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Den fjerde vismand I det gamle Persien levede en
mand ved navn Artaban. Han var høj og mørk og
med funklende øjne. Over en tunika af hvid silke
bar han en kåbe af ren, hvid uld. En fint dekoreret kappe dækkede hans sorte, flagrende hår. Det
var de hellige tre kongers dragt.
En december aften sagde han: "Mine venner holder vagt ved det gamle tempel i Babylon. Hvis
den forventede stjerne viser sig på himlen, vil de
bie på mig i ti dage. Sammen vil vi så drage mod
Jerusalem for at tilbede Israels nyfødte konge. Jeg
har solgt alle mine ejendele og købt tre juveler –
en safir, en rubin og en diamant. Dem bringer jeg
som gave til kongen." Mens han talte, fremdrog
han tre store ædelstene fra den inderste fold i sit
bælte. Den ene blå som nattehimlen, den anden
rød som solopgangen, den tredje klar som en
sneklædt bjergtinde i skumringen.
Da Artaban den aften iagttog den østlige himmel, fødte natten en stjerne. Den blinkede på den
vældige hvælving, som var de tre ædelstene blevet
forvandlet til et lysende hjerte. “Dette er tegnet,"
sagde han. "Kongen kommer, jeg vil drage ham i
møde."

Ved aftenstid på den tiende dag var Artaban kun
tre timers ridt fra det gamle tempel, hvor han
skulle træffe sine venner. Pludselig stod hans hest
stille foran en bylt på vejen. I det svage stjerneskær skimtedes omridset af en liggende mand,
der våndede sig af udmattelse. Artaban var
bange. Skulle han spilde tiden på dette døende
menneske? Havde denne fremmede krav på hans
medlidenhed og hjælp? De vise mænd ville drage
videre uden ham. Skulle han sætte alt det på spil
for en enkelt god gernings skyld?
"Sandhedens og godhedens Gud," bad han.
"Led mig ad fromhedens sti og visdommens
vej, som kun du kender!" Så steg han af hesten
og bar den udmattede til foden af et palmetræ,
hvor han hjalp og trøstede ham time efter time.
Til sidst genvandt den fremmede kræfterne og
hviskede til Artaban: "Jeg er jøde. Vor profet har
sagt, at den konge, du søger, ikke skal fødes i
Jerusalem, men i Betlehem. Må Herren føre dig
dertil med fred. Andet har jeg ikke at give til tak
for al din medfølelse!" Nu var det langt over
midnat, og de tre vise mænd var draget afsted
uden Artaban. Fortvivlet skjulte han sit ansigt i
sine hænder. "Jeg må sælge safiren og købe en
kamelkaravane og forsyninger til rejsen!"

Deadline: 26. februar 2022
Forsidefoto:
Vinter hilsen fra Hylleholt
Ansvarshavende redaktører:
Claus Østenby, Faxe: faxoegaard@mail.dk
Lene Rostgaard, Roholte: leneogniels04@gmail.com
Erik Grønvall Kempfner, Hylleholt: ergk@km.dk
Såfremt kirkebladet ikke modtages, bedes man
henvende sig til ansv. redaktør i sognet.
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Artaban kom til Betlehem tre dage efter, at de
tre vise mænd havde forladt byen. Han gik ind i
en hytte, hvor døren stod åben. Her sad en ung
moder og nynnede sit barn til ro. Hun fortalte, at
Josef fra Nazaret i nat var flygtet med Maria og
det lille Jesusbarn. Da lød der med ét larm og skrig
udenfor: "Soldaterne kommer! Soldaterne dræber vore børn!" Den unge mor gemte sig rædselsslagen i hyttens mørkeste krog med sit barn. Artaban stillede sig i døråbningen og så soldaterne
storme gennem gaderne med blodige sværd. Da
en høvedsmand kom hen til ham, sagde Artaban
med svag stemmeføring: "Jeg er alene her og venter kun på at forære denne rubin til en høvedsmand, der vil lade mig være i fred!" Soldaterne
drog videre. Artaban vendte ansigtet mod øst og
bad: "Tilgiv mig, sandhedens Gud. Nu er to af
mine gaver borte. Bliver jeg nogen sinde værdig
til at møde kongen." Men den unge moder græd
af lykke og sagde: "Du har reddet mit barns liv.
Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit
ansigt lyse over dig og være dig nådig!"
Artaban, den fjerde vismand, rejste nu fra land
til land for at finde kongen og tilbede ham. Han
fandt ingen at tilbede i denne verden, men fandt
mange at hjælpe i kval og pine. Han gav de sultne mad, de nøgne klæder, han hjalp de syge og
trøstede de fangne.
Således gik der treogtredive år. Til sidst nåede
han udslidt og dødtræt til Jerusalem. Menneskemængden var ophidset og nervøs. "Har du ikke
hørt, hvad der er sket?" spurgte man Artaban.
"De korsfæster Jesus fra Nazaret i dag, ham der
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siger, han er Guds søn og jødernes konge!" Artaban blev urolig, men han tænkte: Jeg er kommet i
rette tid til at løskøbe kongen med min diamant!
I det samme kom nogle soldater slæbende med
en ung pige. Hun rev sig løs fra dem kastede og
sig for Artabans fødder. "Frels mig," råbte hun,
"jeg skal sælges som slave. Freis mig!" Var dette
hans store chance, eller var det hans sidste fristelse? To gange før var hans gave til Gud gået
til mennesker. Artaban tog sin diamant og lagde
den i den unge piges hånd. "Her er din løsesum,"
sagde han. "Den skulle kongen have haft!"
I det øjeblik rystede et vældigt jordskælv Jerusalem, og himlen formørkedes. En tung sten ramte
gamle Artaban i tindingen. Pigen bøjede sig over
ham. Hun syntes, hun hørte en røst i mørket.
Artabans læber bevægede sig: "Nej, nej, Herre.
Hvornår så jeg dig sulten og gav dig mad? Eller
tørstig og gav dig at drikke? Hvornår så jeg dig
fremmed og bød dig ind? Eller nøgen og klædte
dig? Hvornår så jeg dig syg og i fængsel og kom
dig til hjælp? - I treogtredive år har jeg søgt dig;
men jeg har aldrig set dit ansigt eller tjent dig,
konge!"
Da Artaban tav, var det igen som om der lød
en røst i mørket. Det var som om en blid stemme sagde: "Hvad du har gjort imod en af mine
mindste, har du gjort imod mig!" En forundret
glæde lyste over Artabans ansigt, som når dagen
bryder frem bag bjergene. Rejsen var endt. Hans
gaver var modtaget. Han havde fulgt stjernen og
fundet kongen.
Erik Grønvall Kempfner

Goddag og Farvel
Søndag den 14. november havde vi fornøjelsen
af hele 2 kirketjenere på job ☺
Susanne havde sidste gudstjeneste inden hun
gik på velfortjent efterløn efter mere end 14 år i
Faxe Kirke. Samtidigt havde Gitte (næsten) første gudstjeneste som kirketjener og Susannes
afløser.
Vi ønsker Susanne et langt og velfortjent otium
- selvom vi ikke slipper hende helt, da Susanne
heldigvis gerne vil være frivillig i vores kirke. Det
glæder vi os til ☺
Og stort velkommen til Gitte, som allerede klør
på. Vi glæder os til samarbejdet i forhåbentlig
mange år ☺

FRIVILLIG I FAXE KIRKE
Vi har også brug for DIG

Som du kan se andet steds i Kirkehilsen har vi nogle rigtig
aktive frivillige, som giver en hånd med, hvor der er brug
for det. Herudover arrangerer, planlægger og udfører de
vores julebasar som nu har kørt et par år - og som forhåbentlig også
stables på benene i 2022.
Har du lyst til at være en del af fællesskabet - at være
med til at gøre en forskel - og samtidigt være sammen
med andre fantastiske mennesker, så er du hjertelig
velkommen til at være med.
Ring til Ghita Kruuse på telefon 2326 1966 og hør mere.
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TAK!

Grandag

Søndag d. 19. september var der endelig mulighed for at fejre mit 25-års præstejubilæum…
og lidt til, for der var gået mere end et år siden den store dag og den oprindelig planlagte
fejring, men corona-pandemien kom som bekendt i vejen. Det gjorde det dog ikke for selve
konceptet, da vi efter høstgudstjenesten gik fra
kirke til sognehuset.
Der var udendørs pølsevogn, hvor der hurtigt
dannede sig kø, og indenfor kunne man få sig en
friskskænket fadøl/sodavand fra flaske, - og det
var et velsignet dejligt vejr og der var mange glade
mennesker. Ikke mindst årets nye konfirmander,
der synes det var en rigtig fornuftig måde at holde kirkefrokost på. Flere havde benyttet sig af
muligheden for at donere et beløb til Faxe Kirkes
menighedspleje i samme anledning, men der var
også mange, der kom forbi med en lille hilsen.
Jeg havde de allerbedste hensigter om at skrive
tak til hver enkelt, men så faldt jeg kort efter og
min hånd er pt. reserveret til det mest nødvendige skrivearbejde. Jeg håber, jeg i stedet har fået

Op til jul er der travlt mange steder, men måske
har der været allertravlest på kirkegården, hvor
personalet lige fra slutningen af oktober og
frem til de første dage af december har arbejdet
med at lægge gran på kirkegården. Trillebørene
blev fyldt godt op med redskaber og arbejdstøjet skulle både være lunt og vind- og vandtæt.
Inden arbejdet for alvor kunne gå i gang, er
det sædvane at kirkegårdens personale – sammen med personale fra mange andre kirkegårde i Præstøkredsen i Gravernes Fagforening – er
på en fælles arbejds- og inspirationsdag på en
af de nærliggende kirkegårde.
I år var turen kommet til Faxe Kirkegård – og
dagen blev indledt med et besøg i Faxe Kirke,
hvor stemmerne blev sunget i gang med en årstidssalme, og derefter var der et lille foredrag

om Faxe Kirkes restaurering, inden man satte
sig ved et fælles morgenbord.
Bagefter samledes man på kirkegården, hvor
deltagerne havde “trukket” et gravsted, som
skulle pyntes. Indimellem blev der demonstreret teknikker - bl.a. også af forskellige virksomheder, der i forbindelse med grandagen havde
lejlighed til at vise, hvad de kunne tilbyde inden
for kirkegårdens område.
Da grandagen var ved at være slut, blev arbejdet vurderet af henholdsvis personale og
menighedsråd. Der var fuldstændig enighed
om hvilket gravsted, der var det flottest pyntede. Jeg var stolt over, at det var en elev fra Faxe
Kirkegård og en graver fra Roholte Kirke, der
havde præsteret at opnå en dobbelt 1. plads
ved deres fælles samarbejde.
Kirsten Kjær Ohms

SAGT TAK til de fleste, men skulle der være nogle
jeg har glemt, så skal I vide, at jeg var og er meget
glad for det hele.
Kirsten Kjær Ohms

Sangcafé i præstegårdens konfirmandstue
Sognepræst Kirsten Kjær Ohms og organist
Charlotte Hjerrild Andersen glæder sig til de
næste sangcafeer. Det er 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 så er vi
de sidste mange gange blevet forkælet med
hjemmebagt kage, som en af de frivillige ved
Faxe Kirke har stået for. TAK for det.
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Det hele er ganske gratis, så tag bare
naboen med. Der er sangcafé:		
Torsdag d. 27. januar + Torsdag d. 17.
februar + Torsdag d. 17. marts, hvor vi
tager hul på forårets sange
Vi mødes fra kl. 10.00-11.30 og hver gang i
Faxe Præstegårds konfirmandstue.
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Julebasaren 2021
Igen i år valgte de frivillige at gøre en indsats for
at samle ind til julehjælpen i Faxe Sogn. Der blev
planlagt, reklameret både med plakater, sociale
medier og på den digitale infostander ved rundkørslen. I flere dage producerede de frivillige de
flotteste dekorationer, både til advent, kalenderlys og andre juledekorationer. Der blev skåret træ
på kryds og tværs, gået ture i naturen for at indsamle materialer til dekorationerne, bundet rigtig mange sløjfer, lavet brændte mandler o.m.a.
Æbleskiver i lange baner blev bagt og nydt med
enten gløgg eller kaffe i cafeen i Julebasaren,
hvilket var et nyt tiltag i år, og den var velbesøgt
gennem hele dagen.
Der blev pyntet, lavet prisskilte, og arrangeret
rundt om i sognehuset, og som sidste år blev der
solgt rigtig meget - og det hele til fordel for Faxe
Sogns Julehjælp. Mere end kr. 8.000 kunne de
frivillige aflevere dertil.
Vi er rigtig glade for at have så skønne mennesker
at trække på, og som har lyst og tid til at gøre
en forskel.
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HEJ ALLE DRENGE OG PIGER
Kan du lide at synge og er du mellem 7 og 12 år gammel, så se her:
Faxe Kirkes Spirekor er for alle sangglade
børn fra 1.-6.klasse. Vi mødes i Sognehuset
hver torsdag fra 15-16. Vi får altid en forfriskning, og der øves rytmer og sange med masser af bevægelse. Koret deltager bla. til Fastelavnsgudstjenesten.
Korister fra Faxe Kirkes Ungdomskor deltager
på skift i Spirekorets prøver og hjælper til. I år
skal vi opføre og synge til en musical, så vi
øver også et par lørdag formiddage. Mere om
dette senere.
Koret møder første gang i Sognehuset
torsdag d. 13.januar 2022 kl. 15-16.

Vi er rigtig gode til at overholde gældende coronarestriktioner og korprøverne bliver hele
tiden justeret, så vi lever op til de pt gældende
restriktioner, så sikkerheden er i top.
Tilmelding er obligatorisk og sker til Charlotte
Hjerrild Andersen på telefon eller mail. Se nedenfor.
Har du spørgsmål, så kontakt mig endelig
på tlf 3030 2291 (efter 10.00, mandag er
fridag) Der kan også sendes en mail på
organistcha@gmail.com

Minikonfirmander
Pga. corona-situationen i foråret 2021, var det
ikke muligt at undervise minikonfirmander. Men
børnene fra den daværende 3. B skulle have en
chance efter sommerferien, selvom de var begyndt i 4. klasse, og vi af erfaring ved, at der er
meget andet man i den alder går til. Det var derfor kun 3 børn, der mødte op til undervisningen,
men det var alt andet end spildt ulejlighed for
minikonfirmand-underviser Marianne Carlberg
og mig.
Ikke alene var de trofaste og mødte op HVER
gang, men de var også interesserede og videbegærlige. Sammen fik de 3 sat mange fine blade
på et stort undervisnings-træ, som de kunne
fremvise for deres stolte forældre, da vi afsluttede med et hyggeligt pizza-arrangement i konfirmandstuen.
Efter jul og nytår inviterer vi eleverne fra 3.A
og 3.B til minikonfirmand. Vi kan allerede nu

afsløre, at vi har planer om henholdsvis et vintertræ med snefnug og et forårstræ med mange
lysegrønne blade og måske lidt blomster. Der afleveres en invitation på skolen, og der kommer
også en besked om tilbuddet på Aula.
Kirsten Kjær Ohms

Fastelavn

HEJ ALLE DRENGE OG PIGER
Kan du lide at synge og er du mellem 12 og 25 år gammel, så se her:
Faxe Kirkes Ungdomskor optager nye sangere. Ring til Kirkens organist Charlotte Hjerrild
Andersen og aftal tid til en stemmeprøve.

Som korist i koret vil du få mulighed for at
lære alt, hvad du skal kunne som lønnet kirkesanger i den danske folkekirke.

Koret øver torsdage fra kl. 18-20, deltager i
workshops, specialarrangementer, koncerter
og deltager lønnet ved gudstjenester i Faxe
Kirke.

Vi synger både helt klassiske og nyere kornumre og salmer/sange.

Korets ældste sangere deltager også lønnet
ved andre handlinger i kirke og på plejehjem.
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Har du spørgsmål, så kontakt mig endelig
på tlf 3030 2291 (efter 10.00, mandag er
fridag) Der kan også sendes en mail på
organistcha@gmail.com

Der var et år, da fastelavn lå
i marts og ikke i februar.
Det var så sent, at flere mente,
at vi havde aflyst festen.
Det havde vi ikke dengang…
men sidste år blev vi nødt til
at erstatte den traditionelle
tøndeslagning med nogle
velfyldte slikposer efter
fastelavnsgudstjenesten.
Vi håber på, at det i år vil
kunne lade sig gøre at 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.
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Særlige gudstjenester i Faxe Kirke
Søndag d. 2. januar kl. 10.30
Helligtrekonger
I gamle dage var Helligtrekongers dag den sidste dag i julen. Nu om dage har de fleste fået
julepynten af vejen inden da, men i kirken kan
man få den absolut sidste jul med, når vi synger ”Dejlig er den himmel blå”.
Søndag d. 27. februar kl. 10.30
Fastelavn
En farverig familiegudstjeneste, hvor både
børn og voksne opfordres til at klæde sig ud.
Cowboys og starwars-krigere mm. bedes aflevere deres våben ved indgangen, men ellers er
der fri adgang for godtfolk, skidtfolk, prinsesser og spøgelser… Efter gudstjenesten er der
indendørs tøndeslagning, fastelavnsboller og
kaffe i Faxe Kirkes Sognehus.

Gudstjenester på LindevejsCenteret
Med alle gode hensyn og forholdsregler i behold,
fortsætter vi det fine samarbejde med Lindevejscenteret
i Faxe og indbyder således til gudstjeneste ca. en gang
om måneden.
Datoerne de kommende måneder er som følger:
Tirsdag den 1. februar kl. 14,
Tirsdag d. 22. februar kl. 14,
Tirsdag d. 29. marts kl. 14,
Ved gudstjenesterne medvirker sognepræst Nanna
Katrine Fafner Robertson, organist Charlotte Hjerrild
Andersen samt en kirkesanger fra Faxe kirke.
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Nyt fra formanden
Udtræden af menighedsrådet
Menighedsrådsmedlem Line Kubel har ønsket
at udtræde af menighedsrådet af personlige
årsager.
Menighedsrådet har på møde sit møde den
21/9-21 behandlet ansøgningen og
imødekommet Lines anmodning. Line var
kontaktperson og medlem af fællesudvalget.
Roholte Menighedsråd takker Line for hendes
indsats for Roholte Kirke og ønsker hende alt
det bedste i fremtiden.

Efter Nytårsgudstjenesten
den 1. januar kl. 16.00 vil
Roholte Menighedsråd
være vært med et glas
champagne og kransekage i
Våbenhuset.

Nyt medlem af menighedsrådet og ny
konstituering
Som følge af Line Kubels udtræden af Roholte
Menighedsråd indtræder 1. suppleant Bente
Schultz i menighedsrådet. Bente har stort
kendskab til Roholte kirke i det hun i en
årrække har været ansat som organist i Kirken.
Ligeledes var det Bente, der i sin tid startede
RoKoGo koret. Bente indtræder i
fællesudvalget. Vi glæder os til samarbejdet og
byder Bente velkommen. Leif Richardt
indtræder som ny kontaktperson.
Roholte Kirke nedsætter energiforbrug
og CO2-belastningen
Menighedsrådet har besluttet at minimere
energiforbruget ved belysning af Kirken.
Fra 1.søndag i advent og til Hellig3konger
vil der være lys på Kirken fra kl. 06.000800 og igen kl. 16.00-24.00.

Roholte Menighedsråd har besluttet
Kollekt og Indsamlingsformål for
kirkeåret 2021/2022 - Beslutning:
Obligatorisk Nytårsdag: Bibelselskabet
1. kvartal: Kirkens Korshær
2. kvartal: DANMISSION
3. kvartal: KFUM og KFUK
Høstgudstj.: Folkekirkens Nødhjælp
4. kvartal: Roholte Sogns Julehjælp
Ved alle koncerter: Roholte Sogns
Julehjælp.

Roholte Menighedsråd er i
samarbejde med Familie &
Samfund arrangør af foredrag med

Eva Jørgensen den 8. februar
2022 kl. 19-21
Eva Jørgensen er nok mest kendt som
studievært på Danmarks Radio og hun
har udgivet flere anmelderroste bøger.
Hun vil holde foredrag over emnet:
Midt i en medietid. Og det er jo et meget
aktuelt emne.
Det koster kr. 75,00 at deltage
incl. kaffe og kage.

Leif Richardt
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Grandækning

Sangcafé i Roholte

I skal lige have et par billeder af grandækningen
i 2021. Vi har i 2022 en plan om hjertens fest
i gran på Roholte kirkegård, det betyder, at I
vil kunne finde et hjerte på alle gravstederne.
Vi glæder os til den udfordring vi har givet os
selv. Så der skal tænkes forskellige hjerter.
Men vi er godt i gang med hjerter i år.
Rigtigt godt nytår
Fra kirkegården Linda og Lene

770428
- Kan benyttes til den indsamling,
der er i gang, og til betaling for
kirkefolder og postkort. Ønsker
man at donere til et specielt formål, angives det i kommentarfeltet
på mobilepay. Eks. Julehjælp i Roholte Sogn, eller andet formål.

Vores populære sangcafé
fortsætter i det nye år
efter det velkendte koncept: 1. del er tilrettelagt
af Christina. 2. del efter
den vigtige kaffepause
med Mettes gode sager er med ønsker fra de
fremmødte.
Alle er hjertelig velkommen. Der er ingen
tilmelding, men husk 10 kr. for kaffe og brød.
I den kommende periode er der sangcaféer følgende mandage fra 10-11.30 i
Roholte: 24.01 – 21.02 – 28.03
På glædeligt gensyn skriver Mette og Christina

Med venlig hilsen og tak - 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 Mette sørger for, - og så får vi garn og
mønster med hjem og strikker, som vi har tid
og lyst til. Vi strikker til børn på Fillippinerne.

Nyt fra graveren
Håber alle er kommet godt igennem jul og nytår.
Januar og februar byder på hovedrengøring
af kirken, påfyldning af perlesten, beskæring,
kontorarbejde, oprydning, og eftersyn af
maskiner samt håndredskaber ,så alt er klart
til foråret. Jeg skal ligeledes på kursus på Fyn
et lederkursus for graveren og kirkegårdsledere.
Det er 15 dage i alt fordelt fra januar-marts.
Lene vil vikariere så der er stadig er personale
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at finde på kirkegården. I marts begynder vi så
småt at tage granet af gravstederne så vi kan
plante stedmoderblomster inden påske.
Efter påske vil vi tage fat på de sidste gravsteder
med buskbom hække. Det er primært på afd.
D der stadig mangler udskiftning. Vi glæder os
over det er sidste år med det, så er der bedre
økonomi til at kaste sig over andre projekter.
Kærlig hilsen Linda

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.

Hvorfor du bliver lykkeligere af at strikke?
Strikning:
• Stimulerer hjernen
• Modvirker stress og psykiske problemer
• Virker blodtryksdæmpende og muskelafslappende
• Har positiv effekt på immunsystemet
• Du bliver gladere
• Alt imens du kan lytte til musik, se tv og drikke vin/kaffe
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RoKoGo-korets arbejdslørdag

Velkommen til Taizé-inspireret gudstjeneste i Roholte kirke
Tirsdag d. 25. januar 2022 kl. 19.00
Denne vinteraften inviterer vi til en stemningsfuld
gudstjeneste inspireret af Taizé-traditionen. Det betyder, at gudstjenesten er båret af vekslende sang,
bøn, stilhed og bibellæsning. Kirkerummet vil være
rigt oplyst af levende lys, og undervejs vil der også
være mulighed for selv at tænde lys. De smukke og
enkle Taizé-sange består af korte vers, der gentages
mange gange, og som derfor er med til at skabe en
meditativ stemning med ro og plads til fordybelse og
refleksion.

Den yngste på billedet er vores dygtige gæstekorleder Anna-Sofie Larsen
Lørdag d. 30.10 havde RoKoGo-koret inviteret
Anna-Sofie Larsen til Roholte Sognehus for at få
inspiration i korarbejdet. Det blev en festlig og
meget udbytterig dag. Festlig, fordi koret er præget af sangglæde, iver og godt kammeratskab.
Udbytterig, fordi Anna-Sofie, som til daglig læser
musikvidenskab på KU samtidig med, at hun er
korleder for børnekorene ved Sct. Peders Kirke i
Næstved, forstod at møde koret både som meget kompetent korleder OG som et ungt menneske fyldt med energi. Vi arbejdede blandt andet
med en del af korets julerepertoire. Efter 3 timers

korsang spiste vi frokost sammen og hyggede os
i hinandens gode selskab.
Koret synger JULEKONCERT med
Jean-Pierre Dahl Jørgensen ved klaveret
og Anna Bernstein på violin

Taizé er navnet på et økumenisk klosterfællesskab i det sydlige Frankrig, der blev grundlagt
i 1940’erne af den calvinske præst Frère Roger
– også kendt som Broder Roger. Taizé består i dag af over hundrede brødre fra
mere end tredive forskellige lande,
der hver især har rødder i en bred
vifte af kristne kirkesamfund. Som
fællesskab repræsenterer Taizé således et virkeligt og levende eksempel på muligheden for forsoning og
solidaritet – på trods og på tværs af
forskellighed i traditioner, teologiske
standpunkter og kulturel baggrund.

Denne favnende indstilling til den kristne tro
og trospraksis kommer også til udtryk ved, at
klosterfællesskabet hvert år byder tusindvis af
mennesker fra hele verden velkommen til
Taizé for at dele en uge med sang,
bøn og samtale.
Vi inviterer hermed alle interesserede til en aften båret af bøn
og sang i Taizé-traditionens stil.
Hjertelig velkommen!
Organist Christina Bernstein og sognepræst Nanna
Katrine Fafner Robertson

Onsdag d. 15. december
klokken 19 i Roholte Kirke
Christina Bernstein

Billede udstilling i Roholte Sognehus
Vi har fornøjelsen af Birgitte Drent Sørensens billeder på væggene i
Sognehuset frem til 1. februar. www.drentsoerensen.dk
Hvis i ikke har mulighed for, at komme til et arrangement i Sognehuset, og i se hendes billeder. Så er der mulighed for at kontakte
os på kirkegården mellem 8.00 og 16.00 på hverdage.

∆
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Årsberetning Hylleholt Sogn 2020 - 2021
Når I læser dette, er vi gået ind i et nyt kirkeår.
Derfor vil vi orientere jer om, hvad der er sket i
kirkeåret 2020/2021 hos os i Hylleholt Menighedsråd og i vores kirke.
Som I alle ved, havde vi en svær og tung start i
det nyvalgte menighedsråd. Vi måtte aflyse flere
arrangementer, og vi måtte lukke kirken d. 23.
december kl. 22.15 til og med den 3. januar
2021. Det gjorde ondt, og det blev bestemt ikke
bedre af, at vort Kirkeministerium glimrede ved
sin mangelfulde stillingtagen til, hvad vi skulle
gøre i den givne situation. Og det blev sandelig
ikke bedre af, at landets biskopper var uenige.
Tilbage stod vi på gulvet, indtil vi Lillejuleaften
sent fik besked på, at vi godt kunne lukke ned.
Men vi kom igennem, og vi fortsatte vores arbejde i Menighedsrådet. Der var nogle nye tiltag,
som trængte sig på. Vi skulle gøre vores hjemmeside tilgængelig for handicappede, således at
alle skulle kunne følge med I, hvad der rørte sig i
og omkring Hylleholt Kirke. Det var et stort arbejde. Det omfattede nemlig ikke kun det fremadrettede, men skulle også række år tilbage. Heldigvis har vi i Hylleholt Kirke en dygtig IT-mand,
som kunne løfte opgaven - nemlig tidligere Menighedsrådsformand, Henrik Morin, som også
styrer vores hjemmeside.

En anden stor opgave er den grønne omstilling.
Landsforeningen af Menighedsråd udsendte i
mail d. 5./2. -2021, hvor det blev meddelt, at
denne var under vores ansvarsområde. Det er en
meget stor opgave over hele landet af de grunde,
som jeg ridsede op i Kirkehilsen nr. 2 – april- juni
2021. Dog var det glædeligt, at Joy Mogensen
påpegede, at hvert menighedsråd skulle finde
sine egne ben, at vi selv skulle prioritere og finde
en måde, der ville give mening i de enkelte menighedsråd landet over. Det ændrer imidlertid ikke
ved, at der skal arbejdes videre med denne omstilling.
I sommer måtte vi desværre tage afsked med
Steen Wisborg. Han kunne ikke rigtig få sit arbejde til at passe med arbejdet hos os. Steen
havde mange gode idéer. Litteraturkredsen var
hans idé. Bente Holm og Erik Grønvall Kempfner
har taget over, hvilket vi er glade for. Vi takker for
Steens indsats og ønsker ham alt godt i fremtiden. I stedet trådte Jane Schwensen til som 1.
suppleant. Hun har overtaget formandsposten i
aktivitets- og koncertudvalget.
Som noget nyt har vi nedsat et medieudvalg,
som Erik Grønvall Kempfner er tovholder for.
Musikken er et kapitel for sig, - og det vil fylde
mere og mere i vores kirke - naturligvis under skyldig hensyntagen til de økonomiske muligheder.

Vi gennemførte, som I sikkert alle ved, en flot
buket af forskelligartet musik. Der har aldrig været så meget musik i Hylleholt Kirke som nu. I
tilfældig rækkefølge skal nævnes:
• Seks koncerter i skolernes sommerferie med et
varieret program udført af bl.a. vores organister
• En sangaften med et stort rost program. Denne aften er et fælles anliggende mellem, Roholte, Faxe og Hylleholt menighedsråd
• Koncert med De tre Kongelige Tenorer, Sopran og koncertpianist
• Dertil kommer Rokoko-koret
• Julekoncert i december med Faxeblæserne
• Julekoncert med Maria Lucia og pianist
Det kan sagtens være, at jeg har glemt flere arrangementer, men fælles for dem alle er, at de
bidrager til et kulturtilbud i vores sogn.
En anden vigtig “institution” er Erindringsværkstedet, som igen er kommet godt i gang med en
foredragsrække. Disse foredrag er mangeartede
og altid særdeles velbesøgte.

Dette vil ske på en temadag i indeværende år.
Menighedsrådet har organiseret det på den
måde, at Menighedsrådet inden en given dato
kunne komme med input til Erik Grønvall Kempfner, som så efterfølgende vil fremkomme med
forslag til visioner.
Det er en vigtig opgave, som i hvert fald ikke kan
udarbejdes fra dag et til dag to. I øvrigt er det en
øvelse, som kan få afsmittende virkning på vores
budget. Alt afhængig af, hvad vi menighedsrådet
måtte beslutte. Når disse visioner er i hus, kan vi
gå over til det mere traditionelle – og nogle gange
mere tunge arbejde omkring budgettet.
Derfor holder vi en temadag om vores budget
2023 i februar.
På vegne af Hylleholt Menighedsråd ønsker jeg
jer alle et godt og lykkebringende nytår.
Jens Jørgen Balle Knudsen

Af fremtidige tiltag skal kun to aktuelle tiltag
nævnes. Vi vil udarbejde nye visioner for Hylleholt Kirke for resten af vores valgperiode.

Stor Tak til Faxe Rotary Klub for
Donation på kr.2.500,- som går til
Hylleholt Sogns Juleuddeling.
/ Sonja Olsen, kasserer
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Hermed billede
af konfirmander
25. september 2021
kl.10:00

Hermed billede
af konfirmander
26. september 2021
kl. 10:30

Bageste række:
Philip Saxtorph Drewsen Tobias Skovgaard Kristensen Alexander Libertus
Westergaard Krogh Rune Emil Hauschildt Larsen
- Tobias André Hoff Petersen Johannes Elverdam Thustrup

Fra venstre:
Jonathan Nevman Gram Jonas Frisch Jensen Jakob Andreas Lørup Marius Sofus
Golodnoff Tamsen Sognepræst Erik Grønvall
Kempfner

Forreste række:
Josephine Merrild Andersen Maja Solveig Hansen Catrine Sofie Müller Mortensen Yasmin Harboe Nielsen Sille Gertz Starup Sognepræst Erik Grønvall
Kempfner

Hermed billede
af konfirmander
25. september 2021
kl. 13:00
Bageste række:
Noah Christoffer Knudsen David Frydenlund Larsen Jakob Frost Larsen Ollie Kjær Lassen Sofus Snorre Ege Nielsen Mathias Holmskov Pedersen Simon Peter Nielsen Särnblom
Forreste række:
Emma Aggergaard Anna-Maja Nobis Andersen Emilie Sarah Kvist Haudrup Karoline Sofie Østergaard Sognepræst Erik Grønvall
Kempfner
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Læsekredsen
Læsekredsen fortsætter i 2022 på mandage i alt 9 gange
fordelt hen over året.
Den første bog er ”Kældermennesket” af Fjodor M.
Dostojevskij.
Vi mødes i Sognehuset kl. 19.00 til 21.00 omkring en bog
som gruppen i fællesskab vælger, læser og diskutere.
Der vil være en pause hvor der vil blive serveret en kop
kaffe/te med tilbehør.
De første datoer er den 10. januar, 7. februar og 7.
marts.
Der bliver mulighed for at låne den bog der læses.
Tilmelding for nye deltagere er senest den 7 januar til
Bente Holm på tlf. eller sms, nr. 26115241 med dit navn
og telefon nr.
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Erindringsværkstedet - Program 1. Halvår 2022
Konstituering i Hylleholt
Menighedsråd for
kirkeåret 2021/22
Ved Hylleholt Menighedsrådsmøde
d. 22.11. 2021 konstituerede menighedsrådet sig som følger:
Formand: Jens Jørgen Balle Knudsen
Næstformand: Jette Klemmed

Mulighed for
dåbsgudstjeneste
i Hylleholt Kirke:
Lørdag d.
Lørdag d.

05.03.2022
11.06.2022

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

Som den gyldne sol frembryder
gennem den kulsorte sky
og sin stråleglans udskyder,
så at mørk og mulm må fly,
så min Jesus af sin grav
og det dybe dødens hav
opstod ærefuld af døde
imod påske-morgenrøde.

Kasserer: Sonja Olsen
Kirkeværge: Bent J. E. Friis
Kontaktperson: Lars Nielsen
Underskriftsbemyndiget: Sonja Olsen
Menigt medlem: Flemming Wittrock
Menigt medlem: Jane Schwensen
Bygningskyndig: Niels Olsen
/Bodil Hovmand, kordegn

Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, 4654 Faxe Ladeplads
Foredrag, kaffe, the og kage koster 40 kr. pr. gang.
Koordinator: Sonja Olsen, Tlf.: 21 57 47 91, e-mail: Sonja.olsen@fakse-ldp.dk
Program: Kordegn Bodil Hovmand, Tlf.: 24 66 89 77, e-mail: BOHO@km.dk
27.01. kl. 14-16: “På enkeltbillet fra København til Rejsby” - v/Lone Clausen
En sandfærdig beretning om et spændende og
udfordrende liv fra by til land.
Om barndommen på STENBROEN i KØBENHAVN og et udfordrende liv som LANDHUSMOR på en gård i Rejsby.
Foredraget krydres med fællessange, der relaterer til foredragsholderens liv, helt tilbage fra
barndommen og op til i dag.
Én beretning med alvor; men også humor.
10.02. kl. 14-16: – “Tilbage til 1950’erne”
v/Ove Dahl, Dansk Center for Reminiscens
Oplev eller genoplev et årti med historikeren Ove
Dahl. Vi hører om hjemmegående husmødre,
raske drenge og pæne piger, knallerter, refrænog rocksangere, plusfours og cowboybukser,
trafiklys lampe, fjernsyn, Nina og Frederik, Farlig Ungdom, jazz, Christel, ungdomsklubber,
Tommy Steele, fanklubber og en helt ny gruppe
unge, der siden kommer til at gå under betegnelsen “teenager”.
Det levende og nærværende foredrag bringer deltagerne tæt på hverdagslivet i de enkelte årtier
og bliver typisk suppleret med deltagernes egne
kommentarer og erindringer.
24.02. kl. 14-16: – “Ove Sprogøe – Hundehoveder og hængerøve” - v/Jacob W. Jensen
Med udgangspunkt i de bedste historier fra bestselleren “Ove Sprogøe – en biografi” fortælles
livshistorien om dansk films mest flittige skuespiller og en af de absolut dygtigste.
Foredraget er krydret med både velkendte og
mere ukendte filmklip. Omsider får publikum
mulighed for at komme bag facaden på den sky
superstjerne.

10.03. kl. 14-16: – “Vemmetofte Minedepot
1958-2000 – Den kolde krig i Sibirien”
v/Michael Milo Jørgensen
I 1958 bygger militæret – i al hemmelighed – et
minedepot i Vemmetofte Strandskov. En del af
bemandingen - ca. 25 ansatte - er fra Faxe Ladeplads. Nu – efter at Vemmetofte Minedepot har
været lukket siden år 2000, har 8 tidl. ansatte
indvilliget i at fortælle åbent om et liv i grænselandet mellem “fortroligt” og “hemmeligt”. Aldrig offentliggjorte fotos ser nu dagens lys – og
sammenstykket med oplysninger, fremkommet
via aktindsigt i Forsvaret og Faxe Kommune - får
vi historien om Vemmetofte Minedepot – både
de hemmelige og de menneskelige.
Musik komponeret af MMJ indgår i foredraget
24.03. kl. 14-16: “På sporet i Rusland”
v/A. O. Andersen
Tidligere Kirke- og Forskningsminister A. O. Andersen tager i sit foredrag mødedeltagerne med
på en togtur sammen med et af sine børnebørn
fra Vladivostok til Skt. Petersborg. Hvem mødte
de, og hvad så de på den 6.536 km lange togrejse?
En eftermiddag i ord og billeder.
28.04. kl. 10.00-16.45:
“Udflugt - KØS og Højeruplund”
KØS – Omvisning:
kl. 11-12
Højeruplund: frokost: kl. 13.15
Kaffe:
kl. 15.00
Pris pr. person:
kr. 300,-

Alle er velkomne til at deltage i
ErindringsVærkstedets arrangementer
Kirkebilen kan bestilles til alle arrangementer
- Faksebilernes Taxi tlf.: 56 71 44 55
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De tre sogne Faxe, Roholte og Hylleholt indbyder
til tredje sangaften for sognenes beboere.

FESTLIGSTE NYTÅRSKONCERT
I ROHOLTE KIRKE

TIRSDAG D. 18. JANUAR KL. 19.00
I FAXE KIRKE

Høj energi, smil på læben og vellyd i massevis

Kirkernes tre organister spiller igen op til fællessang

Hjertelig velkommen til vore 3 sognes fælles
nytårskoncert søndag d. 30.01 klokken 16.00

Denne gang foregår aftenen i Faxe Kirke.
Inspireret af Philip Fabers morgensang indbyder vi til en sangaften med
fællessang i højsædet. Denne aften skal vi synge en hel del kendte sange
for at få gang i stemmerne og fællessangen.
Og vi skal også synge de nyeste salmer og sange.

BarbAros består af 35 mandlige korsangere i alderen 16-35 år fra det
aarhusianske kormiljø. BarbAros deltager jævnligt i konkurrencer og
har senest deltaget i Let The Peoples Sing i Barcelona, hvor koret både
vandt den åbne kategori samt blev kåret som samlet vinder af
konkurrencen ud af ni finalister!

Temaet for aftenens sangvalg: “Lys i mørket” vil være præget af,
at vi d. 2. februar er nået halvvejs gennem vinteren.
Kom og syng lyset frem i den mørke tid.

Barbershop er en hidtil relativt ukendt genre i Danmark, og BarbAros
er Aarhus’ første kor af slagsen. Ofte hører man barbershop i
kvartetter, men ved at udvide til et helt kor med flere på hver stemme,
kan man skabe en fantastisk lyd, som er helt særlig for barbershop.
Alt synges udenad, og mange af numrene indeholder enkel, men
effektiv koreografi, som gør at vores koncerter ikke bare bliver en
oplevelse for ørene, men også for øjnene.

HUSK: Deltagelse er gratis.
Du er velkommen til at komme - ligegyldigt, hvor du bor.
Forudsætning: Lyst til at synge - Tag gerne nogen, du kender med
Mvh JeanPierre, Christina og Charlotte
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Repertoiret spænder vidt fra gamle kærlighedssange,
over kendte danske schlagere til up-tempo hits, så vi kan love,
at der altid er noget for enhver smag.
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GLADSAXE KAMMERKOR
I ROHOLTE KIRKE
SØNDAG 13. MARTS KL. 15.00

FÆLLESARRANGEMENTER & KONCERTER

KATHRINE LILLEØR OM
SÅDAN ER DET FOR MIG:

Et collageforedrag om at fylde tomme kirker,
kønnenes forskellighed og kærlighedens nødvendighed

Tirsdag d. 22. marts 2022
kl. 19.00-21.00 i Hylleholt Kirke
Kathrine Lilleør er sognepræst i
Sankt Pauls i Nyboder, ph.d. på
en afhandling om H.C. Andersens
eventyr, og forfatter til en række
bestsellere med egen podcast
"Præsteværelset" på Podimo.
Hun er landskendt for
sine nytårsgudstjenester
på DR, onlinegudstjenester og grundlægger af
Gudstjenesteakademiet.

Gladsaxe Kammerkor gav i mange år en forårskoncert i Roholte Kirke i
forlængelse af sin korweekend ved Faxe Ladeplads.

På vegne af Faxe og
Hylleholt Menighedsråd
Morten Vive Jens Jørgen Balle Knudsen

Som et led i fejringen af sit 50-års jubilæum kommer korets 32 sangere
nu tilbage under ledelse af Paul Kim med sange af Carl Nielsen,
Grieg og Peterson-Berger.
Programmet indeholder også to sopransoli med klaver.
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Kirkelig vejviser FAXE

I ønskes alle
et godt
NYTÅR!

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
Nanna Katrine Fafner Robertson, sognepræst
Roholte Præstegård, Roholtevej 30,
4640 Faxe
Tlf. 40 56 72 26 · E-mail: nkfr@km.dk
Træffes bedst: Tirsdag-fredag kl. 10-11
Fridag: Mandag.

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. 30 30 22 91, organistcha@gmail.com
Træffes efter kl. 9.30 tirsdag-fredag.
Fridag: Mandag
KIRKETJENER:
Gitte Vejby, Tlf. 42 29 22 09
E-mail: privatgittevejby@gmail.com
2. kirketjener (Sognehus, Kommunikation
“So Me”): Ghita Kruuse Petersen
Tlf. 23 26 19 66 · E-mail: kruuse@firma.tele.dk
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
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t
rke.dikon:
Sognehuset					

Få mere information ved henvendelse 		
på kirkekontoret eller på hjemmesiden
es side
m/Faxe kirk

ok.co
www.facebo

KIRKEVÆRGE: Per Jensen
Stenagervej 50B, 4640 Faxe
Tlf. 28 45 32 50/56 71 32 50
KIRKEBLADS-REDAKTØR: Claus Østenby
Ny Strandvej 18A, 4640 Faxe
Tlf. 60 16 39 84 · Email: Faxoegaard@mail.dk
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) står for
omdelingen af KirkeHilsen, som de har gjort
de seneste 14 år i Faxe Ladeplads. Det er i år
et U12-drengehold fortsat med Tom Hammer
som ansvarlig, der 4 gange om året deler bladene ud. Menighedsrådet er glad for at kunne
støtte det lokale idrætsliv. Skulle bladet udeblive, bedes man kontakte kirkekontoret.
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ROHOLTE SOGN

HYLLEHOLT SOGN

Kirkelig vejviser ROHOLTE
PRÆSTER I FAXE-ROHOLTE PASTORAT:
Nanna Katrine Fafner Robertson, sognepræst
Roholte Præstegård, Roholtevej 30, 4640 Faxe
Tlf. 40 56 72 26 · E-mail: nkfr@km.dk
Træffes bedst: Tirsdag-fredag kl. 10-11
Fridag: Mandag.
Kirsten Kjær Ohms, sognepræst (kbf.)
Faxe Præstegård, Kirketorvet 7, 4640 Faxe.
Tlf. 56 71 31 23. E-mail: kkoh@km.dk
Træffes bedst: tirsdag-fredag kl. 10-11
Fridag: Mandag

Kirkelig vejviser HYLLEHOLT
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
Leif Richardt, Vindbyholtvej 19, 4640 Faxe.
Telefon 28 79 98 05 · E-mail: leif@marci.dk

MENIGHEDSRÅDSMØDER 2022

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

Møderne er offentlige, foregår normalt i
Roholte Sognehus og begynder kl. 18.30.

GRAVER/KIRKEGÅRD:
Linda Pedersen
Tlf. 23 62 39 99. Mandag: Fridag
ORGANIST:
Christina Bernstein
Tlf. 50 96 98 45
E-mail: c.m.bernstein@gmail.com
KIRKEVÆRGE:
Erling Rasmussen,
Roholtevej 5, 4640 Faxe.
Tlf. 20 98 37 09
E-mail: erling@rasmussen.mail.dk

11.01. – 22.02. – 22.03. – 26.04. – 24.05. –
21.06. – 23.08. – 20.09. – 25.10. – 22.11.

Konstituering af Roholte menighedsråd
for Kirkeåret 2021/2022 med start 1. s.
i advent d. 28.11.2021
Formand Leif Richardt, genvalgt
Næstformand Kirsten Christensen, genvalgt
Kirkeværge Erling Rasmussen, genvalgt
Kasserer Kirsten Christensen, genvalgt
Sekretær Bodil Hovmand, genvalgt
Kontaktperson Leif Richardt, genvalgt
Menigt medlem Bente Schultz
Underskriftsbemyndiget Leif Richardt og Kirsten
Christensen, genvalgt.
Regnskabsfører Niels Larsen genvalgt (udenfor
menighedsrådet). Byggesagkyndig Max Rubæk
Rasmussen genvalgt (uden for menighedsrådet)

BESTILLING AF FLEXTUR
Der kan bestilles transport med flextur til kirkelige
handlinger på tlf.: 70 26 27 27

www.roholtekirke.dk
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Udgifter hertil kan refunderes ved aflevering af kvittering og bankoplysninger til graveren ved Roholte
Kirke.

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

MENIGHEDSRÅDSMØDER 2022:

31.01. – 21.02., - 21.03. – 25.04. – 30.05. –
27.06. – 22.08. – 19.09. – 31.10. – 21.11.
Menighedsrådsmøderne er offentlige, og alle er velkomne til at overvære møderne, der starter kl. 16.00
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
Kollekt 2022

01.01.2022 – Nytårsdag – Bibelselskabet
(obligatorisk)
Resten af 2022: Hylleholt Sogns Juleuddeling
Ved koncerter og andre arrangementer i kirken samles altid
ind til Hylleholt Sogns Juleuddeling.

KIRKEBIL: Kirkebil tilbydes alle Hylleholt sogns
beboere, hvor der udfor det enkelte arrangement
er tilføjet (K)
KIRKEBLADSUDVALG:
- Sognepræst Erik Grønvall Kempfner:
formand – mail: ERGK@km.dk
- Kordegn Bodil Hovmand: sekretær
– mail:BOHO@km.dk

MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Jens Jørgen Balle Knudsen
Morelvej 1, 4654 Faxe Ladeplads
Tlf.: 51 28 71 04
Mail: jjbkfaxe@gmail.com

Alle læsere i Hylleholt Sogn er velkomne til at kontakte
udvalget med kommentarer og gode forslag.

KIRKEVÆRGE:
Bent Friis
Teglvænget 17, 4654 Faxe Ladeplads
Mobil: 21 34 97 03
Mail: bent.f@hotmail.com

ERINDRINGSVÆRKSTEDET:			
Koordinator Sonja Olsen, tlf.: 21 57 47 91
Kontaktperson Hanne Due Jensen, tlf.: 24 69 09 41

Stof til næste KirkeHilsen afleveres til kordegn Bodil
Hovmand: mail: BOHO@km.dk · senest 26. feb. 2022.

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 2022 stå for omdelingen af KirkeHilsen, som de har
gjort de seneste 14 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: 24 66 89 77.
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GUDSTJENESTER · JANUAR · FEBRUAR · MARTS

SØNDAG I KIRKEÅRET		
JANUAR
1. januar
Nytårsdag
2. januar
Hellig3Konger
9. januar
1. s.e. H3K
16. januar
2. s.e. H3K
23. januar
3. s.e. H3K
25. januar Taizé-gudstjeneste
30. januar
4. s.e. H3K

FAXE

ROHOLTE

HYLLEHOLT

☞
10.30 KKO
10.30 KKO
10.30 NKFR
10.30 NKFR
10.30 KKO

16.00 NKFR
10.30 NKFR
12.00 KKO 
10.30 KKO 
☞
19.00 NKFR
10.30 NKFR

☞
10.30 EGK
10.30 EGK K
10.30 EGK
10.30 EGK K
09.00 KKO

FEBRUAR
6. februar
13. februar
20. februar
27. februar

S. s.e. H3K
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn

10.30 NKFR
10.30 KKO
10.30 NKFR
10.30 NKFR 

10.30 KKO
10.30 NKFR 
10.30 KKO
☞

10.30 EGK K
10.30 EGK
09.00 KKO K
10.30 EGK

MARTS
6. marts
13. mart
20. marts
27. marts

1. s. i fasten
2. s. i fasten
3. s. i fasten
Midfaste OBS

10.30 KKO
10.30 KKO
10.30 NKFR
10.30 KKO

12.00 KKO 
10.30 NKFR
10.30 KKO 
12.00 KKO 

10.30 EGK K
10.30 EGK
09.00 NKFR K
10.30 EGK

APRIL
3. april Mariæ Bebudelsesdag
10. april
Palmesøndag

10.30 NKFR
10.30 KKO

10.30 KKO
12.00 KKO 

10.30 EGK K
10.30 EGK

FORKORTELSER: OBS: Sommertid starter
KKO = Kirsten Kjær Ohms · EGK = Erik Grønvall Kempfner · NKFR = Nanna Katrine Fafner Robertson ·
TEGN: K = Kirkebil ·  = Forsøg med gudstjenestetidspunkt i Roholte ·  = Kirkekaffe ·  = Fastelavn
· ☞ = 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.

