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De 3 SOGNE

Præsten har ordet
“Og lys i dit lys skal vi skue” (DDS nr. 31 v.4).
Det billede, der er på forsiden af dette nummer
af “Kirkehilsen”, tog jeg en vinterdag, jeg var ude
at gå. Himlen var høj og klar, blå med enkelte
skyer. Jeg tænkte, det kunne være spændende at
se, hvad der kom ud af at fotografere solen. Det
kom der dette sære solbillede ud af. Man kan ikke
se selve solen, kun et stærkt skær af lys – og man
kan næsten ikke se landskabet under solen, fordi
sollyset blænder, når man kikker lige mod solen!

ikke kan tåle at se direkte ind i solens stærke lys,
kan vi til gengæld få glæde af dens lys på anden
vis. På grund af det lys, solen udsender, kan vi se
hinanden og alt det, der er til.
Solens lys rammer de ting, vi ser, og sender lys
tilbage i vores øje, så vi opfatter tingene. Det er
altså solens afglans, der gør, at vi kan se.

Vi mennesker vil så gerne forstå alting. Tilværelsens gåde, hvorfor ens liv er blevet, som det er,
hvorfor der er så megen lidelse i tilværelsen, både
i andres og i eget liv. Hvorfor ? Men måske er der
en slags nåde gemt i det.

Den gang Moses talte med Gud på Sinaj bjerg,
sagde Gud, at Moses skulle stille sig på klippen,
i en klippespalte, så ville Guds herlighed gå forbi
Moses, mens Gud dækkede Moses med hånden.
Og efter Gud var gået forbi Moses, ville Gud tage
sin hånd væk igen, så Moses kunne se Gud bagfra. Luther sagde, at det, Moses så dér var den
korsfæstede Jesus Kristus. Jesus Kristus kaldes
også for Guds billedes afglans. Den ved hvem
vi bliver i stand til at se hinanden, sådan som
Gud ser os – nemlig i kærlighedens lys – og den
i hvem, vi bliver i stand til at se alt det skabte
som Gud ser det – nemlig som gaver, vi er sat til
at passe på.

For hvis vi kunne forstå alting, er det ikke sikkert, vi ville kunne bære det. Måske vi så ville gå
til grunde under sandhedens byrdefulde indsigt.

Den indsigt giver frimodighed til at gribe dagen
og gøre det bedste ud af den og tro på, at der er
en kærlig Gud, som går med os ud i dagen.

Til gengæld får vi lov at se “virkeligheden”, sådan
som vi selv oplever og erfarer den hver dag, en
dag ad gangen. Sådan som vi kan tåle det – i små
portioner. Men sandheden selv, selve meningen
med de ting, vi erfarer, har vi ingen direkte adgang til. Fordi vi er mennesker.

Men der er et håb om, at vi en dag skal kunne se
Gud i sin herlighed. Men det bliver først den dag,
vi dør. For intet menneske kan se Guds herlighed
og leve. Da skal vi erfare, at der er “et lys i lyset”,
og at Gud lader os forvandle i Jesus Kristus til
nye mennesker i en ny virkelighed i Guds nærhed.

Den dag i solskinnet funderede jeg over disse
ting. Jeg lagde mærke til, at mens vi mennesker

Carsten Ackermann

“Lad mig se din herlighed”, sagde Moses til Gud
på Sinaj bjerg.
“Det kan du ikke”, sagde Gud, “for intet menneske kan se min herlighed og beholde livet.”
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Foto: Susanne Skjoldgaard Pedersen

Faxe SOGN

Julen varer lige til påske? Eller til græsset begynder at gro!
I skrivende stund er det kun en måned siden, at
besøgende til Faxe Kirke ved indgangen kunne
læse hilsenen: ”God Jul” skrevet med grankviste.
Da julen på Hellig 3 Kongers Søndag d. 6.
januar var forbi for denne gang, så var der ikke
længere juletræer i kirken og den lille hilsen blev
også fjernet, men tilbage i græsset var der, som
det kan ses på foto’et, det nydeligste lille aftryk.

Udover at være et bevis på det milde vejr omkring jul og nytår, hvor der stadig var en del
grokraft i græsset mellem gran-bogstaverne, så
er det også et billede på, at julen kan sætte et
mærkbart aftryk, i græsset og i os. Julen kan vare
længere end både Hellig 3 Kongers Søndag og
fastelavn og ja, endda påske med, hvis vi lader
dets budskab få indpas i hjerte, sjæl og sind.
Kirsten Kjær Ohms

I sidste nummer af kirkebladet blev der lovet, at
den nye røde stola ville blive indviet ved gudstjenesten 2. juledag. Desværre blev kunstneren
og håndværkeren bag arbejdet ramt af sygdom
og vævningen forsinket. Derfor ser vi nu frem til
pinse, hvor den liturgiske farve igen er aktuel.
I næste nummer af kirkebladet håber vi at kunne
vise billeder af stolaen, der øvrigt kan bruges på
lige fod med en messehagel. Stolaen er udformet
som et længere, kraftigt bånd, der lægges over
præstedragtens skuldre, så enderne kan hænge
ned foran. Stolaen symboliserer Kristi åg.
På billedet ses et foto af en foreløbig prøve,
der stadig sidder på væven. Farve og mønster
er endnu ikke helt på plads, men giver et første
indtryk af arbejdet og ikke mindst af den omhyggelighed, som præger opgaven.
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Foto: Bodil de Neergaard

Stolaen er stadig på vej

Faxe sogn

De fleste år fejres der fastelavn en frysende kold
februardag, men i år falder fastelavnssøndag d.
3. marts, hvor det officielt er blevet forår. Varmer
forårssolen ikke helt så meget, som man kunne
håbe på, så er det rart at vide, at man kan glæde
sig til indendørs tøndeslagning i Faxe Kirkes Sognehus, efter en familievenlig gudstjeneste i kirken, hvor der er plads til både store og små – og
allerhelst festligt udklædte! Vi håber, at rigtigt
mange - både børn og voksne - har tid og lyst til
at være med både i kirke og i sognehus.
På billederne ses henholdsvis en prinsesse, der
bestemt også gerne vil være kattekonge og nogle
af de mange dejlige fastelavnsboller, der ventede
deltagerne efter sidste års fastelavnsfest.

Foto: Kirsten Kjær Ohms

Fastelavn
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Faxe SOGN

Forårs-sangcafé
Torsdag d. 14. marts kl. 10.00-11.30
inviterer sognepræst Kirsten Kjær Ohms
igen til forårs-sangcafé i Faxe Præstegårds
konfirmandstue.
Her vil der blive sunget salmer og sange,
der hører den kommende påsketid og foråret 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 og théen.
Måske er der også lidt forårsblomster på
bordet, for det varer ikke længe før de første erantis titter frem, som det ses på billedet af Faxe Kirke, der er fra februar 2018.

Foto: Susanne Skjoldgaard Pedersen
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Faxe sogn

Tal højt om det!

Børn skal ikke finde sig i mobning
Foredrag med Silas Holst torsdag den 21 marts kl. 19:30
i Sognehuset, Præstøvej 1, Faxe
Silas Holst er meget mere end det kendte ansigt fra utallige tv-shows og teaterforestillinger.
Han er en vigtig stemme i debatten om homoseksualitet og mobning hos børn og unge.
Og det er netop, hvad hans efterspurgte foredrag omhandler.
På tv fremstår Silas Holst som en dygtig danser, fyldt med selvtillid og overskud. Men her
25 år efter sin første skoledag, bærer Silas stadig på en byrde, som tynger ham. Allerede i
børnehaveklassen blev han hurtigt udsat for massiv mobning fra de andre børn. Der var
daglige tilråb som “homo” og “fede svin”. Der blev smidt mælk efter ham, og hans ting blev
taget fra ham. Han begyndte at trøstespiste, fik tvangstanker og gemte sig på toilettet hver
dag for at græde i skjul. Silas fandt glæde i slik, gamle film og senere hen gennem dansen.
De stærke oplevelser førte til selvmordstanker, og tiden hvor han blev mobbet sidder tungt i
ham den dag i dag. I mange år talte Silas dog ikke om mobningen. Han fortalte ikke sine forældre, hvad han dagligt
blev udsat for i skolen. Han var flov over det – og hans
overbevisning var, at det var hans familie også. I dag
ved Silas, at børn over hele landet dagligt står model til præcis samme mobning, som han selv var
udsat for. Hans ord i dag er helt klare. Børn må
og skal aldrig finde sig i mobning. Børn og
unge skal forstå, at der ikke er noget galt med
dem, og at de kan stå imod mobning.
Silas fortæller i foredraget, hvordan han
selv kom igennem mobningen, hvordan
han kom videre og fik opbygget sit selvværd
ved at tale højt om mobningen. Han agerer
hverken pædagog eller psykolog. Han fortæller ud fra det han har oplevet på egen
krop. Silas Holst giver de unge nye måder
at tænke på og klare sig på, i en tid hvor
mobning også foregår uden for skoletiden,
blandt andet på de sociale medier.
Billetter kan købes for 50 kr. i Boghuset i
Faxe fra den 4. Marts. I billetten er inkluderet 1 vand eller øl.
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Faxe Kirkes 2 kor: Ung Koralklang og Koralspirerne

Det er stadig muligt at blive optaget i et af vores
2 kor. Ung Koralklang øver hver torsdag fra 1820 og Koralspirerne øver torsdag fra 15-16.
Begge kor øver i Sognehuset lige overfor kirken.
Hvis du har lyst til at prøve at være med, så kontakt korleder Christina Bernstein - telefon 5096
9845
Vi har etableret et samarbejde mellem Faxe Musikskole og kirkekorene fra Kongsted, Haslev,
Hylleholt og Faxe. Lørdag d. 11. maj afholder

vi en korworkshop med instruktør udefra. Det
bliver et gigantisk børne og ungekor, der inviterer alle til at overvære vores afslutning i kirken
lørdag d. 11. maj. Tidspunktet vil fremgå ved
opslag og i dagspressen.
Faxe Kirkes to kor: Ung Koralklang og Koralspirerne byder publikum velkommen til deres forårskoncert i Faxe Kirke torsdag d. 9. maj kl. 19.
Elever fra Faxe Musikskole vil deltage med et par
instrumentalnumre, og der vil naturligvis også
være et fællessange.

Gudstjenester på LindevejCenteret
Tirsdag d. 26/3
Tirsdag d. 23/4
Tirsdag d. 28/5
Alle gudstjenester er kl. 14.30 på
LindevejCenteret i Faxe.
Organist: Christina Bernstein.
Præst: Carsten Ackermann.
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Minikonfirmander
Efterårets minikonfirmander holdt afslutningsgudstjeneste 1. søndag i advent, hvor
de var med til at fortælle historien om den

1. jul. Efter sommerferien tilbydes der igen
undervisning til børn, der går i 3. klasse.
Se næste kirkeblad.

Konfirmationer
i Faxe Kirke

Lidt over 30 forventningsfulde konfirmander forventes konfirmeret St. Bededag d.
17. maj fordelt på flg. hold: kl. 10.00 og
kl. 12.00.
Knap 2 uger senere, Kristi Himmelfartsdag
d. 30. maj, er der yderligere en konfirmation af 4 af sognets unge ved gudstjenesten
kl. 10.30.
Vi forventer at kunne bringe et billede af
konfirmanderne i festtøjet i det næste nummer af kirkebladet.

Indskrivning til konfirmationer i 2020
Sidst i august vil der være konfirmandindskrivning i Faxe Kirke og Faxe Præstegård
af eleverne fra de kommende 7. klasser. Se
nærmere i næste kirkeblad, der udkommer
omkring begyndelsen af juni. Indskrivningen bliver også annonceret i Haslev-FaxePosten, på www.faxekirke.dk og kirkens
Facebook-side.

Konfirmander, der ikke går på Rolloskolen,
men skal konfirmeres i Faxe Kirke, skal også
indskrives til konfirmation og får plads på
det hold, der passer bedst.
Obs! I 2020 er datoen for St. Bededag
d. 8. maj.
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Faxe sogn

Særlige gudstjenester i Faxe Kirke
Perioden fra marts til maj er – rent kirkemæssig –
et overflødighedshorn af særlige gudstjenester:
Fastelavn
Søndag d. 3 marts kl. 10.30

Langfredag
d. 19. april
kl. 10.30
Liturgisk gudstjeneste med
læsninger, musik og sang.
Jesus blev udleveret til rettergang, dømt
til døden, hængt på et kors og døde.
Påskedag d. 21. april kl. 10.30
Påskesøndag hører vi om det ubegribelige, det
dejlige, det forunderlige, at den Jesus, der var
død, nu atter lever.
2. påskedag d. 22. april kl. 10.30
2 af Jesus’ sørgende disciple møder Jesus, da
de er på vej mod Emmaus. De genkender ham
først, da Jesus ved deres fælles aftensmåltid velsigner brødet og bryder det.

Mariæ Bebudelsesdag
Søndag d. 7. april kl. 9.00
Maria får at vide af englen Gabriel, at
hun skal føde Guds Søn.

PÅSKE:
Palmesøndag d. 14. april kl. 10.30
Jesus hyldes som den ventede frelser,
Messias, af en begejstret folkemængde,
da han er på vej mod Jerusalem for sidste gang.
Skærtorsdag
d. 18. april kl. 10.30
Jesus indstifter nadveren.
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Faxe sogn

St. Bededag
Fredag d. 17. maj kl. 10.00 og kl. 12.00
2 festlige gudstjenester, hvor forårets
konfirmander får bekræftet dåbens løfter.

Kristi Himmelfartsdag
Torsdag d. 30. maj kl. 10.30
Da Jesus var opstanden var han en tid
sammen med sine disciple, men han
hørte til i himlen. Inden han for til himmels gav han sine disciple til opgave at
gå ud i verden og forkynde og døbe. Ved
gudstjenesten konfirmeres yderligere 4 af
sognets unge.
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Roholte sogn

Set ud fra Præstegårdsvinduet
I Januar måned var der en lille føljeton over religiøse bevægelser i Danmark uden for Folkekirken.
Udsendelserne dækkede dels Ruth Evens – som
har taget navneforandring til Ruth Christensen –
og hendes famøse projekt “Faderhuset”, samt en
anden, dansk fri-menighedsprædikant og hans
menighedsdannelse, som bl.a. fik nye medlemmer via nettet og forskellige elektroniske medier.
Udsendelsen kastede et dunkelt skær over hver
af de to bevægelsers leder og dennes forholden
sig til medlemmerne af menigheden, især m.h.t.
deres fremfærd over for børn.
Det fremgik af udsendelsen, at “Faderhuset”
stort set er “gået under jorden” men stadig eksisterer og virker i fuldt omfang. Men for at holde
børnene ude af de offentlige instansers søgelys
og være fri for indblanding i børnenes ve og vel,
har de flyttet børnene ud af landet på adresser,
de ikke vil opgive i udlandet.
Den anden frikirke havde ligeledes et problematisk forhold til børn forstået på den måde,
at bevægelsen særligt dyrkede djævle-uddrivelse
og afholdt helbredelsesmøder, hvor de hævder,
at der reelt sker helbredelser af syge mennesker.
Det sker under voldsom ydre gestik – også
mens børn ser på og tydeligvis er skræmt fra vid
os sans.
Jeg er af den opfattelse, at kristendommen indeholder en kraft som kan udløses i helbredelse
af syge enten ved bøn alene eller ved bøn og
håndspålæggelse, og at der i sjældne tilfælde vil
kunne praktiseres djævleuddrivelse af personer,
som selv ønsker det.
Men det bør foregå i en tryk ramme, under
rolige, kontrollerede forhold og ikke på den
måde, udsendelsen viste, at det praktiseres i
den frikirke, der blev portrætteret.
Og slet ikke i overværelse af børn.
Jeg minder om, at i de første århundreder,
ja helt op til vor tid, praktiseredes det, vi ville
kalde for “hospitals-hjælp” overvejende af kirkens og munkenes folk. Det var en direkte følge
af det kristne budskab om at elske sin næste og
Bibelens bud om at “lægge hænder på mennesker og helbrede syge”.
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Og ligeledes har vi den dag i dag en reminissens
af et djævle-uddrivelses-ritual i barnedåben,
nemlig der hvor præsten gør korstegning over
barnet og spørger: “Forsager du Djævelen og
alle hans gerninger og alt hans væsen?”
Men det usunde i udsendelsens dokumentation
af praksis og udøvelse af troen i de to frimenigheder, kom frem dér hvor det virkede som om,
at de personer, der lod sig behandle og som gik
ind i den ene eller den anden bevægelse, samtidig DEPONEREDE DERES EGNE SUNDE
DØMMEKRAFT og kritikløst gav sig ind under
“profetens” magt.
Det var det virkeligt usunde – og farlige.
Kristus opfordrede alle til at komme til Gud og
blive hans børn gennem dåben og om at efterfølge Kristus i liv og gerning. Men i forsøget på
at gøre dette, må man netop satse sig selv, vurdere, hvad der er ret og hvad der er forkert og
selv handle på det. Ingen slipper for ansvaret for
eget liv og egne gerninger. Men det er jo netop
det spændende ved at være menneske – under
Guds kraft og evangeliets vejledning.
Carsten Ackermann

Roholte sogn

Sangcafé i Roholte Sognehus
Vi mødes mandag d. 25. marts og mandag
d. 29. april og synger fra Folkehøjskolesangbogen, suppleret med DGI sangbogen.
Efter kaffepausen med hyggelig snak og
brød/kage, 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 brød.

HUSK: Man bliver
både kønnere og
gladere af at synge
sammen.
Hver gang fra
kl. 10-11.30
På gensyn siger
Annette og Christina

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

Kontakt Birthe Petersen
41 41 95 24

Vi hygger og drikker kaffe, så får vi garn og mønster med hjem, og strikker som vi har tid og lyst.
Vi strikker til børn på Filippinerne. I 2018 sendte vi 223 stk. tøj.
Er der flere der har lyst til at deltage, er man
meget velkommen.

RoKoGo-koret i Roholte Kirke
RoKoGo-koret optræder søndag d. 5. maj kl 19 ved en sangaften
med publikum i Roholte Kirke. Ved den lejlighed vil koret synge nogle
numre for de fremmødte og deltage i de fremmødtes sangønsker.
Denne aften vil vi synge fra Højskolesangbogen og Den Danske Salmebog.
Alle er hjertelig velkommen til at deltage i denne forårsaften med vores
smukke danske sange og salmer.

13

Roholte sogn

Skærtorsdags-fejring i Roholte Kirke Torsdag d. 18. april 2019
Skærtorsdagsaften er efterhånden blevet en rigtig god tradition i Roholte Kirke.
Vi starter med spisning i Sognehuset omkring
et festligt dækket bord: Menuen står på lammesteg, sådan som Jesus og disciplene spiste
det den aften, vi mindes.
Og for dem, som ikke bryder sig om lam, har vi
også en alternativ-menu.
Vi gør det som en god optakt til den efterfølgende, stemningsfulde gudstjeneste, hvor der
er gjort lidt mere ud af udsmykning af kirken.
Og så gør vi det også for at nyde et godt måltid mad sammen og for at få en god snak med
hinanden.
Hvis man har lyst til at deltage i spisningen,
skal man tilmelde sig senest: Palmesøndag,
søn. d. 14. april til Carsten Ackermann, enten
på tlf. 40 56 72 26 eller på mail: cac@km.dk
Hvis nogen har lyst og overskud til at hjælpe
lidt til med arrangementet – f.eks. stille ovn til
rådighed - må man gerne sige til.
Det koster 50,- kr at spise med.

Ved den stemningsfulde aftengudstjeneste
medvirker violinisten Anna Bernstein sammen
med organist Christina Bernstein.
Man kan selvfølgelig også vælge først at komme
til gudstjenesten.
Spisningen begynder kl. 18.00.
- Gudstjenesten begynder kl. 20.00.
På Roholte menighedsråds vegne,
Carsten Ackermann

Nyt fra graveren
Så er vi startet på 2019. Det bliver igen et år, hvor der skal udskiftes et areal af vores buksbom hække. I år er turen kommet
til det sidste af afd. A. Det ligger til højre for kirkedøren. Hvor
langt vi kommer bestemmer vores budget. Vi håber at kunne
plante fine nye Thuja hække, og måske lidt blomster på de nedlagte gravstedsarealer.
Når påsken kommer i midten af april vil granet være taget af,
og de der har bestilt vil få
plantet små fine stedmoder
blomster. Der er altid noget
rart ved at plante stedmoder . Det betyder nemlig at forår og
sommer med lyse tider er på vej, og udesæsonen for alvor starter. Lige så hyggeligt det er at få lagt gran på, ja lige så dejligt
er det at tage det af igen og få fundet planteske, hakkejern og
rive frem.
Vi ønsker jer alle et fantastisk forår og en god påske.
Graver Linda Pedersen
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Roholte sogn

ER SOGNEPRÆSTEN I ROHOLTE LØBET AF STILLINGEN ?
eller HVAD FOREGÅR DER I PRÆSTEGÅRDEN ?
- en opklarende oplysning
Der er en del, der har spurgt sig selv, mig eller
andre om, hvad der foregår i præstegården i
Roholte ? Hvorfor ser der så tomt ud ? Er præsten løbet af jobbet – eller hvad ?
Og sandt nok: præstegården er aldeles tom!
Det skyldes, at jeg og min kone er fraflyttet præstegården pr. 1. dec. 2018.
Det skyldes igen, at jeg går på pension fra og
med 1. Dec. 2019, da jeg fylder 68.
Og præster har mulighed for at få ophævet bopælspligten ét år før man går på pension, hvis
man skriftligt indgiver sin opsigelsesdato til stiftet/kirkeministeriet.
Præster med bopælspligt bor til leje i “menighedens hus”, præstegården.
Og præsten betaler derfor husleje, lys og varme
til menighedsrådet.
Når præsten går på pension skal han/hun derfor ud at finde nyt hjem.
Det kan godt tage noget tid.
Vi var heldige at finde vores nye drømmehus
allerede i 2017 og købte det i November.
Det har stået et helt år indtil nu, mens det
blev gjort i stand til indflytning.

At vi ikke har meldt klarere ud om vores flytning
før nu skyldes, at jeg ikke har ønsket at nogen
skulle tro, at jeg dermed ikke skulle fungere som
præst længere. Jeg er stadig præst i Faxe-Roholte indtil 1. December 2019. Og det vil jeg gerne
stadig være.
Da jeg er fraflyttet præstegården har jeg dermed
også måttet give slip på kontorfaciliteterne i
præstegården. I stedet har jeg fået tilbudt kontormuligheder på provstikontoret i Rønnede gl.
Rådhus, hvor man vil kunne finde mig frem over.
Jeg har også fået andet telefonnummer.
Både adresse på Rønnede gl. Rådhus og mit
nye tlf.nr. står bag i “Kirkehilsen” under “Kirkelig Vejviser”.
Med venlig hilsen, Carsten Ackermann

I sommeren 2018 besluttede min kone
og jeg, at det ville være et passende tidspunkt for os begge, om jeg gik på pension pr. 1. december 2019.
Derfor har jeg ansøgt om tilladelse
hos biskoppen om at få lov at få ophævet bopælspligten m.h.p. at fraflytte pr. 1. Dec. 2018 og fået den.
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Konfirmation i Roholte 2019
I Roholte sogn bor der desværre ikke længere
så mange unge, at der kan oprettes et konfirmand-forberedelses-hold i Roholte.
Det er lidt trist, for det har i generationer været en
af de mest væsentlige aktiviteter i sognet, når de
unge samledes i præstegården og fik nogle gode
“snakker” om vigtige livsspørgsmål med præsten.
Det har også været en af de mest betydningsfulde
begivenheder, når der blev afholdt konfirmation
i sognets kirke. Og her har sognet altid bakket
sine unge op ved et pænt deltager-antal også af
de faste gudstjeneste-deltagere i gudstjenesten.
Men heldigvis har det været sådan, at der alligevel hvert år har været nogle få unge i sognet,
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der har ønsket at blive konfirmeret i deres sognekirke, Roholte, selv om de har gået til konfirmationsforberedelse et andet sted.
Sådan er det også i år!
Der er foreløbigt optegnet to unge til konfirmation i Roholte kirke Kr. Himmelfartsdag kl.
10.30. Dejligt!
Her fra skal der lyde en opfordring til, at så
mange som muligt også i år møder op til gudstjenesten og bakker de unge op i deres valg. De
er trods alt en del af os – af vores menighed.
Venlig hilsen,
Carsten Ackermann

Hylleholt sogn

Fastelavn
fejrer vi søndag den 3. marts kl. 13.00 i samarbejde
med Fakse Ladeplads Borger- og Erhvervsforening. Vi
begynder talstærkt i kirken i fuld udklædning, hvorefter
vi går over og slår katten af tønden.
Vi glæder os til at se jer alle udklædte i kirken – voksne
som børn. Alle er velkomne – ikke kun vores superhelte
men også superskurkene, naturligvis.

Forårskoncert i Hylleholt Kirke
I dette forår skal RoKoGo-koret holde koncert sammen med
Holmegaard-koret, som vi tidligere har
arbejdet sammen med.
Vi skal mødes en lørdag
og forberede nogle fællesnumre, som så indgår i
vores forårskoncert, som i
år foregår i Hylleholt Kirke
onsdag d. 10. april kl. 19.
Da der er fri adgang til koncerten, og alle er hjertelig velkommen kan man betænke
Hylleholt Sogns Juleuddeling
med et beløb efter koncerten.
Programmet afveksles med et par
indslag af musikskolelever fra
Næstved Musikskole og fællessange med publikum.
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Folkekirkens Sogneindsamling søndag d. 10. marts 2019
Vi samler ind til mennesker, der er ramt af klimaforandringer
Hvert år først i marts har Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling. Denne indsamling har
vi i Hylleholt Menighedsråd støttet og deltaget
i – i år for 18. gang.
Vi samler ind til de mennesker, der er hårdest
ramt af klimaforandringerne.
Klimaforandringerne er her, og de er kommet for
at blive. Millioner af mennesker er truet af sult og
oversvømmelser, og allerede nu må mange forlade deres hjem for at finde mad og sikkerhed.
Men der er en god nyhed:
Vi ved, hvad der skal gøres!
I verdens fattigste lande mangler man alt det,
der beskytter os danskere mod klimarelaterede
katastrofer. Men med klimatilpasning kan vi
klæde verden på til et klima i forandring. Det
kan være diger, dæmninger og opsamlingssøer,
der kan forhindre oversvømmelser. Det kan være
broer og solide bygninger, der ikke dratter sammen ved jordskred. Men det kan også handle
om at hjælpe en sulten småbonde med at dyrke
quinoa, som er fyldt med protein og bedre til at
modstå tørke end andre afgrøder. Folkekirkens
Nødhjælp arbejder i verdens fattigste lande, hvor
klimaforandringerne slår meget hårdere, end de
gør i Danmark. En person fra Etiopien udleder
langt mindre CO2 end den gennemsnitlige dansker. Men det er alligevel etiopieren, der betaler
regningen i form af oversvømmelser, tørke og andre naturkatastrofer. Det synes vi er uretfærdigt.
Og derfor vil vi sammen med tusindvis af danskere samle ind til klimaløsninger den 10. marts.
Vi gør det for verdens fattigste, men vi gør det
også for vores egen skyld. Kloden er nemlig
noget, vi deler, og klimaforandringerne er hele
klodens problem. På sigt vil vi alle komme til at
mærke konsekvenserne af de globale temperaturstigninger på egen krop.
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Derfor opfordrer vi alle danskere til at gå en tur
for klimaet søndag den 10. marts. For dig selv.
For vores klode. For verdens fattigste. For vores
børn. - For alt i verden.
Som kirke og sogn kan I være med til at støtte
Folkekirkens Nødhjælps arbejde på mange måder – ved at tage Folkekirkens Nødhjælp med i
forbøn, indsamling og sætte verden på dagsordenen. På den måde tager I del i den internationale diakoni og er med til at gøre en verden til
forskel.

Igen i år har Rikke Olsen lovet at være indsamlingens koordinator i Hylleholt Sogn.
Det er vi i Hylleholt Menighedsråd meget
glade for, og vi vil opfordre til, at man melder sig til at være indsamler søndag d. 10.
marts fra kl. 10.00 – 13.00.
Mødested Hylleholt Sognehus, hvor der
er kaffe på kanden fra kl. 09.45. Efter indsamlingen er der kaffe eller the og sandwich til indsamlerne.
Tilmelding til:
Rikke Olsen tlf.: 2194 4059 eller på mail:
amanda96@live.dk

Hylleholt sogn

Ofte går det sådan, at vi som indsamlere ikke når
alle i sognet. Mange er ikke hjemme, eller også
har man ingen kontanter, så er det godt, at man
kan sende et beløb til Folkekirkens Nødhjælp.

Giro: 605 2800
Reg.: 4183 kontonr.: 605 2800
Mrk.: Kollekt 14100
MobilePay: 2020
Sms: HÅB50 til 1911 og giv 50 kr.
eller HÅB100 til 1911 og giv 100 kr.
Erik Grønvall Kempfner og Arne Skovbæk

Minikonfirmander
Hylleholt Kirke starter et nyt hold minikonfirmander til februar.
At gå til minikonfirmand er et tilbud om, gennem leg, sang og bibelhistorie, at gøre børnene
fortrolige med kirken og den kristne børnelærdom. Vi vil gå på opdagelse i kirken og blive
fortrolige med den.
Undervisningen skal ses som et suppleringstilbud til skolefaget “kristendomskundskab”. At
gå til minikonfirmand er også en god lejlighed
for børnene til at møde deres præst og få stillet
spørgsmål om Gud og kristendom.
Minikonfirmandundervisningen er gratis, løber over 10 gange hver torsdag fra kl. 14:15
til 16:00 og vi byder på lidt at spise og drikke
undervejs.

Første gang
torsdag den 21.
februar og sidste
gang torsdag
den 2. maj.
Har i spørgsmål så
ring eller skriv til
Kateket, Michael
Nørgaard på noergaard58@gmail.com tlf. 52 50 58 62 eller til
Sognepræst, Erik Grønvall Kempfner, ERGK@
km.dk på tlf. 21 71 70 83
Tilmelding på www.Hylleholtkirke.dk eller til
Kordegn, Bodil Hovmand på BOHO@KM.DK
tlf. 56 71 60 83 – inden 19. februar, af hensyn
til planlægningen.

Mulighed for
dåbsgudstjeneste
i Hylleholt Kirke:
Lørdag d. 22.06.2019
Lørdag d. 14.09.2019
tilbydes dåbsgudstjeneste kl. 10.30
v/ Erik Grønvall Kempfner.
Tilmelding til kirkekontoret v/kordegn
Bodil Hovmand Mail: BOHO@km.dk
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PÅSKENS GUDSTJENESTER
I påsken følger vi afslutningen på Jesu rejse på
jord som menneske. Det får alt sammen en ny
begyndelse påskedag i og med hans opstandelse fra de døde tre dage efter sin død på korset. Hverken jul eller pinse giver mening uden
påsken, der derfor må betegnes som kirkeårets
vigtigste højtidsdag. Gennem sit liv viser Jesus
os at Gud er med os. Gennem sin død og opstandelse viser Jesus os at døden er besejret.
Idet mennesket går i Jesu fodspor gennem livet og døden, får livet en fylde som døden ikke
kan rumme eller holde fangen. Som vi læser i
Hylleholt Kirke på korbuen – et Jesuscitat fra
Johannesevangeliet kapitel 14: Jeg er vejen og
sandheden og livet…
Det begynder med Jesu indtog i Jerusalem – verdens centrum ifølge jødernes verdensbillede.
Dette indtog fejrer vi PALMESØNDAG den 14.
april kl. 10.30. Er Jesus en triumferende konge
eller et slagtoffer på templets alter?
Dernæst fejrer vi nadverens indstiftelse og fællesskabet mellem Gud og mennesker. Dette
finder sted SKÆRTORSDAG den 18. april kl.
10.30 efterfulgt af FÆLLESSPISNING ovre i
Sognehuset. Skærtorsdag udvider vi nadveren i
kirken til et gedigent måltidsfællesskab i Hylleholt Sognehus, hvor alle er velkomne. Af hensyn
til beværtning er der TILMELDING senest onsdag den 10. april. til kordegn Bodil Hovmand
– e-mail: BOHO@km.dk. Pris for mad: 50 kr.
Børn under 12 er gratis. 10 kr. for drikkevarer.
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LANGFREDAG den 19. april kl. 10.30 vil være
en stille gudstjeneste, uden nadver eller lys på
alteret, hvor vi kan reflektere over Jesu pinsler og
rejse gennem dødsriget. Der er håb forude: LYSET SKINNER I MØRKET, OG MØRKET GREB
DET IKKE (Johannesevangeliet kapitel 1).
PÅSKEDAG, søndag den 21. april kl. 10.30,
fejrer vi påskens absolutte højdepunkt, hvor
kvinderne finder Jesu grav tom, men i stedet
møder englen ved graven med de befriende ord
fra Markusevangeliet 16: I søger efter Jesus fra
Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han
er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde ham!
ANDEN PÅSKEDAG, mandag den 22. april,
fortsætter festglæden fra dagen før.

Hylleholt sogn

Kollektregnskab
Kirkeåret 2018
I det forgangne kirkeår er der i Hylleholt
Kirke i alt blevet indsamlet kr. 15.502,fordelt til følgende formål som følger:
Bibelselskabet: kr. 182,50
Faxe sogns julehjælp: 559,Roholte Sogns Julehjælp: 560,Hylleholt Sogns Juleuddeling: kr. 5.098,MAF-Flight Mission Aviation
Fellowship: kr. 777,Folkekirkens Nødhjælp: kr. 1.350,50
Provstiets Ydre Missions Projekt – ”Hungersnød i Sydsudan”: kr. 1.231,Kirkens Korshær: kr. 1.302,50,Spedalskhedsmissionen: 325,Døvemenighederne i Danmark: kr. 70,DANMISSION: kr. 1.120,DSUK: kr. 875,50,KFUK´s Sociale Arbejde i Danmark:
kr. 1.025,50,KFUM´s Sociale Arbejde i Danmark:
kr. 1.025,50
Hylleholt Menighedsråd vil gerne her viderebringe den tak til giverne, som vi får fra
modtagerne af de indsamlede beløb.
På vegne af Hylleholt Menighedsråd
Bodil Hovmand, kordegn

KONFIRMATION 2020
i Hylleholt Kirke
Lørdag d. 18.04.: kl. 10.00
kl. 13.00
Søndag d. 20.09.: kl. 10.30

Gudstjeneste på
Hylleholtcenteret
Marts – April - Maj 2019
Torsdag d. 28.03. kl. 13.00 – 14.00
Gudstjeneste med nadver (kirkebil)
v/ Erik Grønvall Kempfner
Tirsdag d. 16.04. kl. 13.00 – 14.00
Påske gudstjeneste med nadver (kirkebil)
v/ Erik Grønvall Kempfner
Torsdag d. 16.05. kl. 13.00 – 14.00
Gudstjeneste med nadver (kirkebil)
v/ Erik Grønvall Kempfner
Kirkebilen kan bestilles Faksebilernes
Taxi – tlf.: 56714455
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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Erindringsværkstedet - Program 1. Halvår 2019
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
7. marts: kl. 14-16                     
Bo Tureby Hansen: “Fugle og Natur”
Bo Tureby's foredrag 'Fugle og natur' består af
billeder fra oplandet med fokus på naturen og
dens beboere i Faxe Kommune.
Gennem et langt liv har især fuglene været omdrejningspunktet i Bos fritidsliv, og han skildrer
i billeder og kommentarer, hvad vores lokalområde har at byde på af spændende oplevelser fra
de største ørne til de små insekter.
21. marts: kl. 14-16                  
Bente Kure og Leif Ernstsen – En spændende
musikalsk rejse i tid, sted og stemninger.
Bente og Leif nyder at få lov til at dele de gode
gamle sange og melodier med en generation,
der har lært at lytte. F.eks. smutter Björn Afzelius, Sigfred Pedersen, Halfdan Rasmussen og
Benny Andersen også tit indenfor i repertoiret.
Herudover tillige flotte instrumental-numre og
harmonika-spil, som du ikke troede den kunne
spilles.
4. april: kl. 14-16                    
Arne Skovbæk. “Ældre og Nyere tids udsmykning af Hylleholt Kirke”
Poul Henningsen kom med det udsagn, at vi
selv er historie. Det ved alle, der har fået børn og
børnebørn. Martin A. Hansen ”Af folkets Danmarkshistorie” – noget om at forstå hinanden
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Sådan indleder menighedsrådets formand siden 1988 - Arne Skovbæk –når han vil fortælle
om Hylleholt Kirke fra før indvielsen i 1878 til
i dag. Udsmykning af kirken frem til i dag: vinduer, orgel, klaver, altertavle (gammel og ny),
altertæppe. Istandsættelsen i 2002. Kirkens
75-100-125 og 140 års fødselsdage. Messehageler 2004-2014. Døbefontens Have. Urnemonumentet. Fredede Gravsten. Gennembrud af
kirkegårdsmur. Kommende udsmykninger og
adgangsvej. Hylleholt Sognehus. Kirkeblad/KirkeHilsen. Alt dette har skiftende menighedsråd
og medarbejdere i fællesskab stået sammen om
og fået gennemført og dermed bidraget med
indsigt og energi for på sigt at styrke arbejdet
i og omkr. Hylleholt Kirke og menighedens liv
og vækst.
2. maj: 	Udflugt. Program + tilmelding følger

Kirkebilen kan bestilles til alle arrangementer
- Faksebilernes Taxi – tlf.: 56 71 44 55

Hylleholt sogn

Danskere og religion
Tirsdag den 26/3-2019 kl. 19 kommer Bent
Bjerring-Nielsen og holder foredraget
Hvad er egentlig danskernes forhold til kristendom og religion?
Hvad er det særlige ved danskernes forhold til kirken sammenlignet med de andre skandinaviske lande?
Hvordan kan teorierne om sekularisering bruges til at forklare danskernes forhold til religion
og kristendom?
Og hvor kommer de til kort?
Hvad har været de voldsomme forandringer i holdningen til religion i de seneste 10 år?
Det er sådanne spørgsmål, Bent Bjerring-Nielsen vil forsøge at besvare i foredraget.
Bent Bjerring-Nielsen er cand. mag. og theol. master. Han har været lektor på 3K-uddannelsen og er nu præst i Amagerbro Frikirke.
Bent Bjerring-Nielsen har skrevet en række artikler til teologiske og litterære tidsskrifter,
holder foredrag i meget forskellige sammenhænge og var skribent på hæftet "Noget om
den kristne tro", som præsenterer det, som er fælles for de kristne kirker i en form, som
henvender sig til den almindelige dansker.
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Kort oversigt over nyere tids
udsmykning af Hylleholt Kirke
I 1965 fik kirken en grøn messehagel skænket
anonymt.
I 1966 blev der opsat et egetræskors tegnet af
arkitekt H. G. Skovgaard på væggen af modsatte side af prædikestolen, hvor portrætrelieffet af
initiativtageren F. G. J. greve Moltke var opsat.
Dette relief blev flyttet ned i kirken.
I 1967 arv modtaget fra frk. Nyborg forstander på Hylleholt Fredehjem (Hylleholt Husgerningsskole). Der købes en lysekrone og lampetter til kirken.
I 1972 Der opsættes et urnegravsteds monument, der symboliserer korset og urnen. Tegnet af billedhugger Betty Egholm og hugget af
stenhugger Feldt fra Bornholm. Stenhugger
Edmund Bjørn fra Faxe forestod opsætningen.
– en arv fra Jakob og Johannes Hansen´s Fond
betalte for udsmykningen.
Kirken blev 100 år i 1978 og i den forbindelse
anskaffede menighedsrådet:
- Nyt altertæppe og antependium af væver Hanne Vedel, Åbenrå. Dette blev udskiftet i 2002
- Lysestager i bænke givet af Faxe Bryggeri
- Menigheden ved Hylleholt Kirke samlede ind
til: 2 gulvlysestager og 2 Kähler gulvvaser.
Menighedsrådet fik udarbejdet et hæfte om
Hylleholt Kirke – skrevet af Ejgil Betzer-Pedersen, der var direktør på Faxe Bryggeri og arkivleder på Faxe Lokalhistoriske arkiv.
Ved istandsættelsen af vinduerne i kirken i 1987
– 1988 blev de matte cirkelrunde ruder øverst i
vinduerne erstattet med gult glas og øverst blev
der isat blåt glas. Samtidig blev kirkens gardiner
fjernet.
Dåbskande – udført i 1987 i drevet messing af
Flemming Koch – med samme korsmotiv som
i dåbsfadet til granit døbefonten. Dåbskande
og fad findes i udstillingsskab i Hylleholt Sognehus.
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1993: Nyt hæfte om Hylleholt Kirke skrevet ud
fra jubilæumshæftet fra 1978 + tilføjelser.
Brudetæppe anskaffet i 1996 tegnet af kunstnerisk leder af Selskabet for Kirkelig Kunst Elise
Hansen vævet af kunstneren Isabel Abos Madsen. Tæppet er nu hængt op i Hylleholt Sognehus overfor kordegn Bodil Hovmand´s kontor.
1996 i november blev der opsat belysning på
kirkegården med lamper fra Kobberkompagniet
i Kalundborg
Orglet blev i 1996 udvidet fra 6 til 16 stemmer
fra P. G. Andersen & Bruhns Orgelbyggeri. Orgelindvielse 1.12.1996. Jakob og Johannes Hansen's Fond gav 1 mill. til orgel.
I 1990érne syede et par damer fra menigheden
en ny alterdug og serviet til at lægge over alterbrød og vinkande.
Da kirken blev sat i stand i 2002 blev egetræskorset taget ned og hængt op i kapellet på kirkegården, her er også i 2012 sat et par gamle
messingstager – gave fra: Per Brönner og Lise
Christfort
Kirken blev sat i stand i 2002 – Her blev der udarbejdet et lille hæfte om Hylleholt Kirke. Dette
hæfte er udgivet i nyt oplag i 2016.
- Ny farvesætning og ny kirkekunst af Maja Lisa
Engelhardt.
- Ny belysning med flere nye lamper - deraf 3
tegnet af arkitekt Gehrdt Bornebusch

Hylleholt sogn

- Skuffeskab til salmebøger i våbenhus – designet og udført af snedkermester Henning
Pedersen, Køge og billedskærer Claus Englund
Pedersen, Køge.
I 2003 – Den Gamle Skole – der nu hedder Hylleholt Sognehus – blev købt af Fakse Kommune
i 2003.
Kirken blev 125 år i 2003:
- Den oprindelige døbefont blev efter grundig
konserveringsmæssig restaurering genindsat
på sin oprindelige plads i kirken, og granitdøbefonten - der havde været i brug i 75 år – fra
1928 – 2003 – blev sat ud på kirkegården, i det
der nu er Døbefontens Have.
I 2004 fik kirken 2 messehageler – Den Grønne
og Den Hvide – designet af Maja Lisa Engelhardt og syet af skrædder Susse Thorseng og
broderet af skrædder Kristina Funder Buch. Der
blev udarbejdet en folder om messehagelerne.
I 2006 blev der åbnet en ny adgangsvej fra parkeringspladsen ved Hylleholt Sognehus til Hylleholt Kirkegård
Ved festgudstjenesten d. 14. december 2014
blev de sidste 2 messehageler indviet. Den Violette og Den Røde designet af Maja Lisa Engelhardt og syet af skræddermester Susse Thorseng Lerche og broderet af brodeuse Hanne
Harnov. Ved festgudstjenesten blev alle 4 messehageler - der symboliserer kirkeårets liturgiske
farver – anvendt. Biskop Peter Fischer-Møller der foretog indvielsen – bar Den Røde, sognepræst Pia Heegaard Lorentzen bar Den Violette,
sognepræst i Faxe-Roholte pastorat Carsten
Ackermann bar Den Grønne og pastor emeritus
tidl. sognepræst i Faxe-Roholte Pastorat Frede
Jørgensen Tramm bar Den Hvide.
Det var en sjælden begivenhed at se alle 4 messehageler båret ved samme gudstjeneste. JanEwald Hovmand tog nogle fine fotos, hvor de
4 bærere af messehagelerne står foran alteret
og set bagfra ved indgangen til kirken, hvor
Maja står bag ved med front mod fotografen.
Om disse 2 messehageler er der også udgivet
en folder.

Den 9.5.2012 fik vi et nyt kirkeskib – en kopi af
den 4-mastede skonnert Dronning Thyra – en
gave fra Freddy Juul Schmidt. Det oprindelige
skib blev bygget på Jens J. Koefoeds Skibsværft
i Faxe Ladeplads i perioden april 1919 til omkring marts 1920.
Den 5. maj 2016 blev Dåbskjolebænken i Døbefontens Have afsløret efter en festlig gudstjeneste.
Billedhugger Laila Westergaard har designet og
hugget bænken ud af én stor granitblok. Så nu
udgør Døbefontens Have et smukt anlæg tegnet af landskabsarkitekt Charlotte Skibsted.
I efteråret 2017 fik menighedsrådet meddelelse
om, at vi havde fået et arvebeløb fra Karen Babette Larsen til udsmykning, og menighedsrådet og kirkegårdens ansatte blev enige om, at
arven skulle gå til en ny flagstang foran kirken,
den er opstillet her i forsommeren 2018.
Menighedsrådet arbejder på et forslag om at
hæve terrænet foran kirken til niveau fri adgang
+ opsætning af et par granitbænke. En del af
dette projekt skal betales af en arv fra Elsa Hilmar Fonskov, som vi modtog for nogle år siden.
I Hylleholt Sognehus er der også en udsmykning af lokalhistoriske billeder, som Arne Aasbjerg gav menighedsrådet i årene 2007-2011.
Derudover har vi en kirkeplakat af tegneren
Charlotte Clante, samt nogle tryk af Maja Lisa
Engelhardts kunst.
Hylleholt Kirke har igennem årene modtaget
mange gaver og arvebeløb, som skiftende menighedsråd har fået omsat til forskelige udsmykninger, så de har bidraget væsentligt til,
at vi i det daglige kan høre et stort orgel og se
på markante udsmykninger i kirken og på kirkegården.
Arne Skovbæk
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Babysalmesang

fra onsdag d. 24. april kl. 10.00-10.45
Efter påske er der igen babysalmesang i Faxe Kirke for de 0-1-årige og deres forældre/bedsteforældre. Den rutinerede babysalmesangsunderviser Agnes Bjerregaard står i dette forår
igen for kirkens musikalske tilbud til de allermindste og deres forældre.
Undervisningen begynder onsdag d. 24. april og frem til midt i juni, hver gang fra kl. 10.0010.45. Derefter kan de små puttes til en ofte tiltrængt lur.
Babysalmesang er et gratis tilbud og foregår i samarbejde mellem Faxe, Hylleholt og Roholte
Kirker. Børn fra de 3 sogne har derfor fortrinsret, men der er ofte også plads til andre.
Tilmelding til Faxe Kirkekontor. Se adresselisten bagest i bladet.
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Martin Valsted og Charlotte Fich

“SNAK OG MUSIK”

i Roholte Kirke søndag d. 10. marts kl. 16
Charlotte og Martin spiller bl.a. en række af Charlottes sange, og imellem numrene tager
de en snak om musikken, karrieren m.m., og om hvorfor Charlotte pludselig sprang ud som
sangerinde og sangskriver.
Mange kender Charlotte Fich fra film og TV-serier, hvor hun for alvor slog igennem i rollen
som Ingrid Dahl i serien Rejseholdet. Siden har hun haft et hav af roller på TV og teater,
senest i serien Broen. Men de senere år har hun også kunnet opleves som sangerinde, og
denne eftermiddag er det særligt denne side vi skal se og høre mere til i Roholte Kirke.
Martin Valsted er til daglig organist i Skt. Jørgens
Kirke i Næstved og derudover musiker i mange
forskellige sammenhænge indenfor jazzens, poppens og rockens verden. Martin har spillet med
en lang række af kunstnere, og har bl.a. arbejdet
med solister som Marie Montell,Tamra Rosanes,
Jesper Lohmann, Troels Lyby, Joachim Knop m.fl.
Der er gratis adgang til dette spændende arrangementog som altid er man velkommen til at betænke Sognets
indsamling til Menighedspleje.
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Påskemorgen slukker sorgen,
slukker sorgen til evig tid.
Den os har givet lyset og livet,
lyset og livet til dagning blid.
Påskemorgen slukker sorgen,
slukker sorgen til evig tid.
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Faxe Sogn

Kirkelig vejviser FAXE
Præster i Faxe-Roholte Pastorat:
Kirsten Kjær Ohms, sognepræst (kbf.)
Faxe Præstegård, Kirketorvet 7, 4640 Faxe
Tlf. 56 71 31 23 · mobil: 51 85 38 35
E-mail: kkoh@km.dk · Træffes bedst tirsdagfredag kl. 10 - kl. 11 · Fridag: Mandag
Carsten Ackermann, sognepræst
Rønnede gl. rådhus, Industrivej 2,
4683 Rønnede · E-mail: cac@km.dk
Tlf. nr. 40 56 72 26.
Træffes bedst man.-tors. kl. 11-12
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

www.ere informa
faxeki
t
rke.dikon:
Sognehuset					

Få mere information ved henvendelse 		
på kirkekontoret eller på hjemmesiden
kirke

k.com/faxe

o
www.facebo

. 		
rådestk				
s
d
e
ab m.v
h
g
n
i
g
e
n
r
e
M
get,
siden
r, bud
Møde r af hjemme
å
fremg

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 11 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.

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
Rønnede gl. rådhus, Industrivej 2,
4683 Rønnede.
Tlf. nr. 40 56 72 26
E-mail: cac@km.dk
Træffes bedst man.-tors. kl. 11-12
og i øvrigt efter aftale.
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

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.
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

Graver/kirkegård:
Linda Pedersen
Tlf. 23 62 39 99. Mandag: Fridag

Menighedsrådsmøder

Organist:
Christina Bernstein
Tlf. 50 96 98 45
E-mail: c.m.bernstein@gmail.com

Møderne foregår i Roholte Sognehus og er offentlige.

KIRKEVÆRGE:
Hanne Margrete Straarup
Vindbyholtvej 32, Roholte, 4640 Faxe
Tlf. 61 60 80 46
E-mail: hmsjf@mail.tele.dk
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19/3-2019
23/4-2019
28/5-2019

NB: Mødestarttidspunkt er rykket til kl. 18.30!

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:
Vakant pr. 1.12.2018

Menighedsrådsmøder 2019:

28.01. – 25.02. – 25.03. – 29.04. – 27.05. – 24.06. –
19.08. – 30.09. – 28.10. – 25.11.
Alle er velkomne til at overvære menighedsrådsmøderne, der starter kl. 19.00 og holdes i Hylleholt Sognehus,
Hovedgaden 15, 4654 Faxe Ladeplads.
Et par dage før hvert møde kan dagsorden og senere
referatet læses på kirkens hjemmeside
www.hylleholtkirke.dk

Kollekter i marts – april - maj 2019
03.03. – 22.04.: Folkekirkens Nødhjælp
28.04. – 10.06.: Provstiets Ydre Missions Projekt
Ved koncerter og andre arrangementer i kirken samles
altid ind til Hylleholt Sogns Juleuddeling.

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 24. april 2019.

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 2018/2019 stå for omdelingen af KirkeHilsen, som de
har gjort de seneste 11 år. Menighedsrådet er meget glade for, at FLI og Tom Hammer fortsat vil stå
for uddelingen, og vi takker for samarbejdet herom. Hvis bladet udebliver, bedes man kontakte Kirkekontoret kordegn Bodil Hovmand, mail: BOHO@km.dk - tlf: 56716083.
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Gudstjenester · Marts · april · maj 2019

SØNDAG I KIRKEÅRET		
Marts
Fastelavn
03-03-19
1. søndag i fasten
10-03-19
2. s. i f.
17-03-19
3. s. i f.
24-03-19
Midfaste
31-03-19

FAXE

ROHOLTE

HYLLEHOLT

10.30 KKO
09.00 CA
10.30 KKO
09.00 KKO
10.30 CA

09.00 CA
10.30 CA
09.00 KKO
10.30 CA
09.00 CA

13.00 ERGK
10.30 ERGK K
10.30 ERGK
09.00 CA K
10.30 ERGK

April
Maria Bebud.
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
Konfirmation
1. søndag efter påske

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

10.30 KKO
09.00 CA
20.00 CA ¤
10.30 CA
10.30 CA
09.00 KKO
10.30 KKO

09.00 KKO K
10.30 ERGK
10.30 ERGK K
10.30 ERGK
10.30 ERGK K
10.30 ERGK K
10.30 ERGK *
10.30 ERGK *

10.30 CA
09.00 KKO
10.00 KKO *
12.00 KKO *
09.00 CA
10.30 KKO
10.30 KKO *

09.00 CA
10.30 CA
10.30 CA

10.30 ERGK K
09.00 CA
10.30 ERGK K

10.30 CA
09.00 CA
10.30 CA *

10.30 ERGK
09.00 KKO K
10.30 ERGK

07-04-19
14-04-19
18-04-19
19-04-19
21-04-19
22-04-19
27-04-19
28-04-19

Maj
2. s. e. p.
05-05-19
3. s. e. p.
12-05-19
Bededag
17-05-19
		
4. s. e. p.
19-05-19
5. s. e. p.
26-05-19
Kristi Himmelfart
30-05-19

Gudstjenester på LindevejCenteret se side 8. Gudstjenester på Hylleholtcenteret se side 21.

Forkortelser:
KKO = Kirsten Kjær Ohms · CA = Carsten Ackermann · ERGK = Erik Grønvall Kempfner
Tegn: K = Kirkebil · KK = kirkekaffe i sognehuset · * = Konfirmation ·
¤ = Spisning i Sognehuset kl. 18.00 · Ingen = Ingen gudstjeneste – der henvises til en af nabokirkerne.

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.

