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Konfirmation 2019
Nyt fra graveren

For høsten her og høsten hist…
De salmekyndige vil måske genkende overskriften som en linje fra Grundtvigs elskede efterårssalme: Nu falmer skoven trindt om land. Det vil
sige… jeg skriver, at det er en efterårssalme, men
selvom Grundtvigs salme godt nok kommer tiest på kirkens salmetavle i efterårsmånederne,
så bliver den stort set sunget hele året rundt, fra
januar til december, når der ved begravelser og
bisættelser tages afsked med et menneske og alt
det, som han eller hun har været for sine nærmeste og kæreste.
Høst er meget mere end afgrøder på marken.
Det er især værd at huske i år, hvor det i skrivende
stund ikke på nogen måder tegner til at blive et
jubelår for landbruget. Jeg har hørt tal som 30 %
under normalt udbytte, - og det er måske endda
lidt optimistisk. Mærkeligt er det i hvert fald, at
se marker blive høstet allerede midt i juli, men
hvor det sidste år var alt for vådt og koldt år for
de fleste, så har det i år været stort set lige modsat. Solrigt og tørt, tørt, tørt.
Når vi samles til høstgudstjeneste i kirkerne i
år, så er takken fra landbruget derfor måske lidt
mindre hjertelig end ellers. Til gengæld er det
helt på sin plads, - og det både i bøn og sang og
ord, - at minde Vorherre om, at hans indsats er
helt uvurderlig, for vi kan ikke klare vandingen
selv. Eller alt det andet, der hører med til at få
høsten til at lykkes.
Men det er som sagt ikke den eneste høst vi
samles om i kirken. Der er også en anden høst,
livets høst, som vi også gør os umage for skal
lykkes. Den kan vi takke for, både til høstgudstjenesten og – sådan ca. 6 uger senere, - hvor der
indbydes til Allehelgen-gudstjeneste.
Ligesom landmændene må arbejde for, at der
skal blive afgrøde at høste på marken, sådan har
vi også vores at se til, når det gælder vores liv.
Også her bliver der sået og plantet, også her bliver der gødet og vandet – nogle gange med tårer,
og hvor salt ellers er giftig for så meget andet,

så kan tårer godt gøre gavn i et menneskeliv –
for så at blive høstet som erfaring og minder af
den slags, som ikke fylder i lader eller på et godt
gammeldags høloft, men alligevel kan være langt
mere værdifuldt end selv en rekordhøst af den
slags, som vi lige højst kan drømme om.
Grundtvigs høstsalme minder os om, at selv
når det hele ser ud til at være dødt og borte, så
er der en livets overflod at glæde sig over. Når det
gælder den konkrete og håndgribelige høst, så
er golde stubmarker og brunsort efterårspløjet
jord det allerbedste tegn på den rigdom, der var
og vil komme igen. Lidt ligesom dødens sorg og
smerte fortæller mere end selv de kønneste ord
om den kærlighed, der har været og altid vil være
mellem os og dem vi elsker.
Og når den tid, hvor vi selv kan pløje, så og høste – om det så er helt konkret eller i mere overført betydning – er til ende, da kan vi se frem til
Guds paradis, hvor vi skal leve som de småfugle,
der ikke bekymrer sig om noget som helst, og da
mindst af alt om høstudbyttet.
Kirsten Kjær Ohms

Nu falmer skoven trindt om land,
og fuglestemmen daler;
alt flygted storken over strand,
ham følger viltre svaler.
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Da dronning Ingrid kom til Faxe Kirke
Da Faxe Kirke i september 1992 kunne fejre 500
års jubilæum som universitetskirke, kom der
fornemt besøg til kirken. Udover daværende biskop af Roskilde, Bertil Wiberg, og flere gæster
fra Københavns Universitet, kom også dronning
Ingrid til kirken, hvor hun blev modtaget med
blomster. Efter gudstjenesten kom dronningen
til en lille privat omgang "kirke-kaffe" i præstegården hos daværende sognepræst, Knud
Hillerup, og hans kone. Udover dronningen og
hendes hofdame, var også biskoppen, samt menighedsrådsformanden tilstede.
I "Kirkehilsen" fra 1992 fortæller Knud Hillerup
selv om oplevelsen således: "Vi fire fik i en god
halv times tid en behagelig og livlig konversation med
Dronning Ingrid og hofdame kammerherreinde Varvara Wahl, inden de kongelige takkede af og forlod
det i dagens festlige anledning flagsmykkede Fakse.
Og vi to i præstegården, - ja, vi var blevet en stor oplevelse rigere. Vi havde været værtspar ved et eksklusivt "kirke-kaffe-selskab", vi vil huske til vore dages
ende!".
Knud Hillerup fik derudover et mere håndgribeligt minde om den store dag: et indrammet
billede af hans modtagelse af dronning Ingrid
udenfor Faxe Kirke. Billedet fik han med, da

Pletskuddet
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Minikonfirmander
Der er gode historier, lege, sange og kage…
og lidt sundt. Sådan er det at gå til minikonfirmandundervisning – og så lærer man Faxe
Kirke at kende både ude og inde og højt til
vejrs. Faxe Kirke har en efterhånden lang tradition for at tilbyde minikonfirmand-undervisning til børn i 3. klasse og det fortsætter
selvfølgelig. Lige efter skolestart får børnene
i Østskolens Rolloafdeling 3. A og 3. B en
invitation til undervisningen.
Sognepræst Kirsten Kjær Ohms står for

han i sine sidste dage boede på plejehjem, og
efter hans ønske blev det efter hans død overdraget til Faxe Kirke.
På fotoet ses Knud Hillerups datter, Anne Grete
Ravnshøj, der (stående til venstre) på familiens
vegne overrækker billedet til kirketjener Susanne
Skjoldgaard Pedersen. Billedet vil i første omgang kunne ses i kirkens udstillingsvindue på
hjørnet af Rønnedevej og Ny Strandvej, og vil
derefter blive ophængt i Faxe Kirkes Sognehus.

En af pærerne i den
store lysbue ved alteret havde brug for
elektrikerhjælp. Og
når nu elektrikeren
er kommet næsten
op til loftet, så kunne han da også lige
tage lidt af det spindelvæv, som ellers er
umuligt at nå. Kirketjeneren var hurtig
med støvekost og
kamera.

Velkommen til konfirmander
Vi byder velkommen til efterårets konfirmander og håber de får en god tid henover
efterår, jul og forår inden konfirmationen St.
Bededag d. 17. maj 2019.
Hvert år ser vi frem til at møde de unge mennesker og lære dem lidt bedre at kende, og

undervisningen sammen med minikonfirmandunderviser Marianne Carlberg. Undervisningen begynder tirsdag d. 4. september,
når børnene har vænnet sig til skolelivet efter sommerferien og slutter med en festlig
familiegudstjeneste 1. søndag i advent. Se
omtalen under "Særlige gudstjenester".
Selve undervisningen foregår tirsdag lige efter skoletid i Faxe Kirke og i præstegårdens
konfirmandstue. Børn fra sognet, der går i 3.
klasse på andre skoler har også mulighed for
at deltage. Kontakt sognepræst Kirsten Kjær
Ohms (se vejviseren bagest i kirkebladet).

vi ved, at de også får lært både kirke, præster og kirkegængere at kende på en anden
måde. F.eks. ved en snak over en småkage
ved kirkekaffen, valg af deres egen yndlingssalme under gudstjenesten, eller når de byder med, når der indbydes til auktion efter
høstgudstjenesten.

Høst-sangcafé i
præstegårdens
konfirmandstue
Torsdag d. 27. september kl. 10.0011.30 er der igen sang-café i Faxe
Præstegårds konfirmandstue. Denne
gang er efterårets salmer og sange
på programmet, - og så er der måske
også en lille historie og altid en god
snak. Kirsten Kjær Ohms lover, at der
igen vil være varmt vand på kanden
til kaffe og thé, samt en velfyldt småkagedåse.
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Høstauktion i sognehuset - giv en blomst, gulerødder
eller "bare" penge

Onsdag den 1. august 2018 havde Kirsten Kjær Ohms været ansat i 10 år som sognepræst i Faxe-Roholte pastorat.
Kirsten har i de 10 år, hun har virket som sognepræst i vores pastorat, gjort en ihærdig indsats for, at kirken skal blive et naturligt
samlingspunkt for såvel ældre som unge. Eksempelvis kan nævnes
sangcaféen i konfirmandstuen, halloween- og fastelavnsgudstjenester samt tumlingesalmesang. Desuden nyder konfirmander og
minikonfirmander godt af Kirstens kreativitet og fantasifuldhed.
Kirsten står altid og tager imod én før gudstjenesten, så at man
føler sig velkommen. Efter gudstjeneste tager hun sig også altid
tid til en snak, om det så er for en kort snak om vejret eller, hvordan det går med ens eget eller et familiemedlems helbred.
Faxe Menighedsråd er glad for det gode samarbejde, vi har haft
med Kirsten i de forgange 10 år. Vi har også det klare indtryk, at
hun er vellidt blandt menigheden. Derfor syntes vi, at det var en
god idé at invitere menigheden til at fejre Kirsten sammen med os ved en frokost søndag den
19. august i Faxen Sognehus efter gudstjenesten, hvor det var Kirsten, der prædikede.

Når kornet er høstet og æblerne så småt begynder at rødme på træerne, så er det tid til den
traditionsrige høstgudstjeneste. Selvom landbruget ikke længere er Danmarks hovederhverv,
så ved vi, der bor i og omkring Faxe, at en god
høst er en gave, som er værd at sige tak for, og den bedste måde at takke Vorherre for årets
vækst er ved at give noget af overfloden videre.
Hvert år kan vi derfor ved høstgudstjenesten
glæde os over at se blomster, frugt, brød og meget mere blive båret op gennem kirken og lagt
ved alteret som en synlig påmindelse om det,
Gud har givet os. Ligeså glædeligt er det, når
vi bagefter ved et festlig kaffebord i Faxe Sognehus kan forsyne andre, der ikke har tomater
i deres drivhus med en ordentlig posefuld eller
måske lidt frisk persille til en god, traditionel
persillesovs. Det vil sige… glæden er ikke helt
gratis, for vi sælger gaverne til højeste bud og
gerne MEGET over supermarkedspris, for alle
pengene går til Faxe Sogns Menighedspleje, der
bl.a. står for julehjælpen. Til gengæld giver Faxe
Menighedsråd kaffe og kage og det koster ikke
noget.

Så kom og giv, eller kom og køb, eller kom
og giv og køb! Og har man ikke mulighed
for at deltage i festlighederne, så er der
stadig mulighed for at være med ved at
indbetale et beløb på Menighedsplejens
konto: 2320 3497 149 567.

Krukker og
kønne planter
Sidst på foråret blev der
sat to store krukker op ved
døren ind til Faxe Kirke.
Kirketjeneren fik bevist, at
hun også kunne "blomstre" i en af de nye potter
i overstørrelse, inden der
kom jord og mindst lige så
kønne planter i krukkerne.
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Kirsten Kjær Ohms 10 års jubilæum

Faxe Menighedsråd

Sikring af gravsteder
Kirkegårde over hele landet er blevet pålagt at sikre større gravsten, der står løst
på en sokkel. Der er af hensyn til både
øvrige besøgende og kirkegårdens medarbejdere.
I den anledning har Faxe Kirkegård kontaktet relevante gravstedsejere og er i øvrigt selv i gang med at sikre de gravsten,
som kirkegården selv har ansvar for. På
billedet ses en sådan større gravsten, der
skal sikres.
For evt. interesserede henvises i øvrigt til
GiasCentrets hjemmeside, hvor man kan
læse vejledningen om monumentsikkerhed. Man er i øvrigt altid velkommen til
at henvende sig til kirkegårdslederen på
Faxe Kirkegård, hvis man har spørgsmål i
den anledning.
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Ny træ-"skulptur" ved kirkegårdslågen

Gudstjenester
på LindevejCenteret
Der er gudstjeneste hver
d. 4. tirsdag i måneden
på LindevejCenteret i Faxe
fra kl. 14.30 – 15.30.
Organist: Christina Bernstein.
Præst: Carsten Ackermann.

Halloween-lygteværksted
Fredag d. 26.10 kl. 16.3017.30 er der – lige inden
halloweengudstjenesten i
Faxe Kirke – lygteværksted i
præstegårdens konfirmandstue.
Her kan både børn og voksne
udsmykke en papirlygte med
både hyggelige og uhyggelige
motiver. Har man lyst, kan
man tage sin lyslygte med
over i kirken til gudstjenesten,
hvor de kan lyse for os alle.
Der var ikke mere liv i det
lille træ ved kirkegårdslågen
ved kirkens hovedindgang.
De fleste ville have fundet saven
frem, men kirketjener Susanne
Skjoldgaard Pedersen, der bl.a.
har en hobby med træskæring,
synes, at det lille træ sagtens
kunne være dekorativt uden
blade. På billedet ses resultatet.

8

9

Faxe sogn

Faxe sogn

Koralspirerne på Plænen i Tivoli 10. juni
Koralspirerkoret er for alle sangglade børn
fra 1.-5. klasse. Vi mødes i Sognehuset
hver torsdag fra 15-16. Vi starter altid med
en forfriskning, og herefter øves rytmer og
sange med masser af bevægelse. Koret skal
deltage i koncerten med Sigurd Barett lørdag
d. 24. november samt i december måneds
julekoncert i Faxe Kirke sammen med Ung
Koralklang.
I år fik Koralspirerne mulighed for at deltage
i Tivolis Børnekordage sammen med Hylleholt
børnekor, Kongsted børnekor og kor fra Faxe
Musikskole. Vi holdt en fælles øveformiddag
og fulgtes i bus til en festlig dag med masser
af korsang.

Koret mødes første gang i Sognehuset torsdag d. 6. september kl 15-16.

Bankospil i Faxe Sognehus
Lige som sidste år afholder Faxe Menighedsråd her i efteråret bankospil i
Faxe Sognehus på Præstøvej 1 a.
Datoerne er den 21. oktober, den 11.
november og den 9. december 2018.
Dørene åbnes kl. 13:30, og vi går i
gang med bankospillet kl. 14.
Overskuddet går til julehjælp til dem,
der har brug for lidt ekstra til at kunne
holde en god jul.
Alle er naturligvis velkomne!

Ring gerne for yderligere oplysninger til Christina på 5096 9845

Gudstjeneste for børn og andre mennesker
Ung Koralklang:
Kirkens ungdomskor. Vi øver hver torsdag kl. 18-20 i Sognehuset/kirken.
Undervejs holder vi en hyggepause med saft, frugt og småkager.
Første øveaften er torsdag d. 6.
september. Koret optræder ved
særlige gudstjenester og koncerter i kirken som lønnet kor.
Når man har opnået en vis sikkerhed, kan man komme med i
Ungegruppen, som har udvidede sangopgaver i kirken. Koret
optager nye medlemmer fra ca.
12 år.

Hvert år tilbyder Faxe Kirke forskellige gudstjenester, hvor børn og deres
familier er særligt velkomne.
I forbindelse med julen inviteres dagplejemødre og deres børn, vuggestue-,
børnehave- og skolebørn. Spejderne har en traditionsrig nytårsparade en
af de første søndage i det nye år. Fastelavn har også børn i fokus – og op
mod påske formidles ofte det svære budskab om Jesus’ opstandelse fra de
døde i børnehøjde for én eller flere af byens børnehaver, ligesom efterårets
høstgudstjeneste er særdeles familievenlig.
Gennem nogle år har Faxe Kirke medvirket ved byens halloween-arrangement, og også i år kan man se frem til en rigtig (u)hyggelig halloweengudstjeneste fredag d. 26. oktober kl. 17.30 i Faxe Kirke. Præsten har lovet lidt
guf ved udgangen, så man har noget at styrke sig på, inden turen går ud i
efterårsmørket.

Hvis du kunne tænke dig at være
en del af vores sangglade gruppe, så ring til korleder Christina
Bernstein 5096 9845 for at aftale nærmere.
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Særlige gudstjenester
Høstgudstjeneste – og auktion!
Søndag d. 16. september kl. 10.30
Faxe Kirke er rammen omkring en tak for livets
og skabelsens gaver. Efterårets nye konfirmander er særlig inviteret denne dag, for vi har brug
for deres hjælp, når høstens gaver bæres ind i
et festligt optog. Der er mange, der giver lidt eller meget af høstens overflod: blomster, frugt,
grøntsager, brød, marmelade, vin… Hvert år
kan vi glæde os over både gavmilde og opfindsomme bidrag. Undervejs i gudstjenesten vil
bl.a. kirkens ungdomskor være med til at sætte
deres præg på denne traditionsrige gudstjeneste – og selvfølgelig skal vi netop denne dag
synge de kendte og elskede høstsalmer.

Fredslysgudstjeneste
Fredag d. 30. november kl. 17.30 ca.
Igennem flere år har Faxe Kirke i samarbejde med
Sct. Georgs-gildet dannet rammen om en kort
fredslysgudstjeneste fredagen før 1. søndag i advent. Vi vil synge gode salmer, udveksle fredshilsen og opleve hvor meget lys, der kan tændes ved
den flamme, der kommer fra Jesus’ fødehjem:
Betlehem.
Halloweengudstjeneste for hele familien
Fredag d. 26. oktober kl. 17.30
Gys, lys og glæde… Det er overskriften på
gudstjenesten, hvor det ikke gælder om at blive
skræmt, men om at tro og håbe. Efter gudstjenesten er der lidt godt at styrke sig på, inden
man evt. skal videre ud i Faxe By.
Allehelgen
Søndag d. 4. november kl. 10.30
Allehelgen er den dag, hvor vi i kirken samles
i mindet om dem vi elsker og savner og ikke
mindst i troen på, at vi – både her og i himlen
– lever i Guds kærlighed. Som en del af gudstjenesten vil der være mulighed for at tænde et
lys for sine kære. Særligt indbudte er dem, der
har mistet en af sine nærmeste i den tid, der
er gået siden sidste Allehelgen, men alle er velkomne. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i
sognehuset.

Bagefter har vi igen brug for konfirmandernes
hjælp, når alle høstens gaver skal bæres over i
sognehuset, hvor der efter et hyggeligt kaffebord
er auktion over de medbragte herligheder. Obs!
Det er muligt at betale med MobilePay. Det indkomne beløb går til sognets menighedspleje.
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1. søndag i advent kl. 10.30
– Kirkeåret begynder
Søndag d. 2. december
kl. 10.30 og kl. 12.30
Op til jul har vi i kirken nok at gøre
med at gøre hjerte, sjæl og sind rede
til at tage imod Guds Søn. Søndagens
evangelium handler om den voksne
Jesus’ indtog i Jerusalem, men måske
endnu mere om de forventninger og
håb, der skal opfyldes. Adventskransens første lys tændes og vi skal høre:
"Vær velkommen, Herrens år".
Familiegudstjeneste
kl. 12.30 med efterårets
minikonfirmander
Kan man ikke nøjes med at høre
om håbet og forventningen, så
skal man komme til søndagens
familiegudstjeneste, hvor efterårets minikonfirmander vil hjælpe med at fortælle historien om
den første jul. Bagefter er der
kirke-sodavand og kage i sognehuset, når vi tager en festlig
afsked med "mini’erne".
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Set ud fra Præstegårdsvinduet

Den tillid kan vi som voksne lære noget meget
vigtigt af:
Når evangeliet siger, at vi er givet i Guds hånd,
så er vi det!
Når evangeliet siger, at vi ved dåben er Guds
børn, så er vi det!
Når evangeliet siger, at vi i nadveren får bekræftet vores synders forladelse for Jesu korsdøds
skyld, så har vi den!

Det er festligt og dejligt, når der kommer småbørnsfamilier i kirke og kirkerummet fyldes med
levende, forventningsfulde, livsbekræftende
stemmer, som når der f.eks. er DÅB!
Jo, vi gamle, kirkevante "gængere" kan føle os
lidt forstyrrede i vores indre ro. For det er jo ofte
den, vi kommer for at finde og nyde.
Og præsten kan da også blive lidt distraheret,
når han/hun skal holde prædikenen, og der lyder højlydte protester eller akklamationer fra
de yngste kirkegængere. Så er det godt, der er
tænkt på dem i form af små tasker, som hænger
i våbenhuset til fri afbenyttelse og forhåbentlig
god underholdning for de små.
Men midt i denne larm og forstyrrelse GEMMER DER SIG EN ÅBENBARING! Men det er
kun til at se for den, der ønsker at se det.
"Lad de små børn komme til mig, det må I ikke
hindre dem i" siger Jesus et sted og fortsætter
"for Guds rige er deres!"(Mark.evg. 10,13-16).
Sådan lyder det i den nyeste oversættelse (autoriseret 1992) og kan forstås sådan, at Guds rige
tilhører alle små børn – alene fordi de er børn!
Det, at være et barn kan altså i sig selv forstås
som et tredje sakramente, der sikrer adgang til
Guds rige på lige fod med nadveren og dåbens
ritualer - ifølge denne oversættelses fortolkning.
Denne fortolkning understøttes af, at Jesus
fortsætter med at sige: "Den, der ikke tager
imod Guds rige lige som et lille barn, kommer slet
ikke ind i det."
Det er en bekvem oversættelse, for den inkluderer alle børn i hele verden! Og hvem skulle
ikke ønske det!? Så er vi også fri for det meget
ubehagelige spørgsmål om, hvad der så sker de
børn, der IKKE bliver døbt!?
Men er det ikke at komme for let om ved det?
For sker frelsen ikke ved troen alene? Og ikke ved
blot at være et barn?
I den tidligere oversættelse ( autoriseret 1931 )
hed det: "thi Guds rige hører sådanne til." altså
ikke nødvendigvis alle børn, men kun dem, som
er "sådanne", d,v,s. ligesom børn. Børnene har
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Når evangeliet siger, at Jesus Kristus vil følge os
"alle dage indtil verdens ende", så gør Han det!
Når evangeliet siger til os, at vi har evigt liv i
Jesus Kristus, så har vi det!
Her er det Jesus stiller os det pinlige spørgsmål,
om vi vil være lige så tillidsfulde som børn er i
forhold til alle disse løfter – for så har vi det, de
lover: adgang til Guds rige, til Guds hjerte, til
Guds kærlighed.
Carsten Ackermann

Kirkeklubben i Roholte

altså noget, som er forbilledligt for dem, som
gerne vil ind i Guds rige.
Hvad er det da Jesus peger på hos børn, som er
forbilledligt for dem, som gerne vil ind i Guds rige ?
Det er TILLID! De, der har eller har haft med
børn at gøre, ved, at hele barnets tilværelse drejer
sig om tillid: tillid til sine forældre, tillid til at det,
de giver barnet, er godt for barnet, tillid til at
andre voksne, der kommer i kontakt med barnet - f.eks. bedsteforældre eller de voksne i daginstitutionen - vil barnet det godt. Barnet kan
intet gøre selv men er givet i dét voksne menneskes hænder, der tager sig af det! Og hvor
skæbnesvangert kan det ikke være, hvis voksne
med ureelle og onde hensigter, får adgang til
barnets tillidsfuldhed.
Denne tillid er det samme som tro. Og det er
den tillid eller tro Jesus henviser til.
Men kan et barn tro?
Luther sagde ja. Den tillid, et barn har, kalder
Luther for "tro". For tro er det samme som tillid.
Og derfor har barnet også tro på, at det, Gud
giver barnet i dåben – kærlighed, tilgivelse, Helligånden, evigt liv – vitterlig er noget godt! Selvfølgelig!

Vi er en lille strikkeklub, der mødes i Roholte
sognehus, hver 1 tirsdag i md.
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

HØSTGUDSTJENESTE i Roholte kirke
Høstgudstjenesten minder os om, at vi lever
af det vi modtager: "Det vokser jo medens vi
sover". At være en god modtager kræver, at
man siger tak for det, man får og bruger det
i den hensigt, gaven er givet i!

Efter gudstjenesten vil vi samles i Sognehuset
og spise FROKOST sammen inden vi går over
til at holde AUKTION over indkomne gaver
i form af brød, frugt, syltetøj m.m. Det indkomne går til FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP.

Også i år vil vi samles i Roholte kirke for at
sige TAK FOR ÅRET DER GIK, for afgrøder
på marken og i haven, ja for ALT DET, VI LEVER AF til dagligt. Derfor vil vi også i år samles for at TAKKE LIVETS GUD for høsten og
livet, for alt det, Han har givet.

Har du noget, du gerne vil give til auktionen
kan du komme med det før gudstjenesten
begynder, så vil det blive brugt til at pynte op
med i kirken. Bagefter tager vi det med over i
Sognehuset og holder auktion over det.
Høstgudstjenesten ligger i år på Søn. d. 16/09
kl. 10.30 v. Carsten Ackermann.
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Roholte Kirke:
Indeklima, trappe og mur

ALLE HELGEN
Den faste tradition med at fejre ALLE HELGEN
ved aftengudstjenesten kl. 19.00 holder vi også
fast ved i år.
Den stemningsfulde kirke vil være særligt smukt
udsmykket, vi skal synge de kendte, dejlige samler og høre vidunderlig musik.
Vi vil tænke på dem, der er gået forud for os, og
navnene på de døde siden sidste Alle Helgen vil
blive læst op under gudstjenesten.
De, der har lyst kan sætte et lys på kirkegården
på deres kæres grav, så har vi også dem med i
tankerne, når vi fejrer Alle Helgen.
Ved gudstjenesten medvirker foruden vores
egen organist, Christina Bernstein, også Anna
Bernstein på violin samt RoKoGo-koret.

Ved den stemningsfulde andagt medvirker RoKoGo-koret og
violinisten Anna Bernstein sammen med organist Christina
Bernstein.

Efter gudstjenesten er der fælles kaffebord for
dem, der har tid og lyst.
Carsten Ackermann

Sangcafé i Roholte Sognehus
Vi mødes en gang om måneden og synger fra Folkehøjskolesangbogen, suppleret med DGI sangbogen. Efter kaffepausen med hyggelig snak og Anne
Maries fortrinlige hjemmebag, fortsætter vi med ønsker fra de fremmødte. Alle
er hjertelig velkommen til disse caféer- tilmelding er ikke nødvendig, men medbring
10 kr. for kaffe og boller. HUSK: man bliver både kønnere og gladere af at synge sammen.
Datoer for sangcafé i efteråret: 17. september 22. oktober 19. november 17. december

Først på året blev orglet i Roholte Kirke renset for skimmelsvamp. Igennem en periode var
medarbejdere blevet generet af tiltagende dårligt indeklima.
Kirkeministeriets energikonsulent anbefalede
efter en gennemgang af forholdene i kirken en
effektiv rensning af eksperter. De sædvanlige forholdsregler med varmeregulering og udluftning
af kirkerummet var ikke længere tilstrækkelige.
Provstiet stillede midlerne til rådighed, da arbejdsmiljøet altid er afgørende.
For fremover at kunne sikre et godt indeklima
i Roholte Kirke er der indkøbt en stor affugter,
som er i funktion hele året ligesom filtrene ved
varmeanlægget jævnligt bliver udskiftet.
I maj blev de store granittrappesten ved indgangen til kirken fra syd rettet op og stabiliseret med et solidt fundament. Der er sat tre nye
trappegelændere op efter anbefaling fra kirkegårdskonsulenten. Indgangspartiet fremstår
nu ganske nydeligt ligesom adgangen er blevet
mere brugervenligt.
Endelig er en del af den gamle og simple mur
ved affaldsgraven på kirkegården i sommerens
løb blevet fornyet.

Alle tiltagene her i 2018 har været omkostningstunge men absolut nødvendige af hensyn til
både personale og menighed.
Hanne Margrete Straarup
kirkeværge

På gensyn siger Anne Marie og Christina

Konfirmation i Roholte kirke 2019

RoKoGo-koret

Der bor ikke længere så mange børn / unge i Roholte. Derfor er der ikke længere grundlag for at
danne et egentligt konfirmand-undervisningshold i Roholte.
Men næsten hvert år er der enkelte unge, der er
blevet undervist i andre sammenhænge, som
gerne vil konfirmeres i deres hjem-sogn: Roholte.

Vi øver hver onsdag fra 19-21.30 i Sognehuset
i Roholte. Koret er et 4-stemmigt kor, som er
tilknyttet Roholte og Hylleholt kirker. Koret deltager i særlige gudstjenester og afholder jule- og
forårskoncert.
Koret optager gerne nye medlemmer, så er du
glad for at synge og har lyst til at være en del af
et musikalsk fællesskab, er du meget velkommen til at kontakte korleder Christina Bernstein
- telefon 5096 9845 for yderligere oplysninger.
Det koster 150,- for at deltage en hel sæson.
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Vi mødes 1. gang onsdag d. 5. september kl. 19

Det skal der være mulighed for!
Derfor er det stadig muligt at blive konfirmeret i
Roholte kirke, hvis man har modtaget undervisning hos en anden præst.

Der er både mulighed for forårs-og
efterårs-konfirmation:
Forårskonfirmationen:
ligger fast på Kr. Himmelfartsdag.
Efterårskonfirmation:
ligger den sidste søndag i September.
For nærmere aftale kontakt
undertegnede.
Carsten Ackermann
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Nyt fra graveren

Menighedsrådsloven og kirkens liv og vækst gennem ca. 50 år

Så er arbejdet endeligt færdigt og Roholte kirkegård har fået en ny fin anonym gravplads.
Der er, som før beskrevet, plantet taks som hæk
og guldjordbær som bunddække. De blomster
med små fine gule blomster i maj og er stedsegrønne. Der er, som billedet også viser, en gang
sti op til mindestenen af chaussesten, hvor man
kan ligge blomster og kranse. Mindestenen har
ligget ved Roholte boldbane og er foræret til
Roholte kirkegård. Tak til Anders Jørgensen for
det. Stenhuggeriet i Faxe har klargjort og lavet
det sorte kors på stenen.
Vi har ligeledes fået plantet nye hække på afd.
A ved kirken.
I forbindelse med genetableringen, kan vi nu
tilbyde 6 urnegravsteder oppe ved hovedindgangen til kirken.

I Menighedsrådsloven kap. 2, § 7 står der følgende – citat: "På det konstituerende møde
afgiver de nyvalgte medlemmer en erklæring
på ære og samvittighed om at ville udføre det
dem betroede hverv i troskab mod den danske
evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan
byde gode vilkår for den kristne menigheds liv
og vækst".
Ellers er det jo som bekendt en meget solrig og
regn fattig sommer som er gået på hæld. Vi har
brugt meget tid på at vande, hakjern og græsslåning har til gengæld ikke taget så meget af vores tid som sidste år. Vi glæder os over solen og
håber på et godt efterår og en god gransæson.
Linda Pedersen, Graver

Roholte kirkes hoved trappe kan være svær at bestige, hvis man kommer i
kørestol eller på anden måde er gangbesværet. En mulighed er at benytte
indgangen på nordsiden af kirken. Derved kan man i bil kører rundt om
kirken og helt hen til kirkedøren.
Ved behov for dette bedes man rette henvendelse til kirkens personale på
tlf. 2362 3999.
Med venlig hilsen
Personale og menighedsråd Roholte kirke
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Hvordan gør man så det? Ja – ud over at sørge
for konfirmandundervisning og nu også undervisning af minikonfirmander, kan man ved at
læse i menighedsrådets beslutningsprotokoller
se en bred vifte af tilbud på aktiviteter gennem
årene, gældende for alle aldersgrupper fra de
helt små børn og deres forældre med babysalmesang – til de ældste årgange. Tidligere var der
flere bibelkredse og sømandsmission, for der var
et aktivt sømandshjem i Faxe Ladeplads. Over
tid har de forskellige aktiviteter ændret sig, og
ved at læse kirkeblade og se annoncer fra kirken
gennem årene, må jeg konstatere, at skiftende
menighedsråd har søgt at skabe liv og vækst. Således også i dag, så ved at læse i KirkeHilsen kan
man se, at mulighederne er mange for at komme
ud af evt. ensomhed eller ønske om at deltage i
aktiviteter for alle aldre – udover det at deltage i
kirkens gudstjeneste og koncerter.
På kirkegården ses, at ønskerne til gravpladser
og gravsteder ændrer sig over årene, og der bliver felter med flere fri gravpladser. Her sørger
kirkegårdens personale så for at foretage beplantninger, så der bliver blomstrende felter
gennem året. På den måde får kirkegården også
en slags karakter af park omkring kirken.
Igennem de sidste 50 år har der været 5 præster
ansat i faste sognepræstestillinger – i vakance
perioder og under forældreorlov har der i kortere tid været ansat et par præster:

• Mogens Ohm Jensen 1991 – 2008
• Pia Heegaard Lorentzen 2008 – 2016
• Erik Grønvall Kempfner 2017 –
Mange på personaleområdet har haft lange ansættelser – herunder flere på over 25 år og en
enkelt over 50 år; men også mange med kortere
ansættelser, så derfor skal der hele tiden tages
vare på personalepolitikken.
Det er ofte de fysiske ting, der står som markører, for det kan man se rent fysisk; men børn er
blevet oplært i at synge eller via mini- og senere
konfirmandundervisning har fået opdateret
viden om kristendom; ligeså vil mange få nye
bekendtskaber ved at gå til møder og foredrag,
koncerter, film m.v. Det giver bedre livskvalitet;
men hvordan måler man det?
Sandheden er nok den, at de skiftende menighedsråd i samspil med præsterne og det øvrige
personale og de mange frivillige i en fælles indsats skaber forudsætning for, at menighedens
liv og vækst kan styrkes.
Istandsættelsen og udvidelse af orglet fra 6 til
16 stemmer i 1996 og istandsættelsen af Hylleholt Kirke i 2002 med ny kirkekunst, samt
købet af den tidligere skolebygning – navngivet
Hylleholt Sognehus – i 2003 og husets senere
istandsættelse har skabt nogle gode rammer for
liv og vækst i de kommende år.
Så følg med i KirkeHilsen og på hjemmesiden
og annoncer fra kirken.
Arne Skovbæk
formand

• Richardt Petersen 1961 – 1983
• Verner Villensgaard Jensen 1983 – 1991
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Hylleholt Kirkes 140 års fødselsdag
Det første officielle brev fra Vemmetofte
Kloster og fra Frederik Georg Julius Greve
Moltke, Bregentved, - der var den egentlige
initiativtager til at Hylleholt Kirke blev bygget – blev sendt til ministeriet for Kirke- og
Undervisning d. 30. juni 1872. Begge godser var parthavere i kalkbrydningen i Faxe.
Befolkningstallet steg voldsomt, efterhånden som kalkbrydningen blev sat i system,
og udskibningen af kalken blev forbedret. I
1850 boede der 664 personer i det område,
der i dag udgør Hylleholt Sogn, og som dengang var en del af Faxe Sogn. I 1855 boede
der 942 og i år 1860 1110 personer.
Ministeriets godkendelse til, at der kunne
bygges en kirke kom d. 27. januar 1873. Ministeriet sendte deres uforbeholdne påskønnelse til Vemmetofte Kloster og til Bregentved Gods over det tilbud, at de ville betale
for at forsyne den del af Faxe Sogn med en
ny kirkebygning.
Den 29. september 1875 blev grundstenen nedlagt, og den 29.
september 1876 var der
rejsegilde. Indvielsesda-

gen blev den 8. september
1878. Samme dag var det Nikolaj Frederik Severin Grundtvig's
fødselsdag født 8. september 1783 – død 2.
september 1872. Så måske var Grundtvig's
fødselsdag medvirkende til valg af indvielsesdag.
Til indvielsen i dåbsgave fik Hylleholt Kirke
sin egen salme: "Fader milde lad din rige
nåde" skrevet til indvielsen af Vilhelm Esmann, der dengang var sognepræst i Karise,
senere blev han provst i Hellested. Salmen
kom med i de følgende salmebøger indtil
vor nyeste salmebog, der blev autoriseret d.
29. juli 2002 af Hendes Majestæt Dronning
Margrethe d. II, hvor salmen sammen med
andre blev taget ud, for at give plads til nyere salmer.
Befolkningstallet var i 1880 kommet op på
1294 personer. I dag 2018 er befolkningstallet på 3.213 personer i sognet, så der var
og er behov for Hylleholt Kirke.
Arne Skovbæk
menighedsrådsformand

FØDSELSDAGS- og Høstgudstjeneste
den 9/9-2018 kl. 10.30
En "husker", som beskrevet i sidste nummer af Kirkehilsen, afholder vi høstgudstjeneste søndag den 9/9-2018.
Efter gudstjenesten vil der være frokost i Hylleholt Sognehus.
Tilmelding til frokosten skal ske til Bodil
Hovmand senest mandag den 3/9-2018.
På telefon 56 71 60 83 eller på mail boho@km.dk
Pris for frokosten er 50 kr. pr. pers. incl. drikkevarer.
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Hylleholt Sogns børne- og ungekor
Hvis du elsker at synge
- så kom og syng med
Børne-ungekor
Korister fra 4.-5.klasse har i det forløbne skoleår givet smagsprøver på vores repertoire ved
gudstjenester i både Roholte og Hylleholt Kirker. Vi har haft sangworkshop med Sofie Hermind og givet koncerter på Hylleholtcenteret og
i Hylleholt Kirke. Det er både sjovt og hyggeligt
at øve og optræde. Vores repertoire spænder
fra helt traditionel dansk kirkemusik over rytmisk kirkemusik fra andre lande til nye rytmiske
sange. Vi lærer om nodenavne og rytmer bl.a.
ved at spille med på sangene på marimbas og
akkompagnere på congas og andre rytmeinstrumenter. Som afslutning på koråret øvede
vi sammen med Kirkekorene fra Faxe og Kongsted, samt Haslev Musikskole. Vores store fælles kor: Fixfaxerierne optrådte på Plænen i Tivoli
en dejlig junidag. Her deltog også fem sangere
fra Hylleholt Kirkes Minikonfirmandhold. Mange tak til alle forældre for super opbakning i
forbindelse med arrangementet.
Vi øver en gang om ugen. I år vil kor-timerne
blive lagt mandage i Hylleholt Sognehus i umiddelbar forlængelse at koristernes skoledag.
Husk tilmelding via kirkens hjemmeside. Du er
også velkommen til at skrive eller ringe til korets
leder Charlotte Hjerrild Andersen, hvis du har
spørgsmål i forbindelse med koret.
Korstart: Mandag d. 3.september
kl. 15.00-16.30 Kor for elever fra 4.-6.klasse
kl. 15.15-16.30 Kor for elever fra 7-9.klasse
Lønnet børnekor
I år kan trænede korister (fra 4.klasse) søge
optagelse i kirkens lønnede børnekor. Vi synger
med ved særlige gudstjenester for børn og af
og til ved almindelige gudstjenester. Kontakt
Charlotte for prøve-syngning. Der er p.t. ingen
ledige pladser i det lønnede børnekor. Der er
p.t. ingen på venteliste.

Ungdomssangere
Hvis du er god til at synge og gerne vil synge
med lønnet ved alle gudstjenester, så kan du
skrive til organist Charlotte Hjerrild Andersen
og aftale tid for en prøve-syngning og en snak
om, hvad der skal til for at kunne deltage lønnet
ved gudstjenesterne.
Charlotte Hjerrild Andersen:
mail: 7523@sogn.dk.
Kirkens hjemmeside: www.hylleholtkirke.dk

Søndag d. 1. juli 2018 efter gudstjenesten modtog kirkesanger Inger Mejlby
Dronningens Fortjenstmedalje for 50
års tro tjeneste ved Hylleholt Kirke.
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Foredrag
ved Anne Hedeager Krag
Tirsdag den 11/9-2018 kl. 19
kommer Anne Hedeager Krag
i Hylleholt sognehus og
fortæller om Ørnetæppet.
"To sjældne mønstrede silkevævninger kan i
dag ses i krypten i Odense Domkirke. Et større
stykke, rødt med mønstrede ørne, Ørnetæppet,
og en gul pude med påfuglemotivet. De menes
begge at stamme fra Middelhavsområdet, Ørnetæppet er et byzantinsk arbejde, mens puden
med påfuglemotiver ser ud til, takket være nye
farveanalyser, at stamme fra Taschent i det nuværende Usbekistan, som var et knudepunkt på
Silkevejen i vikingetid.
Ørnetæppet og puden med fuglemønstret har
begge mønstre, der kan føres hen til kristendom
og kongemagt. Dette symbolsprog, ørne som
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tegn på magten og påfugle som
tegn på udødeligheden i kristensymbolsprog, har temmelig sikkert
været kendt af giveren ved nedlæggelsen i helgenskrinene i 1100. Giveren anses for at være Knud den
Helliges enke, Edel, der få år efter
mordet på kongen i 1086 blev gift
med den syditalienske fyrste af
Apulien i Syditalien, og man kan næppe forestille sig tydeligere symboler i forbindelse med den
myrdede konge, der senere bliver helgenkåret:
Altså ørnen som tegn på hersker og påfuglen
som tegn på udødelighed.
I foredraget vil der blive vist billeder fra silkens
vej fra Odense over Konstantinopel, som var
den byzantinske hovedstad (= nuværende Istanbul) og videre ud ad Silkevejen".
Der vil i forbindelse med foredraget blive serveret en kop kaffe.
Aktivitets- og gudstjeneste udvalget

Opfindelser og opdagelser gjort ved en tilfældighed
Tirsdag den 23/10-2018 kl. 19 kommer
Preben Hartmann-Petersen, og fortæller i
Sognehuset.
Forbavsende mange opdagelser og opfindelser er gjort ved rene tilfældigheder, hvilket
på dansk kaldes Serendipitet og undertiden
’Glædelige Uheld’.
Under foredraget fortælles om en række af
disse, som for nogles vedkommende har
revolutioneret livet på Jorden, mens andre
blot har gjort dagligdagen behageligere eller lettere at komme igennem.
Nogle af de implicerede
personer modtog stor
anerkendelse og prestigefyldte priser som f.eks.
Nobelprisen samt tjente
styrtende med penge på
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deres opdagelse/opfindelse,
mens der for andre ikke var
den store økonomiske gevinst at hente, og atter andre blev forbigået og ’snydt’
for en retmæssig anerkendelse af deres indsats.
Eksempler på sådanne ’Glædelige Uheld’ er:
Opdagelsen af Tyngdekraften, Røntgenstrålerne, Radioaktiviteten og Penicillinet,
og opfindelsen af Stetoskopet, Narkosen,
Vulkaniseringsprocessen, Sødemidlet Saccharin, Coca-Cola, LSD, Teflon, Velcro, Antabus, Viagra og Cisplatin, som i øvrigt er
et effektivt middel mod visse typer af kræft.
Der vil undervejs blive serveret en kop kaffe.
Aktivitets- og gudstjensteudvalget.

Bliv klogere på den kristne familiejul
Foredrag med historikeren Henning
Frandsen. Tirsdag de 20/11-2018
kl. 19 i Hylleholt Sognehus.
Den kristne familiejul, som vi kender og elsker den, er kun et par hundrede år gammel,
selv om Harald Blåtand påstod, at han kristnede danerne i 965. Juletræet landede nemlig
først i Danmark i begyndelsen af 1800-tallet
– og kun hos de rige.
Og trommen og dannebrogsflagene kom
først på juletræet, da Danmark kom i krig
med Tyskland i 1848 og 1864. Den svenske
Luciabrud kom til Danmark under Besættelsen. Gløggen er også svensk, det samme er
julebukken af halm, mens vi skal takke Coca
Cola for den trinde julemand med rødt tøj

FILMAFTEN I SOGNEHUSET

Mandag den 1. oktober kl. 19.00 til 22.00
Alle er velkomne til at komme og se filmen Finding Altamira sammen med os. Filmen er baseret på de virkelige hændelser, da hulemalerierne
i Altamira blev opdaget. Rigmanden Marcelino
Sanz de Sautuola (Antonio Banderas) er ivrig
amatørarkæolog. Han mænger sig med de ansete og anerkendte videnskabsmænd. En dag i
1879 finder en hund tilfældigvis indgangen til en
hule på Marcelinos jord. Sammen med sin niårige datter Maria begynder han at udforske hulen.
Maria opdager fantastiske malerier af bisonokser på hulens loft. Opdagelsen skal fremlægges
for den videnskabelige elite ved en stor kongres i
Lissabon. Marcelino får den ærefulde opgave at
præsentere fundet af hulemalerierne, som han
og enkelte andre har skønnet til at være 10.000
år gamle. Dette er voldsomt provokerende for
en del videnskabsmænd, som er overbeviste om,
at darwinismen har ret i, at jorden på det tidspunkt var beboet af en primitiv overgangsform
mellem aber og mennesker. Udfaldet i Lissabon
er, at Marcelino bliver beskyldt for falskneri. En
af videnskabsmændene påpeger, med applaus

og hvidt skæg. Æbleskiven, julemærket og
risalamanden er til
gengæld pæredanske
opfindelser.
Det er også først inden for de seneste måske
150 år siden, at folketroen mistede grebet
i danskeren, så han holdt op med at tage
varsler i form af julemærker og tro på, at dyrene i stalden fik sprog juleaften, og at et lys,
der gik ud, betød et snarligt dødsfald. Alt
det og meget mere vil foredraget handle om.
Der vil blive serveret lidt godt, som måske
kan få os til at tænke lidt på jul.
Aktivitets- og gudstjensteudvalget.

fra forsamlingen, at
hulemalerierne
må
være nye, og hans argumenter betyder, at
Marcelino bliver miskrediteret og vanæret
i aviser og tidsskrifter.
Filmen får ikke sat forholdet mellem tro og
videnskab på plads, men den får debatten nuanceret. Videnskabelige synspunkter bliver golde, når de lukker af for teorier, som betyder en
revision af det vedtagne. Og troen dør, når den
bliver spændt for præstens selvglade og ukærlige
vogn. Spændingen mellem tro og videnskab skildres i forholdet mellem Marcelino og hans kloge
og troende hustru.
Sognepræsten Erik Kempfner kommer med et
lille oplæg, inden vi ser filmen, og så kan det være
vi kan tale om filmen under pausen og bagefter.
Filmen har danske undertekster, naturligvis. Vi
byder på popcorn, cola, rødvin, ost og kiks. Alle
er i øvrigt velkomne til at bidrage med forslag til
kommende film, som sendes til præsten på mail:
ergk@km.dk.
Aktivitets- og gudstjeneste udvalget
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Erindringsværkstedets - Program for 2. halvår 2018
Alle er velkomne til at deltage i ErindringsVærkstedets arrangementer.
Foredrag, kaffe, the og kage koster 40 kr. pr. gang.
Kontaktperson: Henrik Morin tlf. 52 40 62 62
20. september: kl. 14-16
Lis Kjær: "Sct. Nicolai Tjenesten"
Lis Kjær, formand for Sct. Nicolaitjenesten,
kommer og fortæller os om, hvordan tjenesten blev oprettet tilbage i 1957, efter at Kirkens Korshærs daværende chef Haldor Hald i
Ekstrabladet var blevet udråbt til Københavns
“selvmorderpræst". Reaktioner på den artikel
viste et stort behov for et sted, hvor mennesker
kunne henvende sig anonymt og drøfte deres
problemer. I dag er Sct. Nicolai Tjenesten i København en af Kirkens Korshærs arbejdsgrene.
Der er fire lønnede medarbejdere og en stor
gruppe frivillige, heraf ca. 60 præster.

01. november: kl. 14-16
Anne Hedeager Krag:
"Storfyrstinde Olga i exil."
Anne Hedeager Krag har været med til at skrive
en bog om Storfyrstinde Olga i exil - (hun var
datter af Kejserinde Dagmar, hvis far var Christian 9.). Det er en spændende fortælling om
hendes liv, der blandt andet omhandler 18 år
som bondekone i Ballerup. Hun tegnede mange
blomsterbilleder, og foredraget vil handle om,
hvordan Olga blev født i og levede i Rusland til
1918, dernæst tiden i Danmark til 1948 og den
sidste tid i Canada til 1960. Olga har et barnebarn, der har været postbud i Køge.

04. oktober: kl. 14 -16
Lisa Petersen:
"Tilbage til livet efter år i helvede"
Hvordan var det, at gå fra at være en socialt
aktiv og glad kvinde – til at være en gulvmåtte
som HAN trådte på? Hvordan er det, at leve
i et forhold, hvor kæresten har to forskellige
personligheder? Hvordan fungerer et krisecenter for voldsramte kvinder, og hvordan kan de
hjælpe kvinder videre til et nyt liv? Hvordan er
det, at være pårørende?

15. november: kl. 14-16
Frank Svendsen: "Svendsens Savværk"
Frank Svendsen´s far - Ejner Svendsen - kom til
Faxe Ladeplads i 1949 med kone og to drenge.
Han startede et savværk på Nylandsvej 1 og var
der indtil 1955, hvor savværket flyttede ned
ved havnen på Havnevej. Der lå det indtil 1960.
Så flyttede man til Borishovedvej, hvor det lå i
ca. 40 år.
Frank fortæller og viser filmklip fra årene 1958,
1972 og 1990 - samt billeder.
29. november: kl. 13 – 16.30
Julefrokost i ErindringsVærkstedet
Lækker mad, oplæsning af en hyggelig julehistorie, overraskelser, snak, latter og megen glæde.
Tilmelding.

Alle Helgens mindegudstjeneste
Søndag den 4. november 2018 klokken 16.00
Alle Helgens dag er en gammel skik. Tidligere kaldtes den Alle Sjæles dag. Mange kirker
landet over holder fast i denne tradition ved
at holde en mindegudstjeneste, for at mindes de døde. Hér vil alle have mulighed for
at sende en særlig tanke og tænde et lys for
sine kære. Gudstjenesten er særligt henvendt
til alle Jer, der i årets løb har mistet en, I holder af.
Vi vil tænde lys i kirken mens navnet på Jeres
ven eller slægtning læses op.
Naturligvis præger det denne gudstjeneste,
at vi har de døde med i tankerne. Og det er
helt naturligt, at man sidder med en tåre i
øjnene. Når man har mistet et nærtstående

menneske, efterlader det et tomrum og stor
sorg. Og det kan tage lang tid at genfinde
sig selv.
I kirken taler vi om håb og livsmod på trods
af livets svære tab. Det kristne budskab er i
høj grad et budskab, der henvender sig til
sørgende.
Derfor forsøger vi at fylde gudstjenesten
med håb og vende blikket – ikke blot bagud
– men også fremad mod lyset og glæden i
Guds rige.

Andagt og Menighedsmøde

Mulighed for Dåbsgudstjeneste
i Hylleholt Kirke:

Torsdag d. 8. november kl. 19.00 – 21.30
Program:
• Kort andagt i Hylleholt Kirke kl. 19.00.
• Menighedsmøde i Hylleholt Sognehus,
hvor menighedsrådet orienterer om:
• årets gang i 2018
• om budgettet for 2019
• derudover lidt om regnskabet for 2017
• diverse udvalg vil orientere om fremtidige aktiviteter
• I en pause i mødet vil der blive serveret
ost og rødvin/øl/vand.
Kom og deltag og kom med forslag til menighedsrådets fremtidige arbejde.
Arne Skovbæk
menighedsrådsformand

Lørdag d. 10.11.2018
Lørdag d. 02.02.2019
tilbydes dåbsgudstjeneste kl. 10.30
v/ Erik Grønvall Kempfner.
Tilmelding til kirkekontoret v/kordegn Bodil
Hovmand Mail: BOHO@km.dk

Kirkebilen kan bestilles til alle arrangementer
- Faksebilernes Taxi – tlf.: 56 71 44 55
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Hylleholt Sogns Juleuddeling
Året igennem holdes der flere koncerter i Hylleholt Kirke. Menighedsrådet har vedtaget, at
der ikke opkræves entré ved koncerterne; men
at man opfordrer publikum til at give et bidrag
til Hylleholt Sogns Juleuddeling.
Bosiddende i Hylleholt Sogn kan så efter ansøgning komme i betragtning for at få hjælp
op til jul.
Det er kun indsamlede midler, der må bruges til
dette formål. Kirkeskattemidler må ikke
bruges til sognets juleuddeling.

Første søndag i Advent
med RoKoGo
2. december kl. 16.00
Ordet advent kommer af det latinske
Adventus Domini, som betyder Herrens
komme. Det latinske ord adventus bruges
om en feltherres hjemkomst, efter han har
besejret sine fjender.
I adventstiden forbereder man sig til julen,
hvor man fejrer, at Jesus Herren kommer
til verden. Derfor var adventstiden oprindeligt en langt mere stille tid, end den
er for de fleste i dagens Danmark - med
gave- og juleræs.
Derfor vil vi gerne have lov at byde det nye
Kirkeår velkomment med en musikalsk
gudstjeneste ud over det sædvanlige med
masser af dejlig sang, som RoKoGo-koret
vil løfte gudstjenesten med. Alle er velkomne…
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Så det kan være en god
idé at tænke på jul året
igennem, når man går til
koncert og tage lidt
kontanter med.
Man har også den mulighed at indsætte et
beløb på vor Juleuddelings konto:
Kto. nr. i Danske Bank – reg.nr. 9570 – kto.
nr. 1 22 91 84 – Mrk.: «Juleuddeling»
Tak for hvert et bidrag i kirken, såvel som via
overførsel til kontonummeret.
Arne Skovbæk

Konfirmation 2019 & 2020
i Hylleholt Kirke
v/ Erik Grønvall Kempfner

2019: Lørdag d. 27.04. kl. 10.30
Søndag d. 28.04. kl. 10.30
Søndag d. 22.09. kl. 10.30
2020: Lørdag d. 18.04. kl. 10.00
Lørdag d. 18.04. kl. 13.00
Søndag d.19.04. kl. 10.30
Søndag d. 20.09 kl. 10.30

Gudstjeneste på 			
Hylleholtcenteret
Torsdag d. 13.09. kl. 13.00 – 14.00
Gudstjeneste med nadver
v/ Erik Grønvall Kempfner (Kirkebil)
Torsdag d. 11.10. kl. 13.00 – 14.00
Gudstjeneste med nadver
v/ Erik Grønvall Kempfner (Kirkebil)
Torsdag d. 08.11. kl. 13.00 – 14.00
Alle Helgen Gudstjeneste med nadver
Oplæsning af navne
v/ Erik Grønvall Kempfner (Kirkebil)
Kirkebilen kan bestilles på Faksebilernes
Taxi tlf.: 56 71 44 55
Erik Grønvall Kempfner, sognepræst
og Bodil Hovmand, kordegn

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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Retningslinier fotografering for menighedsråd,
sognepræst, kirkens personale og brugere
FOTOGRAFERING I HYLLEHOLT KIRKE
Der må ikke fotograferes med blitz; men gerne optages med
videokamera i Hylleholt Kirke, såfremt gudstjenestens og
den kirkelige handlings højtidelighed respekteres, og det sker
uden at forstyrre.

Nedenstående retningslinjer følges:
UNDER GUDSTJENESTER OG VED DÅB:
I forbindelse med samtalen før dåb udleverer sognepræsten
2 tilladelser til dåbsforældrene, som de kan give til de familiemedlemmer, som de ønsker skal fotografere.
Kun de, der har fået udleveret tilladelsen, må fotografere/videofilme. Retningslinierne på tilladelsen
skal følges. Kirkens personale viser fotograferne til rette, hvis de optræder forstyrrende.
VED KONFIRMATIONS-GUDSTJENESTER:
Det er ikke tilladt familierne at fotografere eller videofilme under selve gudstjenesten; men gerne
før og efter.
Sognepræsten sørger for, at en fotograf og videograf fotograferer konfirmations-gudstjenesten - og
aftaler retningslinier med dem. Familierne kan bestille og betale fotos og video gennem præsten.
Menighedsrådet giver en økonomisk garanti, så fotograf og videograf er sikker på at få et minimumsbeløb ind.
VED VIELSER:
I forbindelse med samtalen før vielsen udleverer sognepræsten 2 tilladelser til brudeparret, som de
kan give til de familiemedlemmer, som de ønsker skal fotografere og / eller videofilme.
Kun de, der har fået udleveret tilladelse, må fotografere/videofilme. Retningslinierne på tilladelsen
skal følges. Kirkens personale viser til rette, hvis nogen optræder forstyrrende.
VED BEGRAVELSER OG BISÆTTELSER:
Der må ikke fotograferes under begravelser og bisættelser – heller ikke udenfor kirken. Kisten kan
fotograferes før følget ankommer, eller – hvis den bliver stående i kirken – efter højtideligheden.
Jfr. PERSONDATALOVEN er det ikke tilladt af fotografere/videofilme ud over menigheden.
Vedtaget på menighedsrådsmødet d. 25. juni 2018
Hylleholt sogns menighedsråd og
Sognepræst Erik Grønvall Kempfner
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Tumlingesalmesang i Faxe Kirke
Faxe, Hylleholt og Roholte Kirke er gået sammen om på skift at tilbyde babysalmesang og
tumlingesalmesang. Efter sommeren er det Faxe
Kirkes tur til at stå for tilbuddet til de lidt større:
tumlingerne (de 1-3-årige). Tumlingesalmesang
(for de 1-3 årige) begynder onsdag d. 19. september kl. 16.45-17.30 i Faxe Kirke og fortsætter 8 gange – med en enkelt ferieuge undervejs
- frem til midt i november. Underviser er organist
Charlotte Hjerrild Andersen, som også står for
babysalmesangs- og tumlingesalmesangs-undervisningen i Hylleholt Kirke.
Undervisningen er gratis og vi gør opmærksom
på, at både forældre og bedsteforældre er meget
velkomne med tumlingerne.
Tilmelding til Faxe Kirkekontor på e-mail:
sla@km.dk eller på tlf. 56 71 35 52. Vi skal have
forælders og barns navn, adresse.

Koncert med Sigurd Barrett
lørdag den 24. november kl. 14.30 i Faxe Kirke
"Sigurd fortæller bibelhistorier" er Danmarks bedst
sælgende børnebog, og med den har Sigurd Barrett
fyldt mere end 250 kirker med bibelkoncerter for
børn og voksne.
Sigurd og vaskebjørnen Snapper er i storform, og
I kan glæde jer til en koncert, der med respekt for
det kristne budskab sætter gang i kirken, tankerne og ikke mindst føddernes vippen til musikken. Det bliver med andre ord svært at sidde stille, når Sigurd fortæller bibelhistorier.
Endvidere medvirker Faxe
Kirkes børne-og ungdomskor
samt Hylleholt Kirkes børnekor.
Koncerten arrangeres som
et samarbejde mellem Faxe
Kirke og Hylleholt Kirke.
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Romantiske vinde fra Baltikum

Babysalmesang

Orgelkoncert I Roholte
Kirke tirsdag d. 11. sep.
kl. 19 med den litauiske
organist Gediminas Kviklys.

Charlotte Hjerrild Andersen har endnu et forløb for
Babyerne i Hylleholt Kirke torsdag formiddag
fra kl. 10.00-10.45.
Charlotte er uddannet organist og lærer og har arbejdet både i
musikskoleregi, i folkeskole og friskole, samt med skolekor og kirkekor.
Til Babysalmesang skal vi lære salmer og sange på en sjov måde ved at sætte
fagter på, danse dem, blæse sæbebobler, lege med faldskærm , ting, der giver lyd tørklæder og
meget mere. Så kom og vær med. Jeg glæder mig til at se dig og dit barn/ barnebarn til nogle
glade og hyggelige stjernestunder i Hylleholt kirke.

Gediminas vil denne aften
spille et program tilrettelagt
som en hyldest til de Baltiske
lande i anledning af 100 året
for deres selvstændighed.
Koncerten varer en times tid
og der er gratis adgang for
alle

Babysalmesangen i 2018 første gang torsdag d. 11. oktober
fra kl. 10.00-11.00.
Der er 8 mødegange og forløbet slutter torsdag d. 29. november.
Tilmelding til kordegn Bodil Hovmand på mail: boho@km.dk
eller tlf. 56 71 60 83.
Børn fra Faxe, Roholte og Hylleholt sogne har fortrinsret og det er gratis
at være med. Der er max. plads til 10 deltagende babyer på holdet.

Skik og brug af kirkeklokker, Historisk set,
tro og overtro

Minikonfirmanderne opfører krybbespil
i Hylleholt og Roholte

V. Forh. Graver Ellen Plum
Onsdag d. 10/10 kl. 19. 00 i Roholte Aktivitetshus

Til efteråret har vi den store glæde at kunne
indbyde både 3. og 4. klasserne, samt kirkekoret, til at opføre et krybbespil i både Hylleholt og Roholte kirke. Datoerne er endnu
ikke helt på plads, men opførelserne vil finde
sted i forbindelse med en af de første julegudstjenesterne i december måned.

Igennem mange år som graver har Ellen Plum gennem sin
store interesse for kirkeklokker samlet stor viden om kirkeklokker. Ellen Plum fortæller bl.a. om landets kirkeklokker,
der i århundrede har været samlende, alarmsignaler, og tidsangivende før ure var hver mands eje. Megen historie er
knyttet til vores skønne klokker. Bl.a. var det katastrofalt
ved indsamlingen og omsmeltningen til kanonkugler.
Og hvorfor er en af tårnlugerne større end de andre?
Aftenen er arrangeret af Familie & Samfund med Menighedsrådet som medvært.
Deltager pris er 50 kr. inkl. kaffe og kage.
Tilmelding senest d. 7. oktober til Ruth Jørgensen tlf.56725293 eller
Jørgen Fredslund tlf. 4056 8020
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Som noget nyt flyttes den kommende minikonfirmandundervisningen til foråret i 2019.
Sidste års minikonfirmander blev af praktiske
grunde flyttet fra efteråret og gjort til et forårshold. Det blev en så stor succes, at vi i år
prøver med endnu et forårshold. Heller ikke
her, har vi datoerne endelig på plads. Men vi
regner med at næste års minikonfirmandundervisning begynder i slutningen af februar
eller begyndelsen af marts.
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Kirkelig vejviser FAXE

Julekoncert i Hylleholt Kirke
Sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen, ved den 11/12-2018 kl. 19.
Her kommer Nikolaj Skaaning (pianist) og Tatiana (sopran)
og giver koncert i Hylleholt Kirke.
Tatiana og Nikolaj er to sprudlende og topprofessionelle musikere,
som ikke er bange for noget og svinger godt sammen!

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
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 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 glad 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.)
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
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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Kirkelig handling:
Aftales med den præst, der skal
foretage handlingen.

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

Menighedsrådsmøder
Den 25. september, 23. oktober og 13. november.
Møderne er offentlige og begynder kl. 18.00.

Kirkelig vejviser Hylleholt

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsformand
Arne Skovbæk
Folehaven 5, Ll. Elmue, 4654 Faxe Ladeplads
Tlf.: 56 71 70 51
E-mail: arsklilleelmue4654@gmail.com

Dato for menighedsrådsmøderne resten af 2018:
24.09. – 29.10. – 26.11. : – kl. 19.00
Møderne er offentlige, og alle er velkomne i Hylleholt
Sognehus, Hovedgaden 15,
4654 Faxe Ladeplads.
Dagsorden/referat kan læses på kirkens hjemmeside:
www.hylleholtkirke.dk

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

Kollekter i september – oktober – november 2018
Fra 2.9.-28.10.: DANMISSION
Fra 4.11.-25.11.: DSUK – Danske Sømands og
Udlandskirker
Ved koncerter og andre arrangementer i kirken samles altid
ind til Hylleholt Sogns Juleuddeling.
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:
- Sognepræst Erik Grønvall Kempfner: formand
- Kordegn Bodil Hovmand: sekretær
- Menighedsrådsmedlemmerne: Inger
Christiansen og Arne Skovbæk
Alle læsere i Hylleholt Sogn er velkomne til at kontakte
udvalget med kommentarer og gode forslag.
Stof til næste KirkeHilsen afleveres til kordegn Bodil Hovmand: mail: BOHO@km.dk 26. oktober.
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 U 12 drengehold og 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 kordegn Bodil Hovmand mail: BOHO@km.dk - tlf: 5671 6083.
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Gudstjenester · SEPTEMBER · OKTOBER · NOVEMBER 2018

SØNDAG I KIRKEÅRET		

September
14. søndag efter trinitatis
15. s. e. trin.
16. s. e. trin.
17. s. e. trin.
18. s. e. trin.
Oktober
19. s. e. trin.
20. s. e. trin.
21. s. e. trin.
Halloween
22. s. e. trin.
November
Alle Helgen
24. s. e. trin.
25. s. e. trin.
Sidste søndag i kirkeåret
Fredslysgudstjeneste

02/09

FAXE	ROHOLTE	HYLLEHOLT
9.00 KKO

10.30 KKO

10.30 ERGK

09/09

10.30 CA

9.00 KKO

*10.30 ERGK K

16/09

*10.30 KKO

*10.30 CA KK

10.30 ERGK

23/09

10.30 CA

9.00 CA

30/09

9.00 CA

10.30 KKO

10.30 ERGK

07/10

10.30 KKO

09.00 CA

10.30 ERGK K

14/10

09.00 CA

10.30 CA KK

10.30 ERGK

21/10

10.30 CA

14.00 CA

26/10

# 17.30 KKO

28/10

09.00 KKO

10.30 KKO

10.30 ERGK

04/11

10.30 KKO

19.00 CA KK

16.00 ERGK K

11/11

9.00 CA

10.30 CA

10.30 ERGK

18/11

10.30 KKO

14.00 KKO

10.30 ERGK K

25/11

9.00 CA

10.30 KKO

10.30 CA

30/11

# 17.30 KKO

-

-

December
1. søndag i advent
02/12
10.30 KKO
10.30 CA
¤ 12.30 KKO
		

10.30 ERGK K

9.00 CA K
-

-

16.00 ERGK K

Gudstjenester på LindevejCenteret se side 9. Gudstjenester på Hylleholtcenteret se side 27.

Forkortelser:
KKO = Kirsten Kjær Ohms · CA = Carsten Ackermann · ERGK = Erik Grønvall Kempfner
NN = Prædikant offentliggøres senere.
Tegn: K = Kirkebil · KK = kirkekaffe i sognehuset · * = Høstgudstjeneste · ¤ = Familiegudstjeneste
# = Hverdagsgudstjeneste m. særligt tilsnit. ·
Kirkebil Faxe: I Faxe kører kirkebilen til hver gudstjeneste. 					
Ring til Faxe kirkekontor på tlf. 56 71 35 52, inden sidste hverdag kl. 12.
Kirkebil Hylleholt: Kirkebilen bestilles hos Faksebilernes Taxi tlf. 56 71 44 55.

