
DØDSFALD: Medbring afdødes dåbsattest
samt man. kl. 18-19 og i øvrigt efter aftale.
og dødsattest samt evt. vielsesattest.
Fridag: Fredag
Kirsten Kjær Ohms, sognepræst
(kbf. kirkebogsfører og begravelsesmyndighed)
Faxe Præstegård, Kirketorvet 7, 4640 Faxe.
Tlf. 56 71 31 23. E-mail: kkoh@km.dk

MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Jørgen Fredslund
Vindbyholtvej 32, Roholte, 4640 Faxe
Tlf. 40 56 80 20. E-mail: hmsjf@mail.tele.dk

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

DET NYE MENIGHEDSRÅD 		
2016 – 2020
Jørgen Fredslund, tlf. 40 56 80 20

KORDEGN:
Stig Laursen
KONTOR: Gl. Strandvej 1, 4640 Faxe
Tlf. 56 71 35 52. Fax 56 71 35 56
E-mail: sla@km.dk
Man.-fre. kl. 9.00-13.00
GRAVER/KIRKEGÅRD:
Linda Pedersen
Tlf. 23 62 39 99. Mandag: Fridag
ORGANIST:
Christina Bernstein
Tlf. 50 96 98 45
E-mail: c.m.bernstein@gmail.com
KIRKEVÆRGE:
Hanne Margrete Straarup
Vindbyholtvej 32, Roholte, 4640 Faxe
Tlf. 56 76 80 46. E-mail: hmsjf@mail.tele.dk
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Hanne Margrete Straarup, tlf. 61 60 80 46
Kirsten Christensen, tlf. 56 72 54 71
Linda Johansen, tlf. 22 14 89 09		
Leif Richardt, tlf. 28 79 98 05

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Menighedsrådsmøder marts til juni 2017:
Tir. d. 28/3 – Tir. d. 25/4 – Tir. d. 23/5 – Tir. d.
20/6. Møderne er offentlige og begynder 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:
Stillingen er vacant. Konstitueret sognepræst Torben Petersen kan træffes på
tlf.: 56710007 eller mail: tpe@km.dk
KIRKEVÆRGE:
Bent Friis
Strandhovedvej 2, 4654 Faxe Ladeplads
Mobil: 21 34 97 03
E-mail: bent.f@hotmail.com
KIRKEKONTORET:
Kordegn Bodil Hovmand
Hylleholt Sognehus,
Hovedgaden 15, 4654 Faxe Ladeplads
Træffes mandag og onsdag fra kl. 9-15
Tlf.: 56 71 60 83 · Mobil: 24 66 89 77
E-mail: boho@km.dk
GRAVERKONTORET:
Graver Arne B. Pedersen, Hovedgaden 13C,
4654 Faxe Ladeplads
Træffes mandag til torsdag fra kl. 9 – 15
E-mail: hylleholt.graverkontor@mail.dk
Tlf.: 56 71 72 86 Fredag er fridag
ORGANIST:
Charlotte Hjerrild Andersen
Tlf.: 30 71 01 02
E-mail: organisthylleholt@gmail.com
Fridag er fredag samt lørdage i lige
uger og tirsdage i ulige uge

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Datoerne for menighedsrådsmøderne i resten af
2017 er følgende: Torsdag den 30.marts, herefter
mandage: 24. april, 29. maj, 26.juni, 28.august,
25.september, 30. oktober og 27.november. Alle
er velkomne til at overvære menighedsrådsmøderne, der holdes i Hylleholt Sognehus, Hovedgaden
15, Faxe Ladeplads. Møderne begynder kl. 19.
Et par dage før hvert møde kan dagsordenen –
og senere referatet – læses på kirkens hjemmeside
www.hylleholtkirke.dk

Kollekter i marts, april og maj 2017:
Fra 7.2. – 25.3.: Folkekirkens Nødhjælp
27.3. – 16.5.: Provstiets Ydre Missions		
		
Projekt – Dansk Europamission
22.5. – 31.7.:
Kirkens Korshær
Ved koncerter og andre arrangementer i kirken
samles altid ind til Hylleholt Sogns Juleuddeling.
På vegne af Hylleholt Menighedsråd
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 kirkekontoret eller Vera Bisp senest 26/4-2017.

Husk at besøge www.hylleholtkirke.dk
for at se de seneste nyheder og billeder.
Webmaster Henrik Morin:
webmaster@hylleholtkirke.dk
Tlf.: 52 40 62 62

Omdelingen af KirkeHilsen 							
Faxe Ladeplads Idrætsforening (FLI) vil også i 2017 stå for omdelingen af KirkeHilsen, som de har gjort
de seneste 9 år. Det er i år et u 12 drengehold fortsat med Tom Hammer som ansvarlig, der 4 gange om
året deler bladene ud. Menighedsrådet er meget glade for at kunne støtte det lokale idrætsliv. Skulle
bladet udeblive, bedes man kontakte Vera Bisp på tlf.: 56716230 eller mail: fambisp@hotmail.com
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GUDSTJENESTER · MARTS · APRIL · MAJ 2017

SØNDAG I KIRKEÅRET

FAXE

ROHOLTE

HYLLEHOLT

14.00 CA

9.00 v/ Werner
Fischer-Nielsen, K

MARTS
1. søndag i fasten

5/3

10.30 CA

Hverdagsandagt

8/3

16.00 CA

2. s. i f.

12/3

9.00 CA

10.30 CA

3. s. i f.

19/3

10.30 KKO

14.00 KKO

10.30 v/ Werner
Fischer-Nielsen
10.30 v/ / Ole Bjerglund Thomsen, K

Hverdagsandagt

22/3

16.00 CA

Midfaste Sommertid!

26/3

10.30 CA

10.30 KKO KK

9.00 v/ Ingrid
Nakagawa Salinas

APRIL
Maria Bebud.
Maria Bebud.
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1. søndag efter påske
Lørdag
2. s. e. p.

2/4
2/4
9/4
13/4
14/4
16/4
17/4
23/4
29/4
30/4

10.30 KKO
12.30 KKO *
9.00 CA
10.30 CA
10.30 KKO
10.30 KKO
10.30 KKO
9.00 KKO

10.30 CA

10.30 CA

10.30 KKO

MAJ
3. s. e. p.
Bededag
Bededag
4. s. e. p.
5. s. e. p.
Kristi Himmelfart
6. s. e. p.

7/5
12/5
12/5
14/5
21/5
25/5
28/5

10.30 KKO
10.00 CA ¤
12.00 KKO ¤
10.30 CA
9.00 CA
10.30KKO ¤
10.30 KKO

10.30 CA
09.00 KKO

10.30 CA
20.00 CA #
10.30 CA
10.30 CA
09.00 KKO
10.30 KKO

10.30 KKO KK
10.30 CA
10.30 CA ¤
09.00 KKO

10.30 #
16.00 musikgudstj.

10.30 ¤
10.30 ¤
Hylleholt Kirke:
Der vil være gudstjeneste
hver søndag i april og
maj, men tidspunkt og
præst er ikke fastsat.
Se artiklen på side
19 vedr. oplysninger
om gudstjenester.

Andagter på LindevejCenteret i Faxe se side 6 · Gudstjenester på Hylleholtcenteret se side 18.

FORKORTELSER: KKO = Kirsten Kjær Ohms · CA = Carsten Ackermann				
TEGN: K = Kirkebil · KK = kirkekaffe i sognehuset · ingen = Ingen gudstjeneste: der henvises til en af nabokirkerne · * = Afslutn. mini-konf. · ¤ = Konfirmation · # = spisning i sognehuset.
KIRKEBIL FAXE: I Faxe kører kirkebilen til hver gudstjeneste. 					
Ring til Faxe kirkekontor på tlf. 56 71 35 52, lokal 10, inden sidste hverdag kl.12.
KIRKEBIL HYLLEHOLT: Kirkebilen bestilles hos Faksebilernes Taxi tlf. 56 71 44 55.

