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Præsten har ordet
I fjor indledte jeg konfirmandforberedelsen med
at vise et filmklip fra Go’morgen Danmark, hvor
Bo Øksnebjerg, der er generalsekretær i Verdensnaturfonden, sagde, at hvis “vi fortsætter med at
trække på klodens rigdomme som vi gør nu, så vil vi med
den fart kun have 80 år tilbage”.
Det er måske lidt hård kost for konfirmanderne,
vil nogle mene.
Men vi oplyses jo fra alle mulige kilder, hvordan det muligvis står til: en matematiker ved MIT
har ifølge et nyt studie udregnet, hvornår næste
masseudryddelse rammer jorden. Undersøgelsen
er blandt andet baseret på mængden af kulstof i
atmosfæren. Grænseværdien for kulstof i atmosfæren kommer vi ifølge forskerens udregninger
til at nå i år 2100.
“Vi er seks grader fra vores egen undergang”, istemmer andre forskere.
Heldigvis forholder det sig ikke så enkelt. Mange eksperter har kritiseret argumenterne for disse
skræmmescenarier. Men vi får et klart og tydeligt
budskab, vi kan tage med os hjem: vores klode
med al dens forundelige og skrøbelige kredsløb
af liv har vi kun til låns, og det er vores opgave
at passe på denne gave. Vi er forvaltere af et lille
frimærke af Guds ufattelige og uerstattelige have,
og vi har derfor ansvar for noget, der ikke er vores
ejendom og aldrig vil komme til at tilhøre nogen
af os alene. Dette er da et budskab, der er til at
føle på!

Et andet eksempler på små ændringer i hverdagen: pludselig har Hylleholt Kirke endelig fået bevilliget midlerne til et nyt indgangsparti, hvormed
man har måttet tage de nødvendige forholdsregler under lukningsperioden: hvor skal gudstjenester og kirkelige handlinger finde sted osv.?
Små ændringer som disse betyder ikke, at vores
verden og hverdag ligefrem går under. Vi indser i
stedet, hvor lille og ubetydelig vores lilleputverden
faktisk er. Hvor magtesløse vi i grunden er. På den
store baggrund af globale sammenhænge og katastroferne glemmer vi nemt os selv og vores rolle
i hverdagen: “vi sorterer affaldet! – og hva’ så? Helt
ærligt, hvad skal det gøre godt for? Verden forandrer sig
jo alligevel, hvad enten jeg sorterer affaldet eller ej”.
Hvad kan vores lille kirke stille op i alt dette her?
Den kan måske bidrage med at gøre alle disse
små ændringer i hverdagen meningsfulde, så vi
husker dem og ikke opgiver og vælger at glemme,

Hvad kan vores lille kirke
stille op midt i alt dette her?
Vi må først og fremmest acceptere at verden forandrer sig – både i det store og små. Ikke alt går
efter planen eller som forventet, og man er selvfølgelig altid nødt til at være indstillet på ændringer i hverdagen. For eksempel skal vi nu sortere
skraldet i kompost og restaffald. Tænk, hvilken
ændring det ville være, hvis alle mennesker dagligt samlede 10 stykker skrald op og smed i skraldespanden! Eller tænk, hvis folk blev bedre til at
ramme skraldespanden!
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fordi vi i grunden er magtesløse. Dette har altid
været kirkens opgave: at påminde og hjælpe os
med at huske, så der er noget vigtigt, vi altid har
for øje, selvom vi muligvis er magtesløse.
Hukommelsen og kirken virker begge ved at
komme i hu, idet “hu” kommer af begreber som
“huske”, “sind”, “tanker” og endda “hygge”. “Hygge”
er efter sigende et ærkedansk fænomen: når vi
danskere hygger, kommer vi altså hinanden i hu.
Og det må meget gerne være hyggeligt at komme
i kirke for at blive mindet om det vigtige i hverdagen, når den store verden derude til tider kan
synes af lave.
Ligesom vores klode tilhører vores kirke nemlig
kun Gud. Den er ikke noget menneskes ejendom
og vil aldrig komme til at tilhøre noget menneske
alene (undtaget Jesus Kristus). Kirken er en åben
institution eller organisation med et forholdsvis
klart og tydeligt budskab, der handler om livet i
hverdagen. Kirken “hygger om” hverdagen på godt
og ondt, kommer dens vigtighed i hu. For det er

i hverdagen vi alle sammen befinder os, hér i vores egen lilleputverden og miniby. Vi glemmer det
måske, når vi stirrer os blinde på det store verdensbillede og resignerer i magtesløshed.
- og fordi kirken i grunden er en demokratisk og
fællesejet institution, er alle velkomne til at byde
ind med forslag til forbedringer og øve indflydelse
på og i menighedsrådet. Alle er velkomne til at
deltage og bidrage. Man kunne finde på hvad
som helst for at påminde og hygge om hverdagens vigtighed! Vi kunne afholde en sponsoreret
skraldindsamling i stedet for pengeindsamling
(tiderne har jo ændret sig: kirkebøssen er forældet, fordi penge jo overføres digitalt i dag). Vi kan
afholde ”høstgudstjeneste i det grønne”, hvor det
ikke kun handler om taknemmeligheden for at
høsten er i hus, men også om taknemmeligheden
for at vi overhovedet (endnu) har et nogenlunde
sundt økosystem.
Erik Kempfner

Carsten Ackermann går på pension
I starten af 80’erne, hvor jeg var en stor knægt,
var min far kirkeværge ved Faxe Kirke og var
med til at ansætte en ung Carsten Ackermann
i hans første embede som sognepræst i FaxeRoholte Pastorat og med embedsbolig i Roholte Præstegård.
Mens der flere gange er skiftet præster i Faxe
Præstegård, er Carsten blevet i det embede,
som blev hans livsværk, og nu er det så mig
som formand for menighedsrådet i Faxe gennem mange år, som skal tage afsked med Carsten og familien i præstegården.
Sådan går livet i ring, på forunderlig vis.
Carsten har i sit lange arbejdsliv været en engageret og inspirerende præst - hyrde og lærer
for menighederne i Roholte og Faxe.
Vi skylder Carsten stor tak for din indsats og
virke hos os, og du efterlader et stort hul, som
vi skal gøre os umage for at fylde.
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Du er ikke flyttet
længere væk, end du
kan komme forbi og
sige hej i ny og næ, og
det håber jeg du vil gøre.
Vi har arbejdet sammen i
19 år i menighedsrådet, og jeg har sat meget
stor pris på de fortrolige samtaler vi har haft
gennem årene og dine altid relevante og tit
også finurlige input i menighedsrådet.
Nyd dit otium, Carsten, og nyd det sammen med din søde hustru Tone, som vi også
kommer til at savne, men nu får I tid til hinanden, børn og børnebørn, og det er meget
velfortjent.
Farvel og far vel og mange tak for din indsats
som præst hos os.
Morten Vive
Formand for menighedsrådet i Faxe

Faxe sogn

Kære Carsten
Jeg har tit tænkt tilbage på de første år som sognepræst i Faxe-Roholte Pastorat, - og gang på
gang været taknemmelig over, at jeg i den tid,
hvor der var så meget nyt, havde en kollega jeg
kunne trække på, når det gjaldt historie og traditioner og alt det, man plejer.
Jeg husker ikke mindst det dejlige vingummitræ,
som du og Tone havde skabt, - med god hjælp
fra Haribos sliksortiment, - og som jeg fik i velkomstgave sammen med et gavekort til en planteskole. Mine børn var meget imponerede af det
lille træ og ikke mindst de søde frugter, og de
yngste mente bestemt, at vi skulle købe et træ
af samme slags. Desværre var det ikke på lager.
Gennem de seneste 11 år har jeg værdsat, at vi altid kunne finde sammen om at planlægge hvem,
der tog sig af hvad – og jeg kommer til at savne
dine omhyggeligt udarbejdede gudstjenstelister
og dine mange humoristiske betragtninger. Du
har en særlig evne med de sproglige finurligheder, som også kendetegner flere af dine prædikener, som jeg har haft lejlighed til at høre.

Vi har haft et fælles engagement i sang og musik,
- og du har gennem mange år sunget i Rokogokoret, der har nydt glæde af din gode stemme.
Derudover har du gennem de seneste år arbejdet med forskellige tiltag, som f.eks. studiekreds
i forbindelse med Luther-jubilæet og meditationsgudstjenester. Og dine konfirmander blev
introduceret for begrebet “Den indre biograf”,
hvor de – liggende på kirkebænkene – kunne
høre dejlig musik og lade tankerne flyve.
De seneste år har du også kunnet tilføje ordet
“farfar” på dit CV, - og jeg har aldrig været i tvivl
om, hvor meget du glædede dig til at være sammen med børnebørnene, når tiden var til det.
Der er ikke altid så mange timer tilovers, når arbejdet også skal passes, - men fra udgangen af
november venter der langt mere fælles tid sammen med dem og med Tone.
Jeg ønsker dig et rigtigt dejligt otium i den tid,
der kommer.
Kirsten Kjær Ohms
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Afskedshilsen fra en livsvandrer
Den 1. September er det 36 år siden, at jeg blev
indsat som sognepræst i Faxe kirke af provst J.
Ruge.
Det var en festlig og dejlig dag, fyldt med
spænding om, hvad præste-arbejdet mon ville
indebære og hvilke mennesker, jeg ville komme
til at møde.
Den 1. dec. går jeg af som sognepræst i Faxe
og Roholte sogne.
Det har været 36 begivenhedsrige og gode år,
som jeg ser tilbage på med taknemmelighed.
Jeg har været så heldig at være med til at se
en total-renovering af Faxe kirke og kunnet nyde
den fuldstændige genfødelse af kirkerummet og
af den følelse af glæde og stolthed, det har været
at træde ind i kirkerummet, hver gang jeg havde
en tjeneste eller en samtale med pårørende i sakristiet. Den fremstår nu som en fuldendt ramme
om de hændelser af festlig og højtidelig art, der
finder sted, både hver søndag til gudstjenester
og til kirkelige handlinger.
Jeg vil gerne her på falderebet sige en stor tak
for den tillid, man har vist mig som sognepræst
igennem alle årene.
Både til personaler og medarbejdere, nuværende som tidligere, som har været loyale og

Så kom stolaen
Faxe Kirkes nyeste kirketekstil, en flammende og
blodrød stola, blev taget i brug ved gudstjenesten 1. pinsedag, - og taget med ud af huset til
gudstjenesten i Boesdal Kalkbrud dagen efter.
Vi har set frem til at tage endnu et smukt stykke
håndarbejde fra væveren Bodil Neergårds værksted i brug – og glæder os over, at der endnu findes nogle, der mestrer damaskvævningens kunst.
På billedet ses tydeligt de karakteristiske indvielseskors, som også er at finde som kalkmaleri i
våbenhuset, på hver sin side af kirkens hoveddør.
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gode at samarbejde med, til menighedsråd og
kollegaer gennem årene for den opbakning og
det gode samarbejde, jeg har følt mig som genstand for og en del af.
Men en ganske særlig tak til de mennesker,
som gennem årene har brugt mig som præst og
ladet mig blive en del af deres mest intime familiestunder så som dåb, konfirmationer og vielser, men også og især for den tillid, man har vist
præsten i de sværeste øjeblikke, når man havde
mistet eller havde et problem, man gerne ville
drøfte med præsten.
Jeg føler mig privilligeret over at have fået lov
til at være præst i Den danske Folkekirke, i FaxeRoholte pastorat et liv igennem og over at kunne
vælge selv at gå på pension, når tiden syntes mig
moden. Det synes jeg, den er nu.
Mine tanker vil ofte gå tilbage til tiden som
præst i Faxe og jeg vil tænke med taknemmelighed og glæde på de mange mennesker, jeg fik lov
at møde gennem åren.
Må Guds rige velsignelse stadig hvile over Faxe
sogn og det arbejde, er sker ud fra kirken: Soli
Deo Gloria, Gud alene æren.
Carsten Ackermann

Faxe sogn

Farvel
Pr. 1. juni 2019 har vi sagt farvel til organist Lene Besser, som allerede er i gang
med nye udfordringer.
Lene har været organist ved Faxe Kirke i næsten 20 år og det er jo ikke så lidt.
Vi er naturligvis kede af, at vi ikke længere skal nyde godt af Lenes tryllerier på
orglet, men vi mener at have fundet den rette afløser.
Vi ønsker Lene alt det bedste fremover.

Velkommen
Det er med stor glæde, at vi kan oplyse, at vi pr.
1. juli 2019 har ansat Charlotte Hjerrild Andersen som ny organist ved Faxe Kirke.

er lidt ældre, musik/sang fra førskolebørn til og
med 9. klasse, minikonfirmander, børnekor, voksenkor til plejehjemsgudstjenester.

Charlotte er allerede et kendt ansigt her ved kirken og har flere gange vikarieret ved orglet.
Charlotte har spillet orgel til gudstjenester siden
hun var 16 år og elsker både den klassiske orgelmusik og de nyeste danske orgelkomponister.

Vi skal hilse fra Charlotte og sige, at hun håber
at møde jer i kirken til søndagsgudstjenesterne
og de andre helligdage og selvfølgelig til alle de
andre arrangementer, der kommer til at foregå i
kirken i den tid, der kommer.

Som Charlotte selv siger: ”Jeg "faldt i gryden som
spæd" som sognebarn i Haderslev Domkirke. I
sin studietid ved Skårup Statsseminarium på
Fyn modtog hun orgelundervisning, spillede i
Tryggelev og Fodslette kirker på Langeland og
blev senere uddannet organist og kordirigent fra
Sjællands kirkemusikskole. Linjefaget på læreruddannelsen var musik og Charlotte har undervist som musiklærer i folkeskole og friskole i bla.
rytmisk sammenspil og sang.

Charlotte glæder sig til mange timer ved det
skønne orgel i Faxe Kirke og at lære kirkens spireog ungdomskor at kende.
Vi byder Charlotte hjertelig velkommen og vi glæder os til samarbejdet.

Sideløbende med lærergerningen har Charlotte
været organist ved forskellige kirker. bla. Udby og
Ørslev kirker ved Vordingborg og Hylleholt Kirke
i Faxe Ladeplads.
Charlotte kommer nu fra en stilling som musiklærer på en Grundtvig-Koldsk friskole i Rødvig.
Derudover har Charlotte arbejdet med voksenkor både rytmisk og nodebaseret. P.t. dirigerer
hun to voksenkor: Stevnskoret og Rytmekoret
Gefion i Faxe Ladeplads.
Charlotte brænder for musik og fællessang og
har arbejdet med alle aldersgrupper fra babysalmesang med de nyfødte, over tumlinge, som
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Præstegårdens nye frisure
Hvor er præstegården blevet flot, er der mange,
der lige må fortælle mig, når de møder mig. Efter
forårets stormskade blev det nødvendigt at fjerne stråtaget ud mod gårdspladsen, så der kunne
mures en ny gesims op og derefter ventede flere
ugers arbejde, hvor nye gyldne strå blev lagt op
på spærrene og klappet til, så præstegården igen
kan præsentere sig på bedste måde.
Endnu er det tydeligt at se, hvor gammelt og
nyt mødes, men snart vil ”blondine-looket” på
præstegårdens nordside forsvinde, har tækker
Jesper Thygesen, der - sammen med en enkelt

Sikring af gravsteder
Sidste år blev kirkegårde over hele landet pålagt
at sikre større gravsten, der står løst på en sokkel,
af hensyn til både øvrige besøgende og kirkegårdens medarbejdere.
Det er de enkelte gravstedsejere, der har haft
forpligtelsen – med mindre, der har været tale

ansat - stod for det store arbejde og det i bagende sol, forsikret mig om.
Det har alt sammen kostet, men – udover det,
som menighedsrådet har betalt, - er der kommet midler fra både forsikring og fonde, som har
dækket omkostningerne.
Kirsten Kjær Ohms

om gravminder, som kirkegården selv har været
ansvarlig for.
Kirkegårdsleder Lone Brett Jensen kan i den forbindelse fortælle, at arbejdet stort set er færdigt
og at der har været en god dialog undervejs. Er
der nogle enkelte sten, der ikke er blevet sikret,
vil de blive lagt ned, som varslet i det brev, som
kirkegården har sendt til gravstedsejerne.

Gudstjenester på LindevejsCenteret
Tirsdag d. 24/9
Tirsdag d. 29/10
Alle gudstjenester er kl. 14.30
på LindevejsCenteret i Faxe.
Organist: Charlotte Hjerrild Andersen
Præst: Carsten Ackermann
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Konfirmander 2019
St. Bededag, fredag d. 17. maj blev
der konfirmeret 2 store hold konfirmander kl. 10.00 og kl. 12.00.
Knap 2 uger efter, Kristi Himmelfartsdag d. 30. maj, blev der konfirmeret yderligere 3 af sognets unge.
Pinsedag d. 9. juni kunne vi – udover den nye røde stola – også
glæde os over forårets sidste konfirmand, der dog var lidt mere voksen
end de fleste, men som det ses på
billedet, så var voksenkonfirmand
Mette, ligeså glad som de øvrige 35
konfirmander.

▲ St. Bededag kl. 10 -

St. Bededag kl. 12 ▼

Et stort til lykke til de unge og den
lidt ældre, og samtidig en stor tak
til de forældre, der har lånt os fotos
fra konfirmationerne St. Bededag.

Kristi Himmelfartsdag



Pinsedag 

Velkommen til konfirmanderne
Knap er den ene konfirmandsæson slut, før den
næste venter – og vi glæder os til at møde efterårets konfirmander. Vi håber de får en god tid
henover efterår, jul og forår inden konfirmationen St. Bededag d. 8. maj 2020. Hvert år ser vi
frem til at møde de unge mennesker og lære dem
lidt bedre at kende, og 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, når også konfirmanderne
får deres helt egen yndlingssalme – eller når de
byder med, når der indbydes til auktion efter
høstgudstjenesten.
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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 undervisningen sammen med minikonfirmandunderviser
Marianne Carlberg. Undervisningen begynder
tirsdag d. 3. 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).

Sangcafé i september, oktober og november
Gennem de sidste par år har der været sangcafé i
Faxe Præstegård én gang i kvartalet. Mere kunne
det ikke blive til, når præsten også skulle kunne
nå at øve sig på spilleriet.
Men nu har den nyansatte organist ved Faxe
Kirke, - Charlotte Hjerrild Andersen, - lovet at
hjælpe til ved klaveret, så det kan blive til mange
flere gange. Og hun ved, hvad hun går ind til,
for hun sneg sig ind til forårs-sangcafeen i juni
måned, til stor glæde for alle de tilstedeværende.
Det er stadig hyggen, der er i højsædet, når der
synges og snakkes og bliver fortalt historier. Der
er varmt vand på kanden til en kop kaffe eller
thé og småkagedåsen er velfyldt, - og det hele
er ganske gratis, så tag bare naboen med. Der
er sangcafé:
torsdag d. 5. september
torsdag d. 3. oktober
torsdag d. 7. november
– og allerede nu kan det afsløres, at der også er
sangcafe torsdag d. 5. december, så sæt bare
kryds i kalenderen den dag også. Vi mødes fra
kl. 10.00-11.30 og hver gang i Faxe Præstegårds
konfirmandstue.
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Dåbstræet indvies
Ved høstgudstjenesten d. 22. september bliver det muligt for søndagens dåbsforældre
at hænge hjerter med deres nydøbtes navne
på træet, - og i lommen påtænker præsten at
have hjerter fra de seneste ugers dåb, så de
også kan få plads på træet.
En stor tak til Susanne Skjoldgaard Pedersen,
som har været initiativtager til arbejdet og selv

har skåret de mange fine blade og spraymalet træet med guldfarve. En mindst ligeså stor
tak til Dalby-Tureby Husflidsforenings lærer i
billedskæring, Poul Slobodziuk, der har stået
for de små fugle, der har fundet sig til rette i
træet, samt været behjælpelig undervejs med
råd og vejledning.

Høstauktion i sognehuset - giv en blomst,
gulerødder eller “bare” penge
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.

Halloween-lygteværksted
Fredag d. 25.10 kl. 16.30-17.30 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.
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Spirekoret
Spirekoret er for alle sangglade børn fra 1.5. klasse.

Koret møder første gang i Sognehuset
torsdag d. 29. august kl. 15-16.

Vi mødes i Sognehuset hver torsdag fra kl.
15-16. Vi starter altid med en forfriskning,
og herefter øves rytmer og sange med masser af bevægelse. Koret deltager ved julekoncerten torsdag d. 12. december sammen med Ungekoret ved Faxe Kirke.

Tilmelding sker til Charlotte Hjerrild Andersen på telefon eller mail.
Har du spørgsmål, så kontakt Charlotte
Hjerrild Andersen. Tlf. nr. vil fremgå af Faxe
Kirkes hjemmeside. Der kan også sendes en
mail på organistcha@gmail.com

Ungekoret
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. 29. august.
Koret medvirker i korsæsonen ved de fleste af Faxe Kirkes gudstjenester både om
søndagen og ved andre lejligheder og ved
to koncerter ved henholdsvis jule- og forårstid. Ungekoret optager nye medlemmer
fra ca. 12 år.

Hvis du kunne tænke dig at være en del
af vores sangglade gruppe, så kontakt korleder Charlotte Hjerrild Andersen, se tlf.
nr. på Faxe Kirkes hjemmeside eller send en
mail til organistcha@gmail.com

Bankospil i Faxe Sognehus
Lige som sidste år afholder Faxe Menighedsråd her i efteråret bankospil i
Faxe Sognehus på Præstøvej 1 a.
Datoerne er søndag den 27. oktober
og søndag den 24. november.
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!
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Særlige gudstjenester i Faxe Kirke
Søndag d. 22. september kl. 10.30
Høstgudstjeneste, indvielse af dåbstræ – og
auktion!
Faxe Kirke er rammen omkring en tak for livets
og skabelsens gaver – og det giver derfor god
mening, at Faxe Kirkes nye dåbstræ indvies
denne dag.
Konfirmanderne er særligt 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. Faxe Kirkes
kor være med til at sætte deres præg på denne
traditionsrige gudstjeneste – og selvfølgelig skal
vi netop denne dag synge de kendte og elskede
høstsalmer.
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.

Fredag d. 25. oktober kl. 17.30
Halloweengudstjeneste for hele familien
Gys, lys og glæde… Det er overskriften på
gudstjenesten, hvor det ikke gælder om at blive
skræmt, men om at tro og håbe. Bagefter gudstjenesten er der lidt godt at styrke sig på, inden
man evt. skal videre ud i Faxe By.
Søndag d. 3. november kl. 10.30
Allehelgen
Allehelgen samles vi i kirken 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.
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Søndag d. 1. december kl. 10.30 og kl. 12.30
1. søndag i advent kl. 10.30
– Kirkeåret begynder
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 Jesus,
der udråber et nådeår for Herren, men det er
ikke helt så populært som man skulle tro… Adventskransens første lys tændes og vi skal høre:
“Vær velkommen, Herrens år”.

Søndag d. 10. november kl. 10.30
Afskedsgudstjeneste v/Carsten Ackermann
Efter gudstjenesten vil der være en uformel
kirkekaffe, hvor der vil blive lejlighed til farvel
med Carsten. Senere samme dag er der også
afskedsgudstjeneste kl. 14.00 i Roholte Kirke.

Fredag d. 29. november kl. 17.30 ca.
Fredslysgudstjeneste
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.

14

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”.

Roholte sogn

Set ud fra Præstegårdsvinduet

Jeg har ikke haft mulighed for at se ud ad præstegårdsvinduet siden jeg som præst fraflyttede
præstegården i November. Det har jeg savnet!
Men jeg har dog stadig min gang i sognet og
ser ved de lejligheder mange af de kendte ting
og udsigter i landskabet, selv om nogle af dem
pludselig synes at virke nye på mig.
Således opdagede jeg et undseeligt lille, vildt
æbletræ ved vejen mod Hylleholt i en lavning,
hvor vejen går over en lille bæk. Dette lille æbletræ har jeg set masser af gange i årenes løb, når
jeg kørte forbi. Det lille æbletræ stod dér ved den
lille bæk og satte de smukkeste blomster om foråret og var behængt med de dejligste æbler om
efteråret. Og jeg har frydet mig ubevidst, hemmeligt ved det. Hvad jeg ikke havde lagt mærke
til før nu, var at det havde sat sig i mit hjerte som
et symbol.
I Salmernes bog i Det gamle Testamente står
der bl.a. følgende:
“Lykkelig den, som…har sin glæde ved Herrens lov og
grunder på Hans lov dag og nat. Han er som et træ, der
er plantet ved bækken; det bærer sin frugt til rette tid,
og dets blade visner ikke.”
(Salmernes Bog: Sl. 1, vers 1-3; 1992 oversættelsen).
At søge næring. At vokse. At sætte frugt. Det er
netop vores alle sammens fælles lod og opgave i
livet. Til egen og fælles gavn.
Den, der er vokset op i landlige omgivelser med
naturen tæt inde på livet, har en styrke dér at
tappe af i det daglige. At se ud på landskabet

kan give beskueren en indre ro hele året: både
sommer og vinter, forår og efterår.
Og den, der er vokset op i eller lever i det menneskelige fællesskab, der er i et landsogn, har også
dér i en menneskelig kraft at tære på - som træet,
der er plantet ved bækken.
Men somme tider kan vejen føles tung og opgaverne for store til, at man synes, man kan overkomme det hele.
Da er det også godt at vide, at lige gyldigt hvor,
man bor og lige gyldigt hvordan udsigten er, om
der ikke er andet end en ensartet husfacade overfor at se på, så er Gud os nær i alle ting med sin kærlighed, sin kraft, sin glæde.
Den får vi lov at øse af hver dag – som et træ,
der er plantet ved bækken. Ved at læse i Bibelen og
ved at deltage i gudstjenesterne og ved at holde os
tæt til Gud i bøn, lærer vi Guds tanker at kende og
øves i at tænke dem. Det er vores styrke.
For Guds ord ønsker at vi skal have en stor tillid til Gud, et håb til Ham om en fremtid i Hans
rige. Og det håb er stærkt.
Det er håbet, som er plantet ved korsets træ,
hvor Kristi blod og død er blevet til menneskers
næring til evigt liv.
Derfor kan et Guds barn altid se fremtiden i
møde med frimodighed – med håb.
Carsten Ackermann
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Nyt fra graveren
Så er der igen hække på afd. A nye små thuja
hække som er blevet vandet fligtigt sommeren
igennem. Vi har også fået et fint fuglebad så kirkegårdens fugle kan få sig et bad. Det er vores gravermedhjælper Lene Rostgaard som har designet
og lavet det fine fuglebad i beton. Tak for det.
Snart er det tid til at starte efterårs sæsonen
på kirkegården, få samlet blade, klippet ned og
i starten af uge 43 begynde at grandække de
gravsteder som har betalt for det.
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Der er udarbejdet en lille folder om Roholtekirkegård. Der vil man kunne læse om hvilke
gravstedstyper vi har samt ydelser, priser m.m,
lidt historie, regler og hvornår vi kan træffes .
Brochuren ligger i kirkens våbenhus, som har
åbent mandag-fredag mellem 8-16.
Vi ønsker alle en god sensommer og efterår.
Graver Linda Pedersen

Roholte sogn

HØSTGUDSTJENESTE
i Roholte Kirke

KIRKEKLUBBEN i Roholte
Vi er en lille strikkeklub, der mødes i Roholte
sognehus, hver 1. tirsdag i måneden fra kl. 9.30
– ca. kl. 11.30.
Vi hygger og drikker kaffe, som Annette sørger
for, så får vi garn og mønster med hjem, og
strikker som vi har tid og lyst til. Vi strikker til
børn på Filippinerne. Hvorfor bliver du lykkeligere af at strikke? - Strikning:
• Stimulerer hjernen
• modvirker stress og psykiske problemer
• virker blodtryksdæmpende og muskelafslappende
• har positiv effekt på immunsystemet
• du bliver gladere
• imens kan du lytte til musik, se tv og drikke
vin/kaffe.
Du er samtidig med til at gøre en stor forskel
for børnene på Fillippinerne. Er der flere der har
lyst til at deltage, er man meget velkommen.
Kontakt Birthe Petersen på tlf. 41 41 95 24.

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!
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.
RoKoGo-koret medvirker i gudstjenesten.
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.
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. 15/9
kl. 10.30 v. Carsten Ackermann.

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.
Anna Bernstein og RoKoGo-koret medvirker. Efter gudstjenesten vil
der blive serveret kaffe og te og lidt at spise i Sognehuset. - Vel mødt
til en god og stemningsfuld Alle Helgen.
Carsten Ackermann
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Sangcafé
i Roholte Sognehus
Hjertelig velkommen til en ny sæson med sangcafé. Vi synger fra Højskolesangbogen suppleret
med DGI sangbogen. Efter kaffen er der frit valg
med sangønsker fra de fremmødte. Alle er hjertelig velkommen til hyggeligt samvær og dejlig fællessang i Roholte Sognehus. Tilmelding er ikke
nødvendig, men husk 10 kr for kaffe og brød.
Datoer for efterårets sangcaféer, der alle er fra
kl. 10.00-11.30: 23. september • 28. oktober •
• 25. november • 16. december •
Mange hilsner fra Annette og Christina

RoKoGo-Koret
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 musikgudstjenester 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
muntert, 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.
Sæsonen starter onsdag d. 4. september

Præsteskifte i Faxe Roholte Pastorat
Den 1. december 2019 går vores nuværende
præst Carsten Ackermann på pension efter 36
års virke ved Faxe-Roholte Pastorat. Menighedsrådene i de to sogne er i fællesskab i gang med at
finde en ny præst, der kan tage over og som får
tjenestebolig i Roholte Præstegård.
Menighedsrådet i Roholte vil gerne give Carsten et par ord med på vejen:
Carsten - tusind tak for din tid i Roholte! Du
er i den grad blevet en institution ved Roholte
Kirke. Vi vil komme til at savne dig ved de kirkelige handlinger. Din afholdelse af gudstjenester
er altid præget af perfektionisme og højtidlighed.
Ingen kan være i tvivl om din forkærlighed for
Grundtvigs skønne salmer. Du giver os altid meget “med hjem”. Efter en gudstjeneste med dig
som præst går man opløftet fra kirken!
Du befinder dig godt, når du er på i kirken og
det skinner igennem, at det glæder dig særligt,
når der er barnedåb eller konfirmation!
Vi takker dig for dit pligtopfyldende fremmøde
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ved personale- og menighedsrådsmøder. Her har
du ladet de folkevalgte i menighedsrådet være
styrende og har bare altid trådt til med dine diplomatiske evner.
Vi ved, at du i mange år har nydt dine timer
som tenorsanger i RoKoGo-koret. Dit store
arbejde som redaktør af KirkeHilsen skal også
nævnes ligesom dine mange gode artikler i bladet. Du har været engageret i diverse udvalg ikke
mindst i “vækstudvalget” ved Roholte Kirke sammen med din kone. Du har i Roholte skabt gode
traditioner i løbet af kirkeåret og I har begge altid
deltaget i sognelivet. TAK FOR DET!
En hjertelig tak til Tone og dig, fordi I har åbnet dørene til Præstegården for menigheden. Her
har vi oplevet jeres store gæstfrihed og imødekommenhed!
Vi ønsker dig et velfortjent, langt og godt otium sammen med Tone i Strøby Egede.
På vegne af Roholte Menighedsråd
Jørgen Fredslund

Roholte sogn

Afskedshilsen i 9. time
Det er lige snart tid for os som præstepar at sige
farvel og tak for denne gang.
Carsten går på pension fra og med d. 1/12-2019
og Tone følger efter, så snart hendes arbejdssituation tillader det.
Vi vil gerne sige tak for god behandling og for
de mange dejlige år, vi har haft som præstepar
i Roholte, og for Carstens vedkommende: som
præst i to aktive sogne.
Vi har følt os godt bakket op og godt behandlet af både menighedsråd, præstegårdsudvalg
– dengang, der var noget, der hed sådan – og
personale gennem tiden.
Vi har nydt at bo i den smukke gamle præstegård med en af Sjællands smukkeste præstegårdshaver. Her er vi vokset til som mennesker
og blevet formet af tiden og de mennesker, vi har
mødt gennem årene fra vi kom til sognet som
hhv. ny-udklækket kandidat lige fra universitetet
(Carsten) og fra et lektorat som gymnasielærer i
nordsjælland (Tone) til nu, hvor vi forlader sognene som to gamle, erfarne krager.
Her er vores to drenge vokset op og har taget til
sig af den landlige idyl og venlighed mellem bakker og mennesker.
For begge vore drenge gælder det, at landskabet
og vilkårene ved at bo på landet er gået dem i

blodet, så de begge to stadig drages imod det
landlige, når de får mulighed for det, enten ved
at komme til Feddet igen at bade i sommer og
sol eller ligge i shelter en julenat i polar-soveposer eller gå en tur over høstede marker op til
“Tykken” i et efterår og mindes gode dage som
barn hos Karen dagplejemor og Åge lige overfor
præstegården.
I skrivende stund (Juli) har vi dog stadig fem
gode måneder til gode! Dem vil vi glæde os over
og nyde i dybe indåndinger, mens vi kan.
Og selv om vi flyttede fra Præstegården i November 2018 for at tage vores nye pensionist-bolig
i Strøby Egede i besiddelse, er vi stadig bundet i
vores hjerter til Roholte sogn i stor taknemmelighed over, hvad vi og vores børn fik hér.
Det, som dybest set har bundet os sammen i
Roholte som menighed, er bevidstheden om at
være til i Guds kærlighed hvad enten vi lever eller
dør. Måtte Gud stadig minde alle i Roholte sogn
om at være båret af denne kærlighed.
Vi vil gerne sige tak for al den venlighed og tillid,
vi har mødt gennem årene, for det gode samarbejde med menighedsråd og medarbejdere ved
kirken, og for de venskaber, vi har knyttet. Dem
vil vi pleje også fremover, så vidt det overhovedet
er os muligt.
Tone og Carsten Ackermann

Det danske sprog
Hvorfor hedder stedmoderblomsten,
som den gør? Hvem er den stedmoder til?
Svar:
Hvem den er stedmoder til? det er jo bare et navn. Vi kan spare dig
for de næste to spørgsmål ved at oplyse om at man ikke kan ringe med
en klokkeblomst, og at der ikke er rigtig mælk i en mælkebøtte.
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Hylleholt sogn

GODT AT VIDE om gudstjenester og handlinger under lukningen af kirken i ugerne 36-43
I ugerne 36-43 (2. sep.-27. okt.) er kirken
ved at få et nyt indgangsparti og derfor
nødt til at være lukket.
Gudstjenester om søndagen
I Sognehuset indretter vi os med alter og dåbsfad og fine stolerækker, så vi kan afholde gudstjenester ligesom om søndagen. Der vil være
klaverspil og gående altergang. Der er gode
adgangsforhold til rollatorer og kørestole.
Gudstjenesten afkortes en smule, idet der i
stedet tilbydes kirkekaffe efter højmessen.

Handlinger som bisættelser,
begravelser, vielser og dåb
Hylleholt Menighedsråd har lavet en aftale
med nabokirkerne Spjellerup og Vemmetofte,
der har været så søde og venlige at stille deres kirker til rådighed for os under lukningen.
Handlinger er altså flyttet dertil medmindre
der træffes anden aftale med præst og kordegn. I tilfælde af begravelse finder selve jordfæstelsen sted på Hylleholt Kirkegård efter
første halvdel af tjenesten i én af nabokirkerne.

Kirkelukning i forbindelse med anlæg af
ny adgangsvej til Hylleholt Kirke
Menighedsrådet har igennem en lang årrække arbejdet med forslag om at hæve
terrænet foran kirken til niveaufri adgang.
I dag er der to trappetrin ind til kirken, og
dette forhold gør det svært for kørestols og rollatorbrugere at komme ind i kirken.
Et andet forhold, der har stor betydning
for den endelige beslutning, er de skærpede arbejdsmiljøregler i forbindelse med
kistehåndtering ved bisættelser og begravelser.
Det har været svært at skaffe de nødvendige midler til dette projekt, men nu er
projektet godkendt af Roskilde Stifts Kirkegårdskonsulent, og midlerne er tilvejebragt. Dels ved en bevilling fra Tryggevælde
Provsti og dels ved en arv fra Elsa Hilmar
Fonskov, som Hylleholt Kirke modtog for
nogle år siden.
Etablering af den nye adgangsvej begynder
i uge 36 og forventes færdiggjort i slutnin-
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gen af uge 43. I de to måneder, arbejdet
strækker sig over, vil det ikke være muligt at
komme ind i kirken på en forsvarlig måde.
Entreprenøren, som skal udføre opgaven,
vil grave i den eksisterende adgangsvej, dels
for at hæve terrænet og dels for at etablere
et solidt underlag for de nye chaussesten
med indlagt mønster.
Menighedsrådet har derfor måttet tage en
beslutning om, at lukke kirken midlertidigt
fra mandag d. 2. september til og med lørdag d. 26. oktober.
I lukkeperioden vil gudstjenester blive afholdt i Hylleholt Sognehus. Andre kirkelige
handlinger så som bisættelser, begravelser,
konfirmation, dåbsgudstjeneste, vielser og
velsignelser vil blive afholdt i nabokirkerne.
Menighedsrådet har fået en aftale i stand
med Spjellerup-Smerup-Vemmetofte-Hellested Pastorat.
Henrik Morin, formand

Forbedring af tilgængelighed til kirken. Nyt hævet terræn med fast belægning.
Charlotte Skibsted Landskabsarkitekt MDL. MAA.

Hylleholt sogn
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Foredrag i Hylleholt Sognehus
mandag 16.09.2019 kl. 19.00
“Forholdet mellem tro og helbred”
v/professor, theol. dr. Niels Christian Hvidt
Forholdet mellem tro og helbred har været
et relativt overset emne i den danske sundhedsfaglige forskning. I de fleste kulturer har
der imidlertid været en afgørende forbindelse
mellem tro og helbred med fokus på sammenhængen mellem krop, psyke og sjæl.
I de vestlige kulturer varetager separate faggrupper omsorgen for krop, psyke og sjæl.
Ofte oplever patienter, at de ikke bliver mødt
som de hele mennesker, de er. Det moderne
sundhedsvæsen er derfor præget af et ønske
om atter at behandle det hele menneske og
have patienten som partner. Dette foredrag
belyser og bidrager til denne ambition gennem et fokus på den eksistentielle og åndelige
omsorg.
Niels Christian Hvidt, theol. dr., professor i
eksistentiel og åndelig omsorg på Sundhedsvidenskab på SDU har fokus på disse emner
i krydsfeltet mellem tro, håb, mening og videnskab. Foredraget bygger på ti års dansk
grundforskning inden for feltet, som Hvidt
har været initiator og leder af. Han redegør
for resultater fra Danmark og udland, der
viser, at tro flytter bjerge i den forstand, at
mennesker med en trospraksis har en lavere
sygdomsrisiko, lever længere og har flere ressourcer at trække på under krise.
Dernæst fokuserer han på det omvendte forhold, at bjerge flytter troen i den forstand,
at der er få ting, der får danskere til at tænke
over eksistentielle forhold, som netop et sygdoms- eller krisebjerg kan gøre det. I Danmark er meget få religiøst aktive, og religion
spiller en mindre rolle i menneskers hverdagsliv, men over 70 % af befolkningen kalder sig
alligevel ”troende”, en “hviletro”, der kan accentueres ved sygdom.
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Forskningen tyder på, at mange patienter håber på og beder om et under, og at eksistensrummet indeholder vigtige ressourcer til at
finde håb og trøst i livet, når det er allersværest, samt at det øger vores egen livskvalitet,
når vi tør være nærværende hos kriseramte og
spørge ind til eksistentielle emner.
Niels Christian Hvidt er Danmarks mest erfarne foredragsholder inden for feltet. Han
har holdt over 450 foredrag og bidrager ofte
i medierne om eksistentielle patientperspektiver. Foredraget vil belyse følgende spørgsmål:
1. Hvad ved vi om sammenhængen mellem
tro og helbred?
2. Hvordan kan vi blive bedre til at inddrage
danske patienter gennem et fokus på deres
mange eksistentielle og åndelige behov?
3. Kan dette fokus øge patienternes symptomoplevelse, livskvalitet og tilfredshed
med behandlingen?
4. Kan det øge arbejdsglæden og livskvaliteten hos behandlere?
Hvis der er tid til det, kan der lægges refleksions- og praksisøvelser ind i programmet.
Undervejs i foredraget vil der blive serveret
kaffe og kage. Det er gratis at deltage.

Hylleholt sogn

Baby-Salmesang for de 0-1 årige
i Roholte og Hylleholt Sogne
”Baby-Salmesang” i samarbejde med Roholte Sogn
starter d. 3. september kl. 09.15 i Hylleholt Sognehus,
Hovedgaden 15, Faxe Ladeplads.
Babyer og deres forælder eller bedsteforælder bydes velkommen i Hylleholt Sognehus til ca.
1 times musik, sang, sæbebobler og meget mere. Hvorefter der sluttes af med fælles hygge.
Det er baby-salmesangsunderviser Agnes Bjerregaard, der står for undervisningen.
Forløbet strækker sig over 8 tirsdage – fri uge 42 – og undervisningen er gratis.
OBS! Tilmelding til kordegn Bodil Hovmand – e-mail: BOHO@km.dk
Kontaktperson Bente Holm, Hylleholt Kirke

Høstgudstjeneste i det grønne
Søndag den 15. september kl. 10.30 har
vi traditionen tro høstgudstjeneste, men på
grund af kirkelukningen og et ønske om at
prøve noget nyt til høstgudstjeneste flytter vi
udenfor. Til at begynde med nøjes vi med at
vove os ud på græsplænen bag kirken over
for Hylleholt Sognehus, og vi håber, vejret er
med os.
Høstgudstjeneste er traditionelt en festgudstjeneste, hvor vi takker for årets høst og
naturens gaver og deler overskuddet med de

fattige. I år udvides konceptet til at omfatte
miljøet – både globalt og mere lokalt. Vi afholder høstgudstjeneste i det grønne, hvor
det ikke kun handler om taknemmeligheden
for at høsten er i hus, men også om taknemmeligheden for at vi overhovedet (endnu)
har et nogenlunde sundt økosystem. Vi synger naturligvis kendte høst- og efterårssalmer
som “Vi pløjed´og vi såede” og “Nu falmer skoven
trindt om land”.
Efter gudstjenesten vil der være kaffe og kage.
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Filmaften i Hylleholt Sognehus
Mandag d. 7. oktober kl. 19.00 – 21.30
Alle er velkomne til at komme og se filmen ”A
Ghost Story” sammen med os.
Hvis man tror at ”A Ghost Story” er en gyserfilm, tager man fejl. På den anden side er der
elementer i filmen som faktisk er uhyggelige,
men på et andet plan. Filmen opererer på andre præmisser end typiske handlingsfilm. Vi
følger først et ungt amerikansk par, som skal
til at flytte. Kort efter ser vi, at manden er død,
og at han genopstår som et spøgelse, der vandrer tilbage til det hus, han kom fra. Som spøgelse observerer han, hvad der foregår i huset,
og vi ser, hvordan han står betragtende til de
begivenheder, der sker omkring ham. I filmen
kommer spøgelset efterhånden til at repræsentere nogle grundlæggende menneskelige
forhold i tilværelsen.
Et centralt tema i filmen er tab. I filmen fremstår spøgelset som et ikon på noget dybere. Vi
oplever verden gennem spøgelsets perspektiv.
Det kendetegner netop spøgelser, at de har
mistet kontakten med livet og står som passive
beskuere til en verden, de ikke længere er en del
af, men som de samtidig ikke vil give afkald på.
I forhold til parforholdet har vi
en mand, som forsøger at klynge
sig til sin kone, der ikke længere
kan være hos ham. Han bliver
hvileløs i sit forsøg på at holde
fast ved den gamle verden, som
er tabt. Et undertema er forholdet mellem mænd og kvinder i
vores verden i dag. Kvinderne
fremstår som de aktive og levende, mens mændene er underligt passive. På den måde
kan spøgelset repræsentere den
maskuline races krise i vores nuværende samfund. Endelig giver
en enetale af en mand til en fest
i sidste del af filmen spøgelset
en eksistentiel dimension, hvor
det kommer til at repræsentere
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menneskehedens uforløsthed. Det handler om
vores tids tab af mening og kulturel dybde i den
vestlige civilisation, hvor kold faktuel videnskab
hersker og udrydder de åndelige aspekter af tilværelsen.
Set fra et kristent perspektiv har vi endnu en
film, som udstiller vores verdens tragiske tilstand. Netop, fordi troen på det absolutte er
bristet, ender menneskeheden som hvileløse
spøgelser, der klynger sig til uholdbare holdepunkter i det materielle og i fortiden. Der er i
sandhed brug for en Helligånd, som kan skabe
nyt liv i de døde lagner. Når det er påpeget, har
filmen dog noget grundlæggende vigtigt at fortælle om os mennesker. Uanset om vi kender
Gud eller ej, forfalder vil let til at blive passive
tilskuere til livet og klynge os til det forkerte. En
seværdig film for den, som kan lide at tænke
dybere over tingene.
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.

Hylleholt sogn

Alle Helgens mindegudstjeneste
Søndag den 3. november 2019 kl. 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 én, 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
Torsdag d. 14. november kl. 19.00 – 21.30
Kom og hør hvad der rør sig i din kirke!
Du har måske gået og tænkt på at bruge
dine kompetencer som frivillig?
Dette kan blive en mulighed ved næste menighedsrådsvalg i 2020, så deltag allerede
nu i dette uforpligtende møde.
Vi starter i Kirken med en lille andagt, her-

efter fortsætter vi med hyggeligt fællesskab i
Hylleholt Sognehus, hvor der vil blive fortalt
om kirkens arbejde nu og blive lyttet til dine
ønsker til fremtidens kirke i Hylleholt Sogn.
Menighedsrådet vil være vært med ost og
rødvin.
Bente H. Holm, kontaktperson

Sangaften i Hylleholt Sognehus
Hylleholt Kirke inviterer til Sangaften d. 19.
november kl. 19.00 - 21.00 i Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, Faxe Ladeplads.
Kirkens organist Jean-Pierre Dahl Jørgensen vil styre os igennem en hyggelig aften.
Aftenens tema bliver sange og salmer med
indhold fra adventstiden og efterår.

Programmet bliver en blanding af sange valgt
på forhånd; men også en ønskeliste, hvor de
fremmødte har mulighed for at ønske netop
den sang eller den salme, der har betydning
for den enkelte.
Menighedsrådet er vært ved kaffe og kage.
Gudstjeneste- og aktivitetsudvalget.
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Mulighed for
dåbsgudstjeneste
i Hylleholt Kirke:
Lørdag d. 23.11.2019
Lørdag d. 29.02.2020
Lørdag d. 23.05.2020
tilbydes dåbsgudstjeneste kl. 10.30
v/ Erik Grønvall Kempfner.
Tilmelding til kirkekontoret v/ kordegn
Bodil Hovmand Mail: BOHO@km.dk

Gudstjeneste på
Hylleholtcenteret
Sep. - okt. - nov. 2019
Torsdag d. 26.09. kl. 13.00 – 14.00
Gudstjeneste med nadver (kirkebil)
v/Erik Grønvall Kempfner
Torsdag d. 24.10. 13.00 – 14.00
Gudstjeneste med nadver (kirkebil)
v/Erik Grønvall Kempfner
Torsdag d. 21.11. 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 2. Halvår 2019
Alle er velkomne til at deltage i ErindringsVærkstedets arrangementer
Foredrag, kaffe, the og kage koster 40 kr. pr. gang.
Kontaktperson: Hanne Due Jensen · Tlf.: 24 69 09 41 · Mail: due.jensen@hotmail.com
19. september: kl. 14.00 -16.00
Mick Chelmicka: ”Et barn med Hitlers ånde
i nakken”
Mick Chelmicka kommer på besøg og fortæller
om sin opvækst.
3. oktober: kl. 14.00 -16.00
Finn Thorshøj: ”Og bygger Skoler op de Fattige til Gavn” – en fortælling om Frederik IV’s
Rytterskoler
Spændende foredrag om rytterskolernes historie - fortalt af Finn Thorshøj.

14. november: kl. 14.00 -16.00
Karl Peter Andersen – foredrag: ”En butlers
liv bag de lukkede fløjdøre”
Karl Peter Andersen fra Traktørstedet Højeruplund kommer og fortæller om sine 15 år i private husholdninger, butler og privat chauffør
rundt om på danske slotte og herregårde.
28. november: kl. 13.00 - 16.30
Julefrokost i Erindringsværkstedet
Buffet fra Brugsen: - tilmelding
Lækker mad, oplæsning af en hyggelig julehistorie, overraskelser, snak.

17. oktober: kl. 14.00 -16.00
Birgitte Drent Sørensen: ”Sct. Petersborg –
Vinduet mod vest”
Vi skal høre om tilblivelsen af Sct. Petersborg,
dens overflod af rigdomme, men også se bagsiden af medaljen i form af levn fra Sovjettiden.
31. oktober: kl. 14.00 -16.00
Lisa Petersen: ”Tilbage til livet efter år i helvede II”
…. At stå på egne ben, selv at skulle tage ansvaret for sit og Valdemars liv. Slås for at få friheden tilbage igen, at finde fodfæste og troen på,
at alt nok skal blive godt.

Kirkebilen kan bestilles til alle arrangementer
- Faksebilernes Taxi – tlf.: 56 71 44 55
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Dybt hælder året i sin gang,
snart ødes eng og lund,
farvel med al din lyst og sang,
du korte sommerstund!

Afskedsgudstjeneste
v/Carsten Ackermann
Søndag den 10. november kl. 14.00 er der
afskedsgudstjeneste ved Carsten Ackermann.
Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet til kirkekaffe i Sognehuset.
Alle er hjertelig velkomne!
Venlig hilsen Jørgen
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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. 2. oktober kl. 16.00-16.45 i Faxe Kirke
og fortsætter 8 gange frem til slutningen af november med en enkelt
ferieuge undervejs. Underviser er
kirkens nyansatte organist Charlotte Hjerrild Andersen, som også
sidste år stod for tumlinge-salmesangs-undervisning i Faxe 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 navn,
adresse og tlf.nr. og samt navn og
fødselsdato på barnet. Bemærk
venligst, at børn fra Faxe, Hylleholt
og Roholte sogne har fortrinsret,
men der er også ofte plads til andre
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Koncert med

Midtsjællands kammerorkester
Torsdag d. 31. oktober
i Roholte Kirke kl. 19.30
Freja Arendt

Victor Kassebeer

Orkestret, under dygtig ledelse af Anders Austad Grunth, har denne aften to unge solister på programmet. Det er oboisten Freja
Arendt og barytonen Victor Kassebeer. I dagspressen vil man kunne
læse yderligere om koncertens program og de 2 unge solister.

Alle er hjertelig velkommen til en smuk koncert, hvortil der er gratis adgang.
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Børnekoncert

i Hylleholt Kirke
Lørdag den 26.oktober 2019 kl. 16.
"Den lille sjæl"
Med Anja Præst og Maren Hallberg
Anja Præst Mikkelsen (klarinet, basklarinet og sang) og Maren Hallberg Larsen (harmonika og sang) har stor erfaring i at formidle musik i børnehøjde. De har bl.a.
begge spillet et utal af koncerter under Levende Musik i Skolen. De er begge uddannet fra Det Fynske Musikkonservatorium – folkemusiklinien
“Den lille sjæl” ønsker at lære sig selv bedre at kende, og derfor begiver den sig ud på
en eventyrlig rejse til Følelsernes ø‐hav. Her møder den en dreng, og sammen besøger de Glædens ø, Sorgens ø og Vredens ø. Den lille sjæl erkender, at livet er en lang
rejse i Følelsernes ø‐hav, og at Gud og drengens venskab hjælper den på denne rejse.
Musikken formidler de store følelser – sorg, glæde, vrede, vildskab, og børnene bliver
inddraget ved at spille med på vandfløjter, tordenplade og klap. Musikforestillingen
inviterer tilskuerne til at forholde sig til emner som Gud, følelser og sjælen.
Se annonce i Haslev-Faxe Posten.
Koncerten er gratis - Der samles ind til sognenes juleuddeling.
Faxe og Hylleholt menighedsråd
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RoKoGo-korets julekoncert
i Roholte Kirke
bliver onsdag d. 11. dec. kl. 19.30

Læs mere om koncerten i næste udgave af Kirkehilsen

Sæt

X i kalenderen!

Julekoncert 10. december
Tirsdag den 10.12. kl. 19.00 afholdes der julekoncert i Hylleholt Kirke.
Vi skal høre - og synge med på - julens sange.
Trompetist Mads Sørensen og
Organist Carl Jørgen Nielsen vil føre os
godt igennem aftenens program.
Koncerten er gratis. Der samles ind
til Hylleholt Kirkes juleuddeling.
Hylleholt menighedsråd
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Kirkelig vejviser FAXE
Præster i Faxe-Roholte Pastorat:
Kirsten Kjær Ohms, sognepræst (kbf.)
Faxe Præstegård, Kirketorvet 7, 4640 Faxe
Tlf. 56 71 31 23 · 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: Charlotte Hjerrild Andersen
Tlf. 3030 2291, organistcha@gmail.com
Fridag: Mandag
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
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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 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

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.

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

menighedsråd 2016–2020

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

Kirsten Christensen, tlf. 56 72 54 71

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

Jørgen Fredslund, tlf. 40 56 80 20
Hanne Margrete Straarup, tlf. 61 60 80 46
Linda Johansen, tlf. 22 14 89 09		
Leif Richardt, tlf. 28 79 98 05

Menighedsrådsmøder
24/9 – 29/10 – 19/11.
Møderne foregår i Roholte Sognehus og er offentlige.
Alle møder starter kl.18.30.

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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BESTILLING AF FLEXTUR
Der kan bestilles transport med flextur til kirkelige
handlinger på tlf.: 70 26 27 27
Udgifter hertil kan refunderes ved aflevering af kvittering og bankoplysninger til graveren ved Roholte
Kirke.

Hylleholt sogn

Kirkelig vejviser Hylleholt
Sognepræst:
Erik Grønvall Kempfner
Hylleholtvej 7, 4654 Faxe Ladeplads
Tlf.: 21 71 70 83
Mail: ergk@km.dk - Fredag: fridag
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
Mail: boho@km.dk
Graverkontoret:
Graver Arne B. Pedersen,
Hovedgaden 13C, 4654 Faxe Ladeplads
Træffes mandag til torsdag fra kl. 9-15
Tlf.: 56 71 72 86 - Fredag: fridag
Mail: hylleholt.graverkontor@mail.dk
Organist:
Jean-Pierre Dahl Jørgensen
Tlf.: 30 71 01 02
Mail: hylleholtorganist@gmail.com
Menighedsrådsformand
Henrik Morin
Elmuevej 11, 4654 Faxe Ladeplads
Tlf.: 52 40 62 62
Mail: henrik.morin@outlook.dk
Kirkeværge:
Bent Friis
Strandhovedvej 2, 4654 Faxe Ladeplads
Mobil: 21 34 97 03
Mail: bent.f@hotmail.com

Menighedsrådsmøder 2019:

30.09. – 28.10. – 25.11.
Menighedsrådsmøderne er offentlige, og afholdes
i Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, 4654
Faxe Ladeplads i tiden kl. 16.00 – 20.00.
Ca. 1 uge før hvert møde kan dagsorden og senere
referat læses på kirkens hjemmeside:
www.hylleholtkirke.dk

Kollekter i september – oktober - november 2019
01.09.- 27.10.: DANMISSION
03.11.- 24.11.: DSUK – Danske Sømands og
Udlandskirker
Ved koncerter og andre arrangementer i kirken samles altid
ind til Hylleholt Sogns Juleuddeling.

Erindringsværkstedet:			
Kontaktperson Hanne Due Jensen, tlf.: 24 69 09 41
Kirkebil: Kirkebil tilbydes alle Hylleholt sogns
beboere, hvor der udfor det enkelte arrangement
er tilføjet (K)
Kirkebladsudvalg:
- Sognepræst Erik Grønvall Kempfner: formand
- Kordegn Bodil Hovmand: sekretær
- Menighedsrådsmedlem: Inger Christiansen
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 21. oktober 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 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: 5671 6083.
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Gudstjenester · September · obtober · november 2019

FAXE

ROHOLTE

HYLLEHOLT

SØNDAG I KIRKEÅRET		
September
11. s. e. trin.
01-09
12. s. e. trin.
08-09
13. s. e. trin.
15-09
14. s. e. trin.
22-09
15. s. e. trin.
29-09

10.30 KKO
10.30 KKO
09.00 CA
10.30 KKO (H)
09.00 KKO

09.00 KKO
10.30 CA
10.30 CA (H) KK
09.00 KKO
10.30 KKO

10.30 EGK-HK-K
09.00 CA-HS
10.30 EGK-HS-K (H)
10.30 EGK-VEM-K 
09.00 KKO-HS-K

Oktober
16. s. e. trin.
17. s. e. trin.
18. s. e. trin.
Halloween-gudstjeneste 
19. s. e. trin. Sommertid slut!

06-10
13-10
20-10
25-10
27-10

10.30 KKO
09.00 CA
10.30 CA
17.30 KKO
10.30 KKO

10.30 CA
10.30 CA KK
09.00 CA
10.30 CA

10.30 EGK-HS
10.30 EGK-HS-K
09.00 NN-HS
10.30 EGK-HS-K

November
Alle Helgen
21. s. e. trin.
22. s. e. trin.
Sidste søndag i kirkeåret
Fredslysgudstjeneste

03-11
10-11
17-11
24-11
29-11

10.30 KKO
10.30 CA
09.00 KKO
10.30 KKO
17.30 KKO

19.00 CA KK
14.00 CA KK
10.30 KKO
14.00 KKO
-

16.00 EGK-HK-K
09.00 KKO-HK
10.30 EGK-HK-K
10.30 EGK-HK
-

December
1. søndag i Advent

01-12

10.30 + 12.30 KKO*

-

16.00 EGK-HK-K 

Gudstjenester på LindevejsCenteret se side 8. Gudstjenester på Hylleholtcenteret se side 26.

Forkortelser: KKO = Kirsten Kjær Ohms · CA = Carsten Ackermann · EGK = Erik Grønvall
Kempfner · HK = Hylleholt Kirke · HS = Hylleholt Sognehus · VEM = Vemmetofte Klosterkirke ·
Tegn: K = Kirkebil · KK = kirkekaffe i sognehuset · (H) = Høstgudstjeneste ·  = Konfirmation ·  =
RoKoGo Koret · * = Familiegudstjeneste · – = 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 Roholte: Der kan bestilles transport med Flextur til kirkelige handlinger på tlf.: 70 26 27 27
Kirkebil Hylleholt: Kirkebilen bestilles hos Faksebilernes Taxi tlf. 56 71 44 55.

