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DE 3 SOGNE

Præsten har ordet
Forhåbentlig nyder du forsidebilledet!
Det er taget et sted ude i en skov! Men hvor?
Nej, du kan ikke vinde noget, hvis du gætter rigtigt. Men du kan vinde en dejlig oplevelse, hvis
du tager ud at lede efter det.
Ikke for at finde STEDET - for det findes rigtig
mange steder - men for at finde glæde, fred, ny
energi, få gode tanker og appetit til aftensmaden.
Livet som en tur i forårsskoven
Hvis du ser efter på billedet, så krummer vejen
dér fremme, så man ikke kan se, hvad der møder
én. Bliver du ikke lidt nysgerrig efter at komme
rundt om det hjørne og se, hvad det er, der gemmer sig af oplevelser?
Sådan er det også med livet: Det liv, vi har fået
givet én gang og som vi får givet igen hver morgen, vi vågner op til en ny dag. Med nye kræfter,
med masser af muligheder, med nye chancer
for at gøre det godt, vi fik forkludret i går eller
nye muligheder for at starte noget nyt. Med alle
Guds gode gaver til os lagt tilrette for os, lige
som tøjet bliver lagt frem på
sengen til de kongelige -

Eller vinbjergsneglen, der kravler i skovbunden
inde til højre?
Kan du få øje på rådyret, der står længere inde i
skoven og spiser af skovsyren?
Måske det ikke rigtig vil lykkes dig at se alt det på
billede. Det skyldes, at man ser det meget bedre,
hvis man går der ud!
Og nu du er på vej derud, så husk lige en madpakke - og en øl. Også til den person, du inviterer med. Og kikkert. Så har I helt sikkert noget
at mindes og snakke om, næste gang I sidder og
hygger jer derhjemme over en god middag.
Livet som en tur i forårsskoven: Hvad gemmer
der sig efter vejens krumning?
Nu står sommeren for døren og kalder os ud
til mange dejlige sommeroplevelser, alt sammen
for at vi skal nyde det og glæde os. SÅ tag for
dig af retterne – og husk så at sige tak for alle
de gode gaver, Gud har givet os for at vi skulle
nyde dem.
Carsten Ackermann

Fot0: Henrik Morin

Livet som en tur i forårsskoven: Hvad gemmer der sig
efter vejens krumning?
Det er vigtigt, at vi har forventninger til fremtiden. For
Gud gemmer altid på et eller
andet til os, fordi Han har
noget for med os. Vi er ikke
kun til pynt, som Benny Andersen skrev i en sang. Hvis
du ikke kan se det, så skyldes det måske at du ikke
har set ordentligt efter.
Har du f.eks. lagt mærke
til blomsterne på billedet
dér i vej-kanten til venstre?
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FAXE SOGN

Esbjerg-evangeliet i Faxe Kirke fra 1. til 6. juni
Fredag d. 1. juni til og med onsdag d. 6. juni
kan man se "Esbjerg-evangeliet" i Faxe Kirke.
Normalt skal man til UC SYDs campus i det
østlige Esbjerg for at opleve Erik Hagens store
vægmaleri, der nok tager udgangspunkt i bibelske fortællinger, men også – ligesom de middelalderlige kalkmalerier engang - er et billede af
det nutidige danske samfund og dermed også
byen Esbjerg.

med fordel medbringe en bibel, for der er på
maleriet anført mere end 150 steder på kapitel
og versnummer fra relevante skriftsteder.
Kirsten Kjær Ohms

Den folkekirkelige skoletjeneste i Køge, Stevns
og Faxe kommune har indkøbt en reproduktion af det kæmpestore maleri, - i en lidt mindre
skala end originaludgaven, - der opstilles i Faxe
Kirke i forbindelse med et lokalt skoleprojekt
om bibelen, men Esbjerg-evangeliet er ikke kun
for skolebørn eller unge studerende, men også
for mange andre, der både vil inspireres, undres
og provokeres af en nutidig bibelfortolkning.
Det er kun i en meget begrænset periode man
vil kunne opleves Esbjerg-evangeliet i Faxe
Kirke, så det er om at gribe chancen de 6 dage
i juni. Som præst kan jeg love, at det er dybt
fascinerende at gå på opdagelse i det store billedunivers, og både genkende og overraskes af
fortolkningen af velkendte historier. Man kan

Sommer-sangcafe i præstegårdens konfirmandstue

Torsdag d. 21. juni kl. 10.00-11.30 inviterer sognepræst Kirsten Kjær Ohms til forårs-sangcafé i Faxe Præstegårds konfirmandstue. Her vil der blive sunget salmer og sange, der hører
sommertiden til – og der vil også blive plads til en lille historie undervejs. Arrangementet er
ganske gratis, og der bliver sendt en fyldt småkage-dåse rundt til kaffen eller théen.
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FAXE SOGN

De gamle træer … lod vi stå
En af de frostkolde dage i det tidlige forår blev den normalt fredelige stemning på kirkegården brudt af lyden af motorsave. Tre af de gamle høje træer ud mod Ny Strandvej blev taget
under kærlig og kyndig behandling. Nogle troede i første omgang, at der var tale om fældning, men der var - heldigvis - kun tale om beskæring, der skulle give nyt liv til lindetræerne,
så de gerne skulle stå flere år endnu. Kirketjener Susanne Skjoldgaard Pedersen har taget et
par billeder under arbejdet.
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FAXE SOGN

Ny belægning på fællesgraven
ved "damen"

Kirkegårdens personale har haft travlt med at
omlægge belægningen ved den store fællesgrav,
der er markeret med figuren "Sorgens Karyatide" eller "damen", som de fleste kender den som. Udover at
belægningen op til og omkring
figuren er blevet mere jævn, er
der nu også blevet mulighed for
at benytte sig af små "rør", der
lige passer til en lille potteplante
eller buket. Se billederne.

Så gik de første 10 år som præst i Faxe
Sidst i juli 2008 flyttede min familie og jeg til
Faxe, og søndag d. 3. august blev jeg indsat
som sognepræst i først Roholte og dernæst
Faxe Kirke. Jeg husker det som en rigtig dejlig
dag, - og meget forvirrende, - for jeg kendte jo
ikke rigtig nogen. Det har så sandelig ændret sig
siden dengang, og jeg glæder mig stadig over
at jeg søgte og fik stillingen som præst i Faxe-

Roholte. De forgangne 10 år har været præget
af et godt fællesskab i begge de sogne, som jeg
deler med min kollega Carsten Ackermann, og
et godt samarbejde med menighedsråd og kirkens medarbejdere. Tak for de første 10 år, som
jeg både håber og forventer skal følges op af
mindst endnu 10 mere.
Kirsten Kjær Ohms

Indskrivning til konfirmation St. Bededag 2019
Onsdag d. 22 august kl. 16-18 vil der være konfirmandindskrivning i Faxe Præstegård af
eleverne fra Rolloskolens 7. A og næste dag, torsdag d. 23. august kl. 16-18 vil der være
konfirmandindskrivning i Faxe Præstegård af eleverne fra Rolloskolens 7. B. Elever på Rolloskolen vil i god få information om tid og sted for indskrivningen, der også bliver annonceret
i lokalavisen, samt på www.faxekirke.dk.
Konfirmander, der ikke går på Rolloskolen, men skal konfirmeres i Faxe Kirke, indskrives hos
præsten enten d. 22. eller 23. august og får plads på det hold, der passer bedst. Obs! I 2019
er datoen for St. Bededag d. 17. maj.
Har man ikke mulighed for at deltage i indskrivningen ovenstående dage, bedes man kontakte
sognepræst Kirsten Kjær Ohms (se adresselisten) for anden aftale.
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FAXE SOGN

Til lykke til forårets konfirmander I
St. Bededag, fredag d. 27. april blev der i strålende solskin konfirmeret 35 unge mennesker i Faxe
Kirke. Fotograf Kristian Buchmann fotograferede begge hold og har venligst stillet billederne til rådighed for kirkebladet. Holdet kl. 10.00 blev konfirmeret af Kirsten Kjær Ohms og holdet kl. 12.00
af Carsten Ackermann. Man kan evt. efterbestille fællesbilledet hos Kristian ved indbetale 100 kr.
via MobilePay 42752772, husk at skrive navn og adresse og konfirmandhold (kl. 10.00 eller 12.00)
i beskedfeltet eller kontakt præsten.

Jonas Christiansen blev ligeledes konfirmeret - og det
helt for sig selv - i strålende
solskin Kristi Himmelfartsdag.
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FAXE SOGN

Minikonfirmander efter
sommerferien
Faxe Kirke tilbyder minikonfirmandundervisning til eleverne på 3.dje klassetrin. Sidste år
forsøgte vi os med et samlet tilbud til Rolloskolens 3. A og 3. B, så man også kunne følges med
sin bedste ven fra den anden klasse. Det gik så
godt, at vi gør det igen. Undervisningen foregår
tirsdag, lige efter skoletid og vi begynder først i
september måned.
Undervisningen varetages af minikonfirmandlærer Marianne Carlberg og sognepræst Kirsten
Kjær Ohms, - og så får vi også god hjælp af bl.a.
kirketjener Susanne Skjoldgaard Pedersen, så
der vil altid være mindst 2 og ofte flere voksne
om børnene.
Vi skal høre nogle gode historier, lære kirken
godt at kende, synge og meget mere og så er

Særlige gudstjenester i Faxe Kirke
er der ikke mange af henover sommeren, når
først pinsen er fejret og den lange række af trinitatis-søndage er begyndt. Der skal dog reklameres for en helt særlig gudstjeneste i Vemmetofte
Klosterkirke, se nedenfor:

Gudstjeneste i Vemmetofte Kirke
søndag d. 10. juni kl. 14.00
Landsdelspræst for hørehæmmede:
Peter Bjørn Hansen prædiker.
Gudstjenesten er – ligesom en del tv-udsendelser - "tekstet for hørehæmmede".
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der saftevand, kage og frugt undervejs. Lagkagen på billedet stod sidste års minikonfirmander for, da vi skulle høre om kirkens fødselsdag
(-pinse).
Vi uddeler en invitation på skolen når det nye
skoleår er begyndt. Se i øvrigt på hjemmesiden:
www.faxekirke.dk eller på facebook.

FAXE SOGN

Nyt fra "UNG KORALKLANG"
Når dette kirkeblad er på gaden, er ungdomskoret, "Ung Koralklang" ved at gå på sommerferie. Men i løbet af sommeren vil ungegruppen fortsat kunne høres som forsangere ved gudstjenesterne. Ny korsæson starter til september - mere om det i kommende kirkeblad.
Skulle nogen have spørgsmål vedrørende ungdomskoret,
er man dog altid velkommen til at kontakte
Christina Bernstein
Tlf. 50 96 98 45
E-mail: c.m.bernstein@gmail.com

Koralspirerne ved Faxe Kirke
deltager i kirkens sommerkoncert lørdag d. 2. juni kl. 15. Koret afslutter denne sæson med deltagelse i Tivolis Børnekordag søndag d. 10. juni, hvor Spirerne sammen med Hylleholts børnekor
og børnekor fra Faxe Musikskole skal optræde på plænen i Tivoli kl 15.45.
Koralspirerne vil meget gerne have flere sangglade børn til vores hyggelige kortimer. Vi starter den
nye sæson i september. I næste udgave af "Kirkehilsen" vil jeg skrive mere om tid og indhold.
Tak for denne sæson til de glade og dygtige Koralspirer og jeres forældre. Jeg ønsker jer og jeres
familier en dejlig sommer.
Christina Bernstein

9

ROHOLTE SOGN

Set ud fra Præstegårdsvinduet
Vi bliver konstant bombarderet med en hel
masse nyt! Ting vi ikke bliver spurgt om vi vil
have eller bruge, men vi bliver tvunget til at
bruge dem alligevel. Tag nu f.eks. internettet og
PC-ens lyksaligheder. Fungerede det ikke godt
nok dengang vi havde postvæsnet ?
Og de nye telefoner! Smartphones! Jamen det
fungerede vel også godt nok med de gamle telefoner - dem med drejeskiven, eller trykknapperne.
Jeg tror næsten ikke, jeg har set én eneste med
en smartphone, hvor front-glasset ikke er gået i
stykker eller ligefrem brækket. Fordi mange går
rundt med den i lommen. Og så kommer man
til at sidde på den og "knæk" - hvor smart er
dét lige?
Eller de nye biler, som skal køre på strøm og
som næsten kan køre af sig selv, uden fører:
hele tiden skal man tage stilling til noget nyt.
Hele tiden skal man lære noget nyt.
Jeg læste for kort tid siden, at i USA hvor man
havde prøvekørt sådan en ubemandet bil om
natten, havde den påkørt en dame, som desværre afgik ved døden.
Udvikling kan være farlig. Fremskridtet kan
komme til at koste menneskeliv!
Hvorfor ikke stoppe op og sige: "Tag lige en
pause og en dyb vejr-trækning!", så vi alle sammen kan nå at følge med.
Jeg hørte en sød historie om en dreng på en
10-års penge. Han så sådan en gammel telefon
med drejeskive, og da han havde stået og set
på den et stykke tid, siger han: "Det må GODT
nok have taget lang tid at sende SMS'er på den
dér!"
Men jeg må indrømme, at mit hjerte slår en lille
trille, hver gang der popper et billede op af en
af mine børnebørn på min smartphone, for jeg
må tilstå: jeg har købt mig sådan én. Jo, for ellers kom jeg aldrig i forbindelse med mine børn
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og børnebørn! Hvor skønt når den lille pige på
1 år sidder og spiser lagkage på sin fødselsdag med hele ansigtet! Eller når den tre-årige skal til
fastelavnsfest i det farlige Ninja-turtle-kostume!
Så - jo, jeg indrømmer, at jeg tror nok at fremskridtet er kommet for at blive. Vi får ikke sat
udviklingen i stå. Og godt for det. Men vi skal
gå langsomt til værks, så vi kan få alle med. Og
dem, der halter lidt bagud skal lige have lidt
hjælp. Derfor må vi prøve at hjælpe hinanden
så godt vi kan.
Vi vil også prøve noget nyt her i Roholte. Vi vil
lave en gudstjeneste ovre i præstegårdshaven!
Det kunne være spændende at prøve - og så
kunne det være, vi mødte nogle at dele vores
smartphone-billeder med og nogen, som kunne
lære os et og andet nyt, man kan bruge dem til.
Se andet steds i bladet om det nye tiltag!
Carsten Ackermann

ROHOLTE SOGN

Gudstjeneste i præstegårdshaven!
Det lyder så lige til! At man skulle holde gudstjeneste i præstegårdshaven.
Ja, det lyder som en rigtig spændende idé. Så
hvorfor ikke prøve det?

vores organist, Christina, har lovet at prøve at
finde en måde, vi kan få lidt musik på alligevel. Og ellers synger vi bare i kor sammen med
fuglene.

Det kræver godt nok at enhver forbereder sig
lidt mere end vi plejer at gøre til en gudstjeneste
i kirken. Man skal nemlig selv tage noget med
at sidde på!
Og hvis man vil spise medbragt aftensmad
sammen inden gudstjenesten, skal man have
smurt en madpakke og medbringe en madkurv
med lidt at spise, lidt at drikke.
Og man skal have fodtøj på, som man kan gå
ned i haven på, og man skal kunne komme
både ned og op igen fra havens dyb.

Gudstjenesten løber af stablen 29/7-2018 i
Roholte præstegårdshave.

Da vi ikke har noget orgel dér ovre, kan det selvfølgelig blive en udfordring med musikken. Men

De, der vil spise mad sammen mødes kl. 17.00
i haven.
Kl. 18.00 går vi ned i havens nederste rum og
holder gudstjeneste.
Kl. 19.00 bliver der budt på en kop kaffe og
kage, som Vækstudvalget står for at lave og
Menighedsrådet velvilligt betaler.
Carsten Ackermann
og Vækstudvalget

Kirkeklubben i Roholte
Vi er en lille strikkeklub, der mødes i Roholte sognehus, hver 1. tirsdag i måneden fra kl. 9.30 til
ca. kl. 11.30.
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.
Hvorfor bliver du lykkeligere af at strikke?
Strikning:
- Stimulerer hjernen
- Modvirker stress og psykiske problemer
- Virker blodtryksdæmpende og muskelafslappende
- Har positiv effekt på immunsystemet
- Du bliver gladere
- imens kan du lytte til musik, se tv og drikke vin/kaffe.
Du er samtidig med til at gøre en stor forskel for børnene på Fillippinerne.
Er der flere der har lyst til at deltage, er man meget velkommen. Kontakt Thyra Nielsen på tlf. 56 78
86 53 eller Nete Petersen på tlf. 56 72 51 67 eller Birthe Petersen på tlf. 41 41 95 24.
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ROHOLTE SOGN

Nyt fra graveren
Så er foråret endelig kommet. Det betyder dejligt meget arbejde på kirkegården.
Vi har gravet hæk op på afd. A ved kirken. Hækken har længe været et trist syn, og vi glæder os
til at få plantet en ny fin Thuja hæk. På billedet
kan man se området inden ny tilplantning.

ROKOGO-koret
I skrivende stund er RoKoGo-koret ved at opføre
deres forårskoncerter i Roholte og Hylleholt Kirker. Vi har haft en dejlig sæson med masser af
sangglæde og muntert samvær.
Koret starter igen onsdag d. 5. september kl. 19
og mødes hver onsdag i Roholte Sognehus fra
19-21.30. Hvis du skulle få lyst til at være med
i koret, er du meget velkommen til at kontakte
organist Christina Bernstein på 50 96 98 45.
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Ligeledes er der kommet nye regler for "sikring
af gravmonumenter" derfor er nogen af vores
gamle gravsten blevet lagt ned.
Rigtig god sommer
Personalet på Roholte kirkegård

SANG-CAFÉ i Roholte
Sangcaféen i Roholte Sognehus holder
sommerferie. Vi er tilbage mandag d. 17.
september.
Årets datoer for sangcaféer fremgår af
næste udgave af "Kirkehilsen".
Christina

ROHOLTE SOGN

Sommermarked i Roholte
Sommermarked i Roholte søndag den 12.
august 2018, fra kl. 10.00-16.00
Roholte Kirke er igen i år, en aktiv del af markedsdagen. Der er gudstjeneste i Roholte kirke
kl. 9.00. Det meste af dagen er der åbent i kirken, og giv dig tid til en hyggelig tur på kirkegården. Der bliver mulighed for rundvisning i
kirken, og en tur i tårnet. Der er endvidere billedudstilling i Sognehuset, og mulighed for at
hygge sig med en kop kaffe. Der kan du høre
om de ting, der foregår der, med strikkedamerne, der strikker til børn der har behov for
hjælp, sangcafe som hygger sig i sognehuset,

med fællessang, under ledelse af Christina (vores organist). Og vi har også Rokogokoret, under ledelse af Christina. Selve markedet er på
boldbanen lige overfor, det åbner kl. 10.00,
hvor kræmmere, underholdning og ikke mindst
hønseskidning, er en del af konceptet.
På sommergensyn
Gravermedhjælper og medlem af Roholte
kulturforening Kludeegens bestyrelse.
Lene Rostgaard
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HYLLEHOLT SOGN

Forårskonfirmationer i Hylleholt Kirke
Lørdag den 14. april 2018

Foto: Tom Lorentzen

Bageste række: (Fra venstre) Michael Pedersen, Mikkel Nøddeskov Holm Kristensen, Nana Fjordvald Lillelund,
Christian Grejsmark Andersen, Planmedie Funda Kabango, Nicklas Vangsgaard Lehmann, Janick Kofoed Larsen,
Tobias Wrang Swierkosz, Mads Engelbrecht Lønberg, Mathilde Louise Østergaard.
Midterste række: (Fra venstre) Oliver Casper Hildebrandt Jensen, Alberte Lea Ballin, Maniel Ilunga Kabango,
Pernille Egevang Helletoft, Amanda Risager, Natacha Christine Mess Nielsen, Freja Senia Vang, Jasmin Pedersen,
Line Bull Holm Larsen, sognepræst Erik Grønvall Kempfner.
Forreste række: (Fra venstre) Matti Bay Poulsen, David Pærremand, Lauge Frost Larsen, Julius Søndergaard
Jørgensen, Elias Sejr Munkhaus Schultz, Viggo Laust Kjær Lassen, Marius Hagelund Lovén, Nanna Guldager
Storgaard.

Søndag den 15. april 2018
Fra venstre: Lucas Berendt, Mille
Meinert Kemner, Viktor Jegvan Børgesen, Bertram Severin Ege Nielsen,
Tobias Dahlstrøm Petersen,
sognepræst Erik Grønvall
Kempfner

Foto: Tom Lorentzen
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HYLLEHOLT SOGN

Folkekirkens Nødhjælp
Hylleholt Menighedsråd siger tak til Rikke Olsen for, at hun igen i år ville være indsamlingsleder af
Folkekirkens Nødhjælp’s Landsindsamling i Hylleholt Sogn - med temaet: "Vi samler håb ind til
Verdens fattige". I KirkeHilsen nr. 2 - 6. årg. - marts-april-maj 2018 beskrev jeg, hvordan man kunne
indbetale beløb til landsindsamlingen. I Hylleholt Kirke er der også i perioden 11.02.-12.04.2018
blevet samlet penge ind til Folkekirkens Nødhjælp.
Man kan bruge sin søndag på mange måder. Vi siger tak til Rikke Olsen og til indsamlerne og til
alle, der på en eller anden måde har støttet indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp.
Arne Skovbæk
menighedsrådsformand

Folkekirkens Skoletjeneste
År 2018 er allerede godt i gang. Igen i år er der
god tilslutning til skoletjenestens tilbud, og pt.
er der i alt tilmeldt 644 klasser i skoleåret 2018
med i alt 14.000 elever. Det særlig store antal
klasser skyldes, at alle skolerne i Faxe kommune
(169 klasser) deltog i et af vores reformationsprojekter i en temauge i uge 41. Alle skoleårets
tilbud kan ses på hjemmesiden: www.fsfisk.dk
Eksempler på afviklede projekter i efteråret
2017: Efteråret stod selvklart på masser af tilbud om at arbejde med reformationen i anledningen af Jubilæet. Vi havde i samarbejde med
kolleger i hele landet udviklet 4 projektforløb,
så alle elever uanset alder kunne arbejde med
reformationen.
Mange lærere fra vore tre kommuner havde
taget imod tilbuddet, så alt i alt har omkring
6.000 skoleelever arbejdet med reformationen
ud fra et materiale fra Folkekirkens Skoletjeneste i Faxe, Stevns og Køge. Rigtig mange af eleverne har i den forbindelse været til et forløb i
deres lokale kirke.
Men der har dog også været andre tilbud i efteråret. Der er fx 58 klasser, som har arbejdet med
projektet Harry Potter og kærlighedens magi.
Mange børn kender Harry Potter bøgerne, og

det er en rigtig god måde at få nogle centrale
kristendomsfaglige begreber i spil gennem dette
kendte univers. At eleverne så tilmed syntes, det
er sjovt, gør jo ikke noget! Dette er i øvrigt et
projekt, som vi har evalueret ude på et par skoler, hvor vi har talt med både lærere og elever.
Til udskolingen har vi haft et forløb om kristendommens forskellige udtryk. Eleverne skulle
dels arbejde med kirkehistorien og få et overblik over kristendommens historie og udvikling
og dels lære, at man kan være kristen på mange
måder. Vi satte særlig fokus på den katolske
kirke, den ortodokse kirke, den danske folkekirke og pinsemenigheden og deres forskellige
nadversyn.
I øjeblikket har vi et forløb til indskolingen ude
på skolerne, som vi kalder Hvad vil det sige at
være menneske? Gennem forløbet skal eleverne
både arbejde med menneskets fysiske krop, følelser og tro, håb og drømme. Kort sagt mennesket som krop, sjæl og ånd. De tilmeldte klasser
bliver desuden tilbudt både et førstehjælpskursus ved en falckredder og et kirkebesøg, hvor
fokus vil være på næstekærlighedsbegrebet.
Det årlige Repræsentantskabsmøde blev afholdt den 2. maj 2018 i Køge.
Sidsel Leth Svensson og Birgitte Krogh
Referent Vera Bisp
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Minikonfirmander
I år begyndte minikonfirmanderne som et forårshold med 16 tilmeldte. Vi samles hver torsdag i Hylleholt Sognehus, og har det sjovt og
hyggeligt med sang, fællesspisning og undervisning. Under besøg i kirken har der endog været
mulighed for at komme op på selve prædikestolen og tale til kammeraterne – ligesom vi kommer op på pulpituret og ser orgelet og kommer
helt op i kirketårnet med klokkerne.
Minikonfirmanderne har b.la. prøvet kræfter
med selve skabelsesprocessen – selv skabt egne
fantasidyr og navngivet dem, ligesom i Første
Mosebog, hvor Gud skabte dyrene, og Adam
og Eva fik til opgave at navngive dem.
Minikonfirmandernes arbejder er - i skrivende
stund - udstillet i Hylleholt Kirke, hvor de vil stå
frem til afslutningen den 3. maj.
Til efteråret begynder endnu et minikonfirmandhold for elever i 3. klasse.
Michael Nørgaard, minikonfirmandlærer

Gudstjeneste på
Hylleholtcenteret
Torsdag d. 7. juni kl. 13.00-14.00
Gudstjeneste med nadver
v/Erik Grønvall Kempfner (kirkebil)
Torsdag d. 5. juli kl. 13.00-14.00
Gudstjeneste med nadver
v/Erik Grønvall Kempfner (kirkebil)
Torsdag d. 16. august kl. 13.00-14.00
Gudstjeneste med nadver
v/Erik Grønvall Kempfner (kirkebil)
Kirkebilen kan bestilles på Faksebilernes
Taxi tlf.: 56 71 44 55
Erik Grønvall Kempfner, sognepræst
og Bodil Hovmand, kordegn
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Hylleholt Sognehus
Hovedgaden 15, Faxe Ladeplads.
Program for 2. halvår 2018.
Udførligt program følger i næste KirkeHilsen og på hjemmesiden.
Foredrag, kaffe, the og kage koster 40 kr. pr. gang.
Kontaktperson: Henrik Morin tlf. 52 40 62 62
Alle er velkomne. Kirkebilen kan bestilles på Faksebilernes Taxi tlf. 56 71 44 55.

20. september kl. 14-16
Lis Kjær fortæller om Sct. Nicolai Tjenesten, Danmarks ældste samtaletjeneste
4. oktober kl. 14-16
Lisa Petersen holder sit foredrag: Tilbage til livet efter år i helvede.
1. november kl. 14-16
Anne Hedeager Krag holder foredrag om Storfyrstinde Olga i exil. Storfyrstinde Olga var datter af
Kejserinde Dagmar, hvis far var Christian 9.
15. november kl. 14-16
Frank Svendsen fortæller og viser billeder og film om ’Svendsens Savværk’ her i Faxe Ladeplads
29. december kl. 14-16
Julefrokost med alt hvad der hører til af julehygge.

Facebook
Hylleholt Kirke er kommet på Facebook: Facebook.com/hylleholtkirke
Giv os et ’Like’ og følg med i de kommende begivenheder.
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Ny flagstang på Hylleholt kirkegård
I efteråret 2017 fik Hylleholt Graverkontor og
dermed Hylleholt Menighedsråd en henvendelse fra advokat Carsten Brix fra Advokathuset i
Køge, om at Hylleholt Kirkegård var nævnt i et
testamente, hvor Karen Babette Larsen - død
3.9.2016 - havde besluttet, at Hylleholt Kirkegård skulle arve kr. 50.000,- til udsmykning,
fordi hun havde syntes, at kirkegården var så
velholdt.
Hylleholt Menighedsråd besluttede - sammen
med kirkegårdens medarbejdere - at beløbet
skulle anvendes til en ny flagstang, som menighedsrådet i nogle år har talt om skulle opsættes
lidt foran kirken ud mod Hovedgaden, så flaget
kunne ses fra gaden.
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I løbet af foråret eller først på sommeren får vi
opsat en 15 m – 100% ekstra forstærket glasfiberstang. Vi har købt nyt flag til stangen + 1
stormflag – dvs. et lidt mindre flag, men vejret
vil jo altid afgøre, om flaget kan hejses. Omkring flagstangen vil der senere blive lagt en
brostensbelægning.
Hylleholt Kirke fylder 140 år d. 8. september.
Det fejres ved en høstgudstjeneste d. 9. september. Så flagstangen bliver en markering i jubilæumsåret, selvom 140 år jo ikke er et jubilæum,
der normalt fejres.
Arne Skovbæk
menighedsrådsformand

HYLLEHOLT SOGN

Børne-ungekoret
Hylleholt kirkes børne-ungekor har her i
foråret øvet en gang om ugen i Hylleholt
Sognehus og deltaget i en gudstjeneste
om måneden. Vi har haft vores egen forårskoncert, hvor vi sang to- og trestemmigt på både dansk, engelsk og swahii
og gav eksempler på, hvad vi har arbejdet
med på vores tre flotte marimbaer. Dem
bruger vil til at blive bevidst om tonenavne, klaverets opbygning, at synge og spille
samtidig, prøve at improvisere, arbejde
med forskellige rytmer og øge bevidstheden om, at det, vi synger, er specifikke toner, der både kan synges og spilles.
Udover at synge en hel masse sange og
salmer, skal vi også altid lige nå at lege
lidt med udgangspunkt i musik og sang
og så er der selvfølgelig juice og kirkekiks.
Vi arbejder jo sidst på dagen efter en lang
skoledag, så det er godt med lidt fælles
hygge og en forfriskning. Det giver energi
til indlæringen.
Ved vores koncerter har vi et samarbejde
med vores ungdomsmusiker, som spiller
tværfløjte. Fløjten spiller som en del af

ungdomskorordningen med ved mange
højmesser i Hylleholt Kirke. Ved gudstjenesterne har der i dette skoleår medvirket
to ungdomssangere, der synger med ved
de fleste gudstjenester. Fløjte og sangere har medvirket som en naturlig del af
gudstjenesten ved præ- og postludium,
så snart der var mulighed for det.
I dette forår har vi forlænget kor sæsonen,
fordi vi sammen med korene fra Faxe Kirke, Kongsted Kirke og Haslev Musikskole
skal synge på Plænen i Tivoli søndag den
9. juni om eftermiddagen.
Ny korsæson for koret (3.-6. klasse)
starter igen efter sommerferien i slutningen af august eller starten af september. Der er åben for optagelse af ungdomssangere (7.-?) hele året. Ring til
Organist Charlotte Hjerrild Andersen tlf.
30 71 01 02 eller mail organisthylleholt@
gmail.com for sangprøve og samtale om,
hvad der kræves, for at kunne synge med
ved gudstjenesterne. Charlotte kan også
kontaktes, hvis der allerede nu er spørgsmål til kommende sæson.

Mulighed for
dåbsgudstjeneste
Lørdag d. 15.-09 2018
Lørdag d. 10.-11. 2018
tilbydes dåbsgudstjeneste kl. 10.30
v/Erik Grønvall Kempfner.
Tilmelding til kirkekontoret v/kordegn
Bodil Hovmand, mail: BOHO@km.dk
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Indskrivning til konfirmationer
i 2019
Onsdag den 22. august kl. 16-18 har vi konfirmandindskrivning af eleverne fra de kommende 7. klasser. Indskrivningen finder sted i
Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, 4654
Faxe Ladeplads. Indskrivningen bliver også annonceret i FaxeBugten og på vores hjemmeside
www.hylleholtkirke.dk.

Foredrag

Sæt X i
kalendere
n
allerede nu
!

Tirsdag den 11.-9. kl. 19
kommer Anne Hedeager Krag
og holder foredrag i Hylleholt
Sognehus, Hovedgaden 15,
Faxe Ladeplads
Anne Hedeager Krag er seniorforsker og
mag.art. i forhistorisk arkæologi. Hun
har i en årrække arbejdet særligt med
tekstiler af uld, hør og silke fra Middelhavsområdet i danske samlinger.
Anne Hedeager Krag vil denne dag fortælle om "To sjældne mønstrede silkevævninger", der i dag kan ses i krypten i
Odense Domkirke. Et større stykke, rødt
med mønstrede ørne, Ørnetæppet, og en
gul pude med påfuglemotivet.
I foredraget vil der blive vist billeder fra
silkens vej til Odense over Konstantinopel, som var den byzantinske hovedstad
(= nuværende Istanbul) og videre ud ad
silkevejen.
Nærmere omtale følger i næste KirkeHilsen. Alle er velkomne
Gudstjeneste- og aktivitetsudvalget
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Hvis konfirmanden modtager undervisning hos
en anden præst end der, hvor konfirmationen
finder sted, så er det vigtigt at udfylde begge
kirkers tilmeldingsblanketter og krydse af det
rigtige sted. Desuden er det vigtigt at aflevere
tilmeldingsblanketten senest ved forløbets begyndelse, da kontaktoplysningerne derpå er
præstens forbindelse til forældrene.
Konfirmationerne 2019:
- lørdag den 27. april kl. 10.30
- søndag den 28. april kl. 10.30
Der gøres opmærksom på at man gerne må
fordele sig nogenlunde ligeligt over de to dage,
hvis det er muligt. Lørdag er en meget populær
konfirmationsdag med mange konfirmander.
I øvrigt kan det oplyses at konfirmationerne
2020:
- lørdag den 18. april kl. 10.00
- lørdag den 18. april kl. 13.00
- søndag den 19. april kl. 10.30
Hvis I har spørgsmål, er I altid velkomne til at
ringe til mig på 21 71 70 83 eller skrive en mail
på ergk@km.dk.
Venlig hilsen
Sognepræst Erik Grønvall Kempfner

HYLLEHOLT SOGN

Høstgudstjeneste
i Hylleholt kirke
og sognehus
Den 9. september kl. 10.30
Marken er mejet, og høet er høstet,
kornet er i laderne, og høet står i hæs …
Traditionen tro fejrer vi årets
høst med en gudstjeneste i Kirken efterfulgt af fællesspisning
ovre i Hylleholt Sognehus.
Høstgudstjenesten vil også blive
annonceret på kirkens hjemmeside
www.hylleholtkirke.dk og i FaxeBugten uge 35. Alle er velkomne …
Seneste tilmeldingsfrist er
mandag den 3. september
kl. 15 til kordegn
Bodil Hovmand
på 56 71 60 83
eller boho@km.dk.
Gudstjeneste- og
aktivitetsudvalget
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SOMMER · NR. 3 · 6. ÅRGANG · JUNI - AUGUST 2018

Kirkehilsen

Vera Bisp

FAXE · ROHOLTE · HYLLEHOLT SOGNE

Vera har besluttet at holde som Hylleholt’s Lokalredaktør af Hylleholt Menighedsråds sider af
vort fælles kirkeblad - "KirkeHilsen".
Vera afløste Eddie van Lüthje som ansvarshavende redaktør af vort selvstændige kirkeblad;
men forinden var Vera med i kirkebladsudvalget
fra først i dette århundrede. Så det er en meget
lang periode, Vera har sat sit præg på først bladet "Hylleholt Kirke og Sogn", indtil dette blad
indgik i det fælles kirkeblad "KirkeHilsen" d. 1.12. 2012. Så dette blad nr. 3 - 6. årg. - juni-juliaugust er det sidste, som Vera er redaktør af.

SOMMER · NR. 3 · 5. ÅRGANG · JUNI – AUGUST 2017

Kirkehilsen
FAXE · ROHOLTE · HYLLEHOLT SOGNE

1
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FORÅR · NR. 2 · 3. ÅRGANG · MARTS - MAJ 2015

I Hylleholt Menighedsråd har vi været meget
glade for Vera's arbejde med at få bladet til at
fremstå læseværdigt, hvor Vera har været god
til at huske, at nu skulle vi også orientere om
dette eller hint.
Vera har også været god til at finde billeder til
forsiden, når det var Hylleholt, der skulle levere
den samt til at skaffe billeder inde i bladet.

Kirkehilsen
FAXE · ROHOLTE · HYLLEHOLT SOGNE

1

HYLLEHOLT
KIRKE &
SOGN

Vera har ligeledes formidlet samarbejdet med
Faxe Ladeplads Idrætsforening (FLI), så FLI i de
seneste 10 år har delt KirkeHilsen bladet ud i
Hylleholt Sogn. Det samarbejde har været så
godt, at FLI nu også uddeler bladet i Faxe Sogn.
Hylleholt Menighedsråd takker Vera Bisp for
de mange års trofaste virke som medarbejder
og redaktør af kirkebladet "Hylleholt Kirke og
Sogn" og det store arbejde det var, at være med
til at skabe et nyt fælles kirkeblad "KirkeHilsen",
hvor Vera gennem nu 6. årgang nr. 3 har været
redaktør på Hylleholts sider i bladet.

15. årgang · Nr. 3
September - Oktober - November 2012

1

HYLLEHOLT
KIRKE &
SOGN
15. årgang · Nr. 2
Juni - Juli - August 2012

Arne Skovbæk
menighedsrådsformand

„Dronning Thyra“
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Forårs kulde - giver laderne fulde

HYLLEHOLT SOGN

Menighedsrådet og kirkens ansatte
ønsker alle en god sommer.
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Cykel- og Vejkirkebrochurer 2018
Så er de nye brochurer over vejkirker og andre
åbne kirker for 2018 udkommet. Der er i år rekordstort antal vejkirker med. Ikke færre end
431 kirker fordelt udover hele landet har valgt
at være med i brochurerne.
Brochurerne findes som sædvanlig i 2 udgaver:
én for Jylland med 217 kirker og én for øerne
(Sjælland, Fyn og de øvrige øer) med 214 kirker.
Brochurerne er trykt i 98.000 eksemplarer i alt.
Et væld af oplysninger om kirkerne
I brochurerne kan man se kirkernes beliggenhed. Der er en kørselsvejledning og oplysninger
om bl.a. kirkernes åbningstider, seværdigheder,
faciliteter, koncerter og arrangementer, kontaktpersoner og hjemmesideadresser.
I 2015 introducerede vi cykelvenlige vejkirker, der
betyder, at der her vil være et sted, hvor man
må stille sin cykel, få fyldt sin vandflaske, og der
vil være en cykelpumpe til rådighed. Der lige nu
over 150 kirker, der er cykelvenlige!
I 2016 blev Den
Danske Klosterrute
indtegnet på kortene, og de kirker,
der ligger på ruten
har fået et symbol.
Læs mere om Den
Danske Klosterrute på www.klosterruten.dk.
Sidste år blev
Hærvejen også
tegnet ind, og
de kirkerne på
den er markeret
med et symbol.
Find ruter og
læs mere på
www.haervej.
dk.
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Som noget nyt i år er Den Danske Pilgrimsrute blevet tegnet ind på kortet i brochuren over Øerne,
og kirkerne langs den har fået et nyt symbol.
Læs mere om ruten på www.santiagopilgrimme.dk
Der er også et symbol ved de kirker, der er
med i Nationalmuseets lydguide "Øret til væggen" om kalkmalerier, der kan downloades til
din smartphone via App Store eller Android
Marked. Læs mere på http://kalkmaleriinfo.
natmus.dk.
I nogle af kirkerne vil der være personale eller frivillige, som er til rådighed med oplysninger om
kirken og måske byder på en kop kaffe e.lign. I
kirkerne vil der være fremlagt oplysninger om
kirken og sognet, og de fleste steder vil der være
en bibel eller salmebog til rådighed til personlig
fordybelse og andagt.
Brochurerne kan fås i de deltagende kirker, på
biblioteker, turistbureauer, campingpladser,
vandrerhjem, motorvejsstationer og udvalgte
museer mv. og ved henvendelse til Kirkefondet.
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.
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.
God fornøjelse
Anmeldelse: Vera Bisp

FÆLLESARRANGEMENTER & KONCERTER

Sommerkoncert med
kor, fløjte og klaver
Faxe Kirke lørdag den 2. juni kl. 15.
Årets forårskoncert i Faxe Kirke er
dette år blevet til en sommerkoncert,
da den først afholdes lørdag den 2.
juni.
Som gæstemusikere har vi inviteret pianisten, Cæcilie Tagmose og
fløjtenisten, Sofia Kayaya. De to
professionelle musikere har kendt
hinanden i mange år – delte bl.a. lejlighed på Jakob Gade Fondens musikkollegium i Kronprinsessegade i
konservatorietiden. Deres venskab
har dannet grobrund for et frugtbart
musikalsk samarbejde, der til daglig
kommer til udtryk i Amazone Kvartetten. Ved koncerten i Faxe kommer de dog alene to og præsenterer
solo- og duoværker af komponisten,
Debussy, der i år har jubilæum - 100
året for hans død.
Udover de to musikere medvirker traditionen tro kirkens to kor, "Ung Koralklang" under
ledelse af Lene Besser og "Koralspirerne" under ledelse af Christina Bernstein. Begge kor vil
være klar med et varieret, sommerligt program. Og så skal vi selvfølgelig sammen synge et par
af sommertidens dejlige sange/salmer.
Til koncerten er der gratis adgang, og kirkebilen kører (ring Faxe Kirkekontor, 56 71 35 52,
tast 1, senest fredag den 1. juni kl. 12).
Efter koncerten byder menighedsrådet på en lille forfriskning.
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Sommerkoncert i Hylleholt Kirke
Søndag den 19. august kl. 16.00.
Mads Granum Kvintet: Jazz og kirke
Jazzpianist Mads Granum har komponeret ti nye jazzsalmer til sit fjerde album "Med favnen
fuld af kærlighed", som blev lanceret på Youtube i efteråret 2017. Her opnåede de på få
måneder mere end 100.000 visninger. Nu kan jazzsalmerne opleves live, når Mads Granum
Kvintet er på turne rundt i landet og giver sommerkoncert i Hylleholt Kirke.
Albummets nykomponerede jazzsalmer er med tekster af nogle af Danmarks bedste salmedigtere i nyere tid: Johannes Møllehave, Lisbeth Smedegaard Andersen, Holger Lissner, Hans
Anker Jørgensen, Iben Krogsdal, Christiane Gammeltoft-Hansen, Johannes Jørgensen og
Simon Grotrian.
Mads Granum har med sine fortolkninger af salmer opnået en opsigtsvækkende niche-succes
som jazzmusiker og har de seneste 14 år turneret flittigt med sin kvartet. Evnerne inden for
rytmisk musik og jazz har sammen med hans særlige salmeforståelse ført ham til en position
som en af landets betydeligste inden for sin genre. Det er blevet til flere hundrede velbesøgte
koncerter i danske og udenlandske kirker. Foruden jazzklaver spiller Mads Granum rytmisk
kirkeorgel. Hans jazz-orgelstykker er blevet spillet i USA, Australien, New Zealand og Europa,
og flere af hans nye salmer er med i de nye salmebogstillæg. Det omfattende cv inkluderer
desuden kapelmester-job for Thomas Eje, keyboardspiller i Glæsels Orkester for Linie 3 og
meget andet.
MADS GRANUM KVINTET består af:
Regitze Glenthøj - vokal
Mads Hansen - saxofon
Mads Granum - piano
Thomas Ovesen - kontrabas
Ricco Victor - trommer og percussion
Der er gratis adgang og alle
er velkomne.
Kirkebilen kan bestilles.
Traditionen tro bliver der samlet
ind til Hylleholt Sogns julehjælp.
Koncertudvalget

26

FÆLLESARRANGEMENTER & KONCERTER

Koncertforedrag i Faxe Sognehus, Præstøvej 1, 4640 Faxe

"Det du gi'r kommer altid tilbage"
med Bente Kure og Leif Ernstsen · Søndag den 26. august kl. 14:00
"Når livet fortælles i historier, poesi og musik, er det aldrig så slemt som virkeligheden. Musikken giver ordene en form, og når noget finder form mister det sin kaotiske trussel. For budskabet trænger ind ad andre veje, og vi tøver et øjeblik. Og at tøve giver tid til at tænke mere
roligt. Og forstå".
Ovenstående er frit efter højskolemanden Erik
Lindsø. Men det kunne lige så godt være en del
af en anmeldelse af denne koncert med Bente
og Leif. For det er så meget mere end en koncert. Det er standup med musik. Det er singer/
songwriter på dansk. Det er underholdning
med holdning. Det er vise viser og sanselige
sange. Det er nærvær og nerve.
Og helt lavpraktisk er det Bente og Leif med
stemme, guitar, harmonika, mere end 33 år
på bagen som duo samt en uformindsket lyst og fantastisk evne til at dele
ud af deres livserfaringer og indsigt med lige dele humor, alvor, glimt i øjet og stof til eftertanke. Det er bragende musikalsk og ingen går uberørte eller ubesungne hjem fra en koncert
med Bente og Leif.
Musikken er mest egne sange og kompositioner, men kærligheden til bl.a. Jeppe Aakjær, Benny
Andersen, Halfdan Rasmussen og de andre store digtere fornægter sig heller ikke.
De har gennem årene udgivet 13 CD'er, 1 LP samt spillet landet tyndt på spillesteder, festivals,
kursuscentre, i kirker, foreninger og forsamlingshuse, for skolebørn, pensionister og godtfolk
alverdens steder.
I de flotte CD-anmeldelse har der bl.a. stået:
"Med sin smukt nuancerede stemme mestrer hun både det blidt poetiske og det mere kontante udtryk" og
"Han demonstrerer sine virtuose evner på harmonikaen".
Og det kan man regne med, at de lever op til i særdeles levende live på scenen!
Og så er de prismodtagere:
Danish Music Award i 2004, endnu en DMA- nominering i 2007, Aakjærprisen i 2012
og så blev Bente DMA-nomineret som 'Årets Sangskriver' i 2015
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Pilgrimsvandring for
Tryggevælde provsti
Lørdag den 1. september 2018.

VANDRING
2018

23 KM

Så indbydes der igen - for 13. gang - til pilgrimsvandring for Tryggevælde provsti.
Ruten i år har Faxe Kirke som udgangspunkt. Derfra går vi til Hylleholt - Roholte og slutter
cirklen i Faxe Kirke, hvor der afsluttes med en nadvergudstjeneste - en tur på 23 km gennem
smukke landskaber.

Tab for alt ikke lysten til at gå:
Jeg går mig hver dag det daglige velbefindende til
og går fra hver sygdom.
Jeg har gået mig mine bedste tanker til
og kender ingen tanke så tung,
at man ikke kan gå sig fra den.
Søren Kierkegaard

Folderen blev sendt til provstiets kirker i februar og skulle ligge i våbenhusene og sognenes
hjemmesider, hvor man kan orientere sig om præcis angivelse af tider, rute og pris.
Årets pilgrimsleder er sognepræst Solveig Ståhl-Nielsen, Bråby/Teestrup/Førslev Kirke - de
øvrige i planlægningsgruppen er: turplanlægger Ole Thystrup, Haslev - kirke- og kulturmedarbejder Ellen Faber Jørgensen, Haslev Kirke - kordegn Bodil Hovmand, Hylleholt Kirke.
Til sidstnævnte i gruppen er der tilmelding senest d. 13.-08. på e-mail: BOHO@km.dk
Bodil Hovmand
kordegn
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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
Tlf. 56 71 35 52
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
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

For m
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Sognehuset

Få mere information ved henvendelse
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kirke

k.com/faxe

o
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e
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å
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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 10 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.

KIRKEBLADS-REDAKTØR: Claus Østenby
Ny Strandvej 18A, 4640 Faxe
Tlf. 60 16 39 84 · Email: Faxoegaard@mail.dk
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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.)
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
E-mail: c.m.bernstein@gmail.com
KIRKEVÆRGE:
Hanne Margrete Straarup
Vindbyholtvej 32, Roholte, 4640 Faxe
Tlf. 61 60 80 46
E-mail: hmsjf@mail.tele.dk
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DET NYE MENIGHEDSRÅD
2016 – 2020
Jørgen Fredslund, tlf. 40 56 80 20
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

HYLLEHOLT SOGN

Kirkelig vejviser HYLLEHOLT
MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Arne Skovbæk
Folehaven 5, Ll. Elmue, 4654 Faxe Ladeplads
Tlf.: 56 71 70 51
E-mail: arsklilleelmue4654@gmail.com
SOGNEPRÆST:
Erik Grønvall Kempfner
Hylleholtvej 7, 4654 Faxe Ladeplads
Tlf.: 21717083
E-mail: ergk@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 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 2018 er:
25. juni, 20. august, 24. september, 29. oktober, 26.
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 juni, juli og august 2018
27.05.-29.07. Kirkens Korshær
05.08.-26.08. Spedalskhedsmissionen
02.09.-28.10. DANMISSION
Ved koncerter og andre arrangementer i kirken
samles altid ind til Hylleholt Sogns Juleuddeling.
På vegne af Hylleholt Menighedsråd
Bodil Hovmand, kordegn

ERINDRINGSVÆRKSTEDET:
Kontaktperson Henrik Morin tlf.: 52406262
KIRKEBIL: Kirkebil tilbydes for at give alle Hylleholt sogns beboere mulighed for at deltage i de nævnte arrangementer.
KIRKEBLADSUDVALG:
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 senest til 23. juli.
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 2018 stå for omdelingen af KirkeHilsen, som de har gjort
de seneste 10 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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SØNDAG I KIRKEÅRET

FAXE

ROHOLTE

HYLLEHOLT

JUNI
1. søndag efter trinitatis

03/06

10.30 CA

10.30 KKO

10.30 ERGK K

2. s. e. trin.

10/06

10.30 KKO

10.30 CA

09.00 KKO

3. s. e. trin.

17/06

10.30 CA

10.30 KKO KK

10.30 ERGK K

4. s. e. trin.

24/06

10.30 KKO

10.30 CA

10.30 ERGK

5. s. e. trin.

01/07

10.30 KKO

09.00 KKO

10.30 ERGK K KK

6. s. e. trin.

08/07

09.00 KKO

10.30 KKO

10.30 ERGK

7. s. e. trin.

15/07

10.30 KKO

09.00 KKO

10.30 ERGK K

8. s. e. trin.

22/07

09.00 KKO

10.30 KKO

10.30 ERGK KK

9. s. e. trin.

29/07

10.30 CA

18.00 CA # KK 10.30 NN K

10. s. e. trin.

05/08

10.30 CA

11. s. e. trin.

12/08

10.30 CA

09.00 CA * KK

12. s. e. trin.

19/08

10.30 KKO

10.30 CA

09.00 KKO

13. s. e. trin.

26/08

10.30 CA

10.30 KKO

10.30 ERGK K KK

JULI

AUGUST
Ingen

09.00 CA
Ingen K

Gudstjenester på LindevejCenteret se side 10. Gudstjenester på Hylleholtcenteret se side 16.

FORKORTELSER:
KKO = Kirsten Kjær Ohms · CA = Carsten Ackermann · ERGK = Erik Grønvall Kempfner
NN = Prædikant offentliggøres senere.
TEGN: K = Kirkebil · KK = kirkekaffe i sognehuset · # = gudstjenesten foregår i præstegårdshaven
hvis vejret tillader det (I tilfælde af dårligt vejr forlægges gudstjenesten til Roholte kirke.)
Ingen = Ingen gudstjeneste: der henvises til en af nabo-kirkerne · * = Sommermarked
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.

