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DE 3 SOGNE

Velkomst
En smuk flagsmykket by mødte os i Faxe Ladeplads den 9. april, hvor Erik Grønvall Kempfner skulle indsættes som sognepræst i Hylleholt
Kirke og Sogn. Dertil kom, at fanen fra Faxe Ladeplads Borger og Erhvervs forening stod ved
kirkens dør, og den blev båret ind i kirken foran
præsterne ved deres indgang i kirken. En festlig
dag i solskin med mange i kirke, og fyldte lokaler
i Hylleholt Sognehus til det efterfølgende kaffebord.

Jeg synes, vi alle i Hylleholt Menighedsråd og
medarbejdere ved Hylleholt kirke kan være glade
for den tilslutning, der var til dagen, og dermed
velkomsten til Erik og Lone med børn og familie som beboere i Hylleholt Præstegård.

Med venlig hilsen
Arne Skovbæk, menighedsrådsformand

Fot0: Henrik Morin
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Dåb og knipling
Der skal 3 håndfulde vand til, når både små og
store skal døbes, og bagefter tørres de nydøbtes hoveder. Det kan selvfølgelig gøres med en
papirserviet, som jeg har hørt, at man bruger i
nogle kirker, men vi har gennem flere år brugt et
lille håndklæde, som er lidt blidere.
Blidere, men måske ikke så kønt. Og så fik præsten og kirketjeneren den idé, at vi måske kunne
få lavet en lille stofserviet med en kniplet kant. Vi
gik ikke forgæves med vores idé til Karen Petersen, der kom til at stå for selve knipleriet og Else
Byskov, der har tegnet mønstret og klarer den
efterfølgende montering. Der er allerede lavet en
smuk prøve i hindbærrød (se foto) til dåb af piger og drengenes i blå er også på kniplebrættet.

Nærbillede af den fine kant

Og så skal ingen tage det så nøje med farverne.
Vil man gerne have blåt til sin lille pige eller sig
selv, – for voksne bliver jo også døbt, – eller omvendt, så skal man bare sige til.
Kirsten Kjær Ohms
Der er mange tråde at holde styr på
Karen ved kniplebrættet
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2 x 10 års jubilæum
I foråret kunne Faxe Kirke fejrer 10 års jubilæum for hele 2 medarbejdere. 1. marts
2017 havde kordegn Stig Laursen været
ansat ved Faxe Kirke i 10 år og måneden
efter, 1. april, rundede kirketjener Susanne Skjoldgaard Pedersen samme milepæl.
Der har været gensidig glæde ved samarbejdet og Faxe Menighedsråd lagde ikke
skjul på, at de hellere end gerne fejrer 20
års jubilæum for både Stig og Susanne om
endnu 10 år.
På billedet ses Susanne flankeret af sin
mand Jens (til venstre i billedet) sammen
med kontaktperson Arne Jørgensen (til
højre). Stig fik selvfølgelig også en fin hilsen på sin jubilæumsdag, men var løbet
før fotografen kom forbi.

Pletskuddet
Engang i mellem er det lidt dejligere end ellers
at være kirketjener ved Faxe Kirke, kan man forstå på Susanne Skjoldgaard Pedersen, der står
for dette pletskud af tulipanerne lige uden for
sakristiet en forårsmorgen, hvor solen rammer
de nyudsprungne blomster.

Indskrivning til konfirmation
St. Bededag 2018
Onsdag d. 16. august kl. 16-18 vil der være
konfirmandindskrivning i Faxe Kirke og Faxe
Præstegård af eleverne fra de kommende 7.
klasser. Elever på Rolloskolen vil i god få information om tid og sted for indskrivningen, der
også bliver annonceret i FaxeBugten, samt på
www.faxekirke.dk.
Konfirmander, der ikke går på Rolloskolen, men
skal konfirmeres i Faxe Kirke, indskrives hos enten den ene eller den anden præst og får plads
på det hold, der passer bedst.
Obs! I 2018 er datoen for St. Bededag 		
d. 27. april.
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Højmesse (TH)
Peter Bjørn Hansen holder gudstjeneste 		
i Faxe Kirke
Peter Bjørn Hansen er ansat som præst for hørehæmmede øst for Storebælt. Han er hverken
tilknyttet et sogn eller en kirke, men kommer
som en velkommen gæst i "fremmede" kirker.
Peter Bjørn Hansen fortæller, at når han holder gudstjenester, bruger han hjælpemidler, der
er relevante for hørehæmmede. Han bruger de
samme hjælpemidler, også når han varetager
kirkelige handlinger og understreger, at ethvert
kirkekontor gerne hjælper med at formidle kontakt!
De fleste høreapparatbrugere har god gavn af
at høre over et teleslyngeanlæg, men for svært
hørehæmmede og døvblevne, og for dem, der
endnu ikke bruger høreapparat med udbytte,

kan det hjælpe at sætte tekster på det, der bliver
sagt eller sunget. Og det er sådan Peter Bjørn
Hansen gør, når han holder gudstjeneste. Menigheden får udleveret hele teksten til gudstjenesten på papir – inkl. prædiken, og man kan tage
papirerne med hjem.
Efter behov kan gudstjenesten også simultantolkes til skrift på en storskærm i kirken. Hvis
nogen, der læser dette, gerne vil have en sådan
simultantolkning, kan man kontakte Peter Bjørn
Hansen på e-mail: peha@km.dk eller kirkekontoret, og så vil det så vidt muligt blive arrangeret.
Sidste år, hvor der var en lignende gudstjeneste
i Faxe, var der desværre en generende lyd, når
man brugte teleslyngen. Det blev rettet så hurtigt som muligt, men er der andre lydproblemer,
så ret henvendelse til sognepræst Kirsten Kjær
Ohms (se adresselisten).

Afslutning med forårets minikonfirmander
Faxe Kirke tog afsked med forårets minikonfirmander ved en festlig familiegudstjeneste Mariæ
Bebudelsesdag søndag d. 2. april, hvor vi hørte om den seje, søde, modige pige, der blev Jesus’ mor. Bagefter var der sodavand og kage i sognehuset og minikonfirmandunderviser Marianne Carlberg og sognepræst Kirsten Kjær Ohms uddelte diplomer til de flittige "mini’er."

De mange seje drengeengle og selveste jomfru Maria, flankeret af præsten og minikonfirmandunderviser Marianne Carlberg
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Til lykke til forårets konfirmander I
St. Bededag, fredag d. 12. maj, blev der konfirmeret henved 32 unge mennesker i Faxe Kirke. Fotograf Kristian Buchmann fotograferede begge hold og har venligst stillet billederne til rådighed for kirkebladet. Holdet kl. 10.00 blev konfirmeret af Carsten Ackermann og holdet kl. 12.00 af Kirsten Kjær
Ohms. Man kan evt. efterbestille fællesbilledet hos Kristian på hans hjemmeside: www.foto-k.dk.

Holdet kl. 10 konfirmeret af Carsten Ackermann

Holdet kl. 12 konfirmeret af Kirsten Kjær Ohms

Til lykke til forårets konfirmander II
Kristi Himmelfartsdag, torsdag d. 25. maj, blev yderligere 2 af sognets unge
konfirmeret i Faxe Kirke. Desværre kunne vi ikke nå at få et billede med af de
unge mennesker inden deadline, men hold øje med næste kirkeblad, hvor vi
håber at kunne vise 2 glade konfirmander.
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Minikonfirmander 			
efter sommerferien

Særlige gudstjenester 		
i Faxe Kirke

Faxe Kirke tilbyder minikonfirmandundervisning til eleverne på 3.dje klassetrin. Vi har de
seneste år delt undervisningen på 2 hold, men
efter sommerferien vil vi forsøge os med et
samlet tilbud til Rolloskolens 3. A og 3. B, så
man f.eks. også kan følges med sin bedste ven
fra den anden klasse. Undervisningen foregår
tirsdag, lige efter skoletid og vi begynder først i
september måned.

Pinsedag 					
Søndag d. 4. juni kl. 10.30

Undervisningen varetages af minikonfirmandlærer Marianne Carlberg og sognepræst Kirsten
Kjær Ohms, – og så får vi også god hjælp af
organist Lene Besser og kirketjener Susanne
Skjoldgaard Pedersen, så der vil altid være
mindst 2 og ofte flere voksne om børnene.

Pinse kaldes også for kirkens fødselsdag.
Disciplene var forsamlede, da Helligånden
kom til dem og satte sig som ild på deres
hoved. Opfyldt af Helligånden kunne disciplene gå ud og prædike evangeliet for
alle folkeslag på deres eget tungemål. Således blev kirken født, som et fællesskab,
der har sin begyndelse i Helligåndens brændende ild, der puster håb og tro og kærlighed ind i vores hjerter. Et andet symbol for
Helligånden er den due, som her har fundet
plads i forårets minikonfirmanders hænder.

Vi skal høre nogle gode historier, lære kirken
godt at kende, synge og meget mere og så er
saftevand, kage og frugt undervejs. Vi uddeler en invitation på skolen når det nye skoleår er begyndt. Se i øvrigt på hjemmesiden:
www.faxekirke.dk eller på facebook.

2. pinsedag 				
Mandag d. 5. juni kl. 11.00
Pinsegudstjeneste for hele provstiet i Boesdal kl. 11.00. Se omtale under fællesstof side 26.

Trinitatis 				
Søndag d. 11. juni kl. 14.00
Gudstjeneste ved landsdelspræst for hørehæmmede: Peter Bjørn Hansen. Gudstjenesten er – ligesom en del tv-udsendelser
– "tekstet for hørehæmmede." Se omtalen.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe for alle
i Faxe Kirkes Sognehus, Præstøvej 1 A.
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Ungdomskor og børnekor 		
i Faxe Kirke
Når dette kirkeblad udkommer, er korene ved
Faxe Kirke ved at gå på sommerferie – d.v.s.
ungdomskoret forbereder juni måned med
"Swahilimessen", der til august skal opføres i
flere kirker på Sjælland, men så følger også i
juli måned nogle velfortjente ferieuger, inden
koret igen er på banen. Ungesangerne kan dog
hele sommeren igennem høres ved gudstjenesterne i Faxe Kirke.

Ny korsæson starter i september. Ungdomskoret, "Ung Koralklang" har første øveaften
torsdag den 14. september (kl. 18.30-20.30
– første gang i Sognehuset på Præstøvej), og
børnekoret, "Koralspirerne" har første øveeftermiddag fredag den 15. september (kl. 15-16
i Sognehuset på Præstøvej).
Skulle nogen allerede nu ønske at høre mere
om korene med henblik på indmeldelse, kan
korleder Lene Besser kontaktes på tlf.: 2332
3668 eller mail: 1905lenebesser@gmail.com

Ungdomskoret, "Ung Koralklang"

Lidt om korene:
		
Ungdomskoret, "Ung Koralklang"
er for piger i aldersgruppen 11-25 år.
Koret øver (fra september til og med
maj) hver torsdag aften fra 18.30 til
20.30 skiftevis i Sognehuset på Præstøvej 1 og i kirken. Koret deltager
ved højmesser som lønnet kor, til udvalgte koncerter, stævner og kordage
med andre af områdets/landets kor
Børnekoret, "Koralspirerne"
og afholder hvert forår korovernatning med øvning, leg, konkurrencer,
Faxe Kirkes Børnekor, "Koralspirerne", øver
spisning og biograf. Nogle af de ældste piger i
(fra september til og med maj) fredage fra 15ungdomskoret er med i en "ungegruppe”, der
16 i Sognehuset. Hver korprøve indledes med
har udvidede forpligtelser i kirken.
en forfriskning til koristerne, så der er energi til
indlæring. Aldergruppe: 2., 3. og 4. klassetrin!
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Hør gudstjenesten i radioen,
på computeren eller telefonen
Den teknologiske udvikling sker i et tempo så
man næsten ikke kan følge med. Tænk bare på
hvad en telefon kan nu eller et tv. I Faxe Kirke
nytter vi denne udvikling. Vi har en god hjemmeside, vi er på Facebook, i sognehuset er der
WiFi, i kirken er der et godt højttalersystem med
teleslynge til hørehæmmede, der er tv-skærm i
sideskibet, så man også her kan se hvad der
foregår til Gudstjenester og koncerter osv. osv.
Vores seneste tiltag er at vi har indgået et samarbejde med vores lokale radiostation Radio
Rollo, som har studie i samme ejendom som
sognehuset. Radio Rollo optager alle SøndagsGudstjenester i Faxe Kirke og de udsendes i Radio Rollo hver søndag aften kl. 20:00 på radioens frekvens 104,7.
Man kan også når som helst høre den seneste
Søndags-gudstjeneste fra Faxe Kirke hvis man
har adgang til computer, tablet, eller smartphone med internetadgang. Via Faxe Kirkes hjemmeside: www.faxekirke.dk er der et link man
kan trykke på og så sendes man direkte videre
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til Radio Rollos hjemmeside hvor den seneste
Søndags-gudstjeneste kan høres.
Har du været til Gudstjeneste i Faxe Kirke og
gerne vil genhøre den - eller var du forhindret i
at deltage i gudstjenesten kan du nu altid høre
den seneste søndags-gudstjeneste. Der er mange som pga. sygdom eller handicaps eller den
omstændighed at man bor langt fra Faxe Kirke
ikke har mulighed for at komme og fejre gudstjeneste. Hjælp os med at udbrede denne mulighed til alle som har lyst til at høre gudstjenesten.
Man er selvfølgelig altid velkommen i Faxe Kirke
og bor man lokalt og ikke selv kan komme til kirken kan Kirkebilen gratis bestilles på Kirkekontoret telefon 56 71 35 52 på alle hverdage 9-13.
Det er altid bedst at deltage i Gudstjenesten,
mens løsningen med at høre gudstjenesten i radioen er næst-bedst.
Denne ordning er foreløbigt aftalt med Radio
Rollo til at vare hele 2017, hvorefter vi vil evaluere ordningen, så vi vil være meget taknemmelige for respons.
Med venlig hilsen · Faxe Menighedsråd

FAXE SOGN

Vision 2020 for Faxe Kirke
I Faxe Menighedsråd er vi nu godt i gang med
den nye 4 årige valgperiode, og hvad vil vi så
med vores kirke i de næste 4 år? Da vi syntes,
at det kunne det være spændende at få sat ord
på, samledes alle i Menighedsrådet og alle medarbejderne ved Faxe Kirke til temaaften i Faxe
Sognehus den 6. april 2017 for at få sat ord på,
hvad vi vil frem til 2020.
Folkekirken har en bestemt rolle og funktion i
samfundet, og de ændrer sig ikke fra år til år.
Men samfundet ændrer sig, og derfor vil vi gerne
arbejde med at bevæge vores kirke i en retning,
der passer ind i det samfund, vi og kirken er en
del af.
Vi drøftede kirken i fremtiden: Hvilke drømme
har vi for vores kirke for de kommende år? Hvad
skal kendetegne vores kirke i fremtiden, og hvilke
visioner har vi for vores kirke de kommende år?
Vi fandt frem til, at der skal være større fællesskab og sammenhold omkring kirken, der skal
være rummelighed, så det er et sted, man har
lyst at komme, fællesskabet skal fremmes for det
får folk til at gro, kirken skal bruges til andet
end gudstjeneste, så flere får lyst til at komme, vi
skal være kirke for alle folkekirkemedlemmer, at
flere skal have ejerskab til det kristne budskab,
at vi skal mødes med empati og interesse for
hinanden.
Vi drøftede, hvad der kunne være med til at
underbygge ovennævnte: Hvad kunne være vigtige mål at stræbe efter i det næste år? Hvad skal
vi lægge vægt på de kommende år, og på hvilken
måde understøtter målene vores vision?
Vi fandt frem til flere spændende aktiviteter, vi
kunne arbejde med f.eks.: Invitere dåbsbørnene til gudstjeneste en gang om året, holde musikgudstjeneste med musikskolen, flere aktiviteter for enlige, flere arrangementer lignende det
til fastelavn, gudstjenester så den enkelte bliver
en aktiv del af gudstjenesten, banko for ældre,
arrangementer i samarbejde med Erhvervsfor-

eningen f.eks. halloween, arrangementer i samarbejde med skolen, flere foredrag, gospelarrangementer.
Med baggrund i vores ønsker for vores kirkes
fremtid, og hvad der kan hjælpe os med at opfylde disse ønsker, kunne vi formulere en vision,
vi gerne vil have skal gælde for Faxe Kirke:
Vi ønsker, at flere skal få interesse for det
kristne budskab ved at:
•

Vi er fælles om det kristne budskab som næstekærlighed og menneskelige værdier

•

Vi har et levende folkeligt fællesskab, hvor vi
møder hinanden med rummelighed, empati
og oprigtig interesse for hinanden

•

Vi vil arbejde for et stort sammenhold omkring kirken

•

Vi fornyer os samtidig med, at vi bevarer
traditionen.

Arne Jørgensen · Personalekontaktperson
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Set ud fra Præstegårdsvinduet
Undskyld!
Dette lille ord har vi brug for at få genopfrisket
og rettet op på.
Jeg tænker ikke på politikeres hule og alt for
nemt udslyngede "Undskyld! Det gør jeg aldrig
igen – (før næste gang)", fordi de blot tænker
på, hvad det kan give dem af vælgere.
Hvornår har nogen sidst sagt det til dig ? Og
hvornår tænkte du sidst, at der var én, der rettelig burde have sagt dette ord til dig for noget,
han eller hun havde gjort dig fortræd ved? Jeg
tror, vi alle sammen begår noget imod hinanden - måske ikke hver dag, men så - jævnligt,
hvor vi kommer til at træde ind over hinandens
grænser. Og hvor vi burde have set det og sagt
– undskyld! I hvert fald kender vi nok selv til
situationer, hvor en anden burde have sagt det
til dig!
Vi har så travlt med at tale om vores ret: retten til at ytre os, retten til at handle, retten til
at tage for os af tilværelsens muligheder, også
når det går ud over nogen. Men jeg tror, vi har
mistet den nænsomhed, der kræves for at mennesker kan nærme sig hinanden – for at der kan
opstå reelt fællesskab. Det kan være enten på
arbejdet, hvor uopgjorte uretfærdig-heder kan
ligge og forpeste arbejdsklimaet på en hel arbejdsplads, eller ude i det offentlige rum, i trafikken, i bussen eller toget. For slet ikke at tale
om i den private sfære: derhjemme, i familien.
Hvor er der mange uforløste tvister i familier
rundt omkring som ligger og ulmer og blot venter på en anledning til at bryde ud i lys lue –
f.eks. en arvesag!
Måske skulle vi tage og gribe os selv i barmen
og tænke: hvor mon jeg kan have forårsaget nogen noget ondt, som jeg ved ubetænksomhed
er kommet til at volde en anden ondt ved?
Og hvis der så er noget, der dukker op, så at
gøre noget ved det ! tage telefonen og ringe
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til vedkommende og spørge, om man lige må
komme over at snakke om noget – og hvis det
så viser sig, at det var en fejlantagelse, så er
man jo lettet for dén byrde. Og måske en god
samtale rigere. Eller hvis man har ramt plet, så
får man det måske ud af verden og får et nyt
venskab i hus.
Eller hvis der var bingo, men vedkommende ikke
tager imod den undskyldning, så kan man da i
hvert fald gå igen med løftet hoved.
Omvendt: hvis der er noget, man har gået og
ruget over og haft rigtig ondt i sjælen ved at
måtte sluge fra en anden og denne anden kommer og siger: må jeg lige tale med dig om det
dér! Og vedkommende siger ”Undskyld! gamle
ven, det er jeg ked af! Kan vi være gode venner
igen ?” Så får man et venskab tilbage, eller udbygget det, uddybet det.
I en kristen sprogbrug hedder det TILGIVELSE
– og det har vi alle sammen brug for. Og det får
vi – gratis og uden noget modkrav – af Guds
hånd gennem vor Herre Jesus Kristus. Hver dag.
Tænk på det, når du står op om morgenen: I
dag kan jeg starte på en frisk, med Guds kærlighed og tilgivelse, af ren nåde. Alle den nye dags
muligheder ligger dér og glimter foran dig som
duggen ligger og glimter i morgensolens stråler
i græsset.
Carsten Ackermann

ROHOLTE SOGN

Kirkeklubben i Roholte

RoKoGo-koret

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

Vi har haft 4 koncerter samt optrådt på Hylleholtcentret og til enkelte gudstjenester. 		
Vi holder sommerferie frem til midten af september, hvor vi igen mødes hver onsdag i Roholte Sognehus fra kl 19-21.30. Den nøjagtige
dato fremgår af næste nummer af Kirkehilsen.

Vi hygger og drikker kaffe, som Anne Marie sørger for, så får vi garn og mønster med hjem, og
strikker som vi har tid og lyst. Vi strikker til børn
på Filippinerne.
Er der flere der har lyst til at deltage, er man
meget velkommen.
Kontakt Thyra Nielsen på tlf 56 78 86 53, Nete
Petersen på tlf 56 72 51 67 eller Birthe Petersen
56 72 54 51 nyt nr.: 41 41 95 24

Hvis du har lyst til at synge med i koret, bedes du kontakte organist og korleder Christina Bernstein ( 50 96 98 45 ) eller på mail:
c.m.bernstein@gmail.com

Venligst Thyra Nielsen

Sommermarked i Roholte
Søndag d.13. august 2017, 			
fra kl. 10.00 – 16.00
Roholte Kirke er igen i år, en aktiv del af markedsdagen.
Der er gudstjeneste i Roholte kirke kl.9.00 og i
løbet af dagen foregår forskellige ting i kirken.
Der bliver mulighed for rundvisning i den smukt
istandsatte kirke, og en tur i tårnet.
Der er endvidere billedudstilling i Sognehuset,
og mulighed for at hygge sig med en kop kaffe,
og høre om de ting, der foregår der, med strikkedamer, sangcafe og kor.
Selve markedet er på boldbanen lige overfor,
hvor kræmmere, underholdning og ikke mindst
hønseskidning, er en del af konceptet.

Lørdag d. 12.august, kl 18.00, er alle velkommen til, at deltage i en fælles grillaften. Medbring selv kød til grillen, så kan salatbar og drikkevarer købes. Der er selvfølgelig tilmelding til
Kludeegen@mail.dk eller til Lene 20255269.
Lene Rostgaard
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Sangcaféen 				
i Roholte Sognehus
Vi har haft 8 sangcaféer i løbet af sæsonen, som
starter i september og slutter til maj. Alle er meget velkommen. I det næste nummer af Kirkehilsen annonceres datoerne for sæson 2017 /
2018.
		

Christina Bernstein

2. pinsedags-gudstjeneste
i Boesdal kalkbrud
Gæstegudstjeneste med gæster
Søndag d. 18. Juni kl.10.30 får vi gæste-besøg
i Roholte kirke!
Det er en del af menigheden fra Tingbjerg kirke
i København, der sammen med præst og personale har bedt om lov til at holde en gudstjeneste i vores kirke i forbindelse med en sommerudflugt for Tingbjerg-menigheden.
Det har menighedrådet og præsterne sagt "ja"
til på betingelse af, at det gør det ud for den obligatoriske højmesse i Roholte denne søndag.
Det er altså en gudstjeneste for alle!
Præsten, Mette Basbøll, siger, at det bliver en
"lidt anderledes gudstjeneste" end man måske
er vant til.
Så der bliver altså flere gode grunde til, at man
dukker op og ser, hvad der foregår og får en
lidt anderledes og spændende oplevelse med
sig hjem.
Carsten Ackermann
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I over 10 år har sognene i Tryggevælde
fejret 2. pinsedag fælles i Boesdal Kalkbrud.
Det var oprindelig daværende sognepræst
Frede Tramm, Faxe, der fremkom med
ideen, og man må sige, den blev taget
godt imod. Hvert år har det samlet "fuldt
hus" i gryden i kalkbrudet, og hvert år har
vejrguderne betænkt os med "strålende
vejr"! Nogle gange med tørre stråler! Andre gange med lidt fugtigere stråler! Men
stemningen har altid været i top.
Af samme grund holdes der ingen gudstjeneste i Faxe og Roholte kirker 2. pinsedag, da vi alle sammen alligevel skal til
Boesdal.
Kom og vær med og sæt dit festlige præg
på gudstjenesten og tag velsignelse, godt
humør og sommer-stemning med dig
hjem igen!
Vel mødt i Boesdal d. 5. Juni kl.11.00!

ROHOLTE SOGN

Nyt fra graveren
Den 2. maj begyndte arbejdet med det sidste
stykke af den røde kirkemur mod øst. Vi håber
de besøgende på kirkegården bærer over med
"byggerodet," og glæder sig over det færdige resultat.

I den forbindelse vil der også, som tidligere
nævnt, blive udskiftet hække og lavet anlæg med
bunddækkende planter.
Vi ønsker alle en rigtig god sommer.
Med kærlig hilsen · Graver Linda Pedersen

15

HYLLEHOLT SOGN

Præsteskifte – Konfirmander og
Konfirmation
Da sognepræst Pia Heegaard Lorentzen fortalte
os på menighedsrådets møde den 31.10.2016,
at hun havde fået nyt embede i Holbæk Provsti fra den 1.12.2016, ønskede vi hende tillykke
med det; men samtidig var vi med det samme
klar over, at vi stod med en stor opgave foran os. Opgaver og problemer der skulle løses
i fællesskab med provst i Tryggevælde Provsti
Erhard Schulte Westenberg, der havde det
overordnede kirkelige ansvar, hvor sognepræst
Torben Petersen i Spjellerup-Smerup, Hellested
og Vemmetofte sogne blev konstitueret som
sognepræst hos os. Vi siger tak til Torben for
at have påtaget sig den opgave i 4 mdr., indtil
vor nye sognepræst Erik Grønvall Kempfner blev
indsat i Hylleholt Kirke den 9.4.2017 – herunder at du også påtog dig de kirkelige handlinger
indtil denne dag.
Vi siger også tak for samarbejdet med de mange
præster, som provsten fik fordelt til at tage de
mange gudstjenester fra søndag den 4.12.2016
og marts måned ud 2017.
For mange familier i Hylleholt Sogn var det store spørgsmål, hvem skal tage sig af konfirmandundervisningen, og hvem skal konfirmere vore
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børn. Efter aftale med Hylleholt Menighedsråd
og Tryggevælde Provsti ansatte provst Erhard
Schulte Westenberg pastor emeritus Frede Jørgensen Tramm til at varetage konfirmandundervisningen i Hylleholt Sogn, og det ville i praksis sige, at Gertrud Tramm og Frede Jørgensen
Tramm i fællesskab ville stå for undervisningen,
indtil vi fik ny sognepræst. – Denne ansættelse
blev forlænget til også at omfatte hele undervisningsforløbet til og med konfirmationen
den 29.4. og 30.4.2017. Tilsvarende fik Erik
Grønvall Kempfner – som vor nye sognepræst
– mulighed for at undervise sine konfirmander i
Store Heddinge, Lyderslev og Frøslev sogne og
konfirmere dem, så børnene ved begge præsteskifter har fået et fælles forløb med de samme
undervisere i hele konfirmationsforberedelsen
og efterfølgende konfirmation.
Selvom det overordnet er Tryggevælde Provsti´s
ansvar, at undervisningen til konfirmationsforberedelsen er i gode hænder ved et præsteskifte,
skal der fra Hylleholt Menighedsråd lyde en tak
til Frede for at han lod sig ansætte af Tryggevælde Provsti, og at Frede og Gertrud derefter i
fællesskab stod for konfirmandundervisningen
frem til konfirmationen af de 28 unge mennesker den 29. og 30.4.2017.
Arne Skovbæk, menighedsrådsformand
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Forårskonfirmation i Hylleholt kirke
Foto: Tom Lorentzen

29. april 2017 Bageste række: (Fra venstre) Frede Jørgensen Tramm, Alexander Ehn Kruhøffer, Jacob Heyn Lykkeby Nielsen,
Andreas Pedersen Vive, Mikas Bøje Hansen, Marcus Løfberg, Gertrud Tramm. Mellemste række: (Fra venstre) Niclas Elo Birk,
Maja Calvert Kølle, Klara Halling Jensen, Nicolaj Reinhold Jensen, Maria Holm Christensen, Theis Hoyda Plesner, Johanna Cecilie
Kjær Blomquist, Jonas Christian Flade Forreste række: (Fra venstre) Clara Emilie Norman Eriksen, Lea Thaulow Krag, Olivia
Anne Linnéa Thimgaard, Malou Senia Nielsen, Laura Gelin Hansen, Alma Johanne Bagger, Sofie Askløf, Camille Agnete Bruhn
Prytz, Sofie Løfberg.
Foto: Tom Lorentzen

30. april 2017 Bageste række: (Fra venstre) Gertrud Tramm, Cicilie Mie Lykke Pedersen, Julie Flodin, Emilie Gadegaard
Haastrup, Frede Jørgensen Tramm Forreste række: (Fra venstre) Sofie Lindskov Kjellman, Jeppe Lehman Jensen, 		
Anna Raahauge Uldal Jørgensen.
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Sommerhilsen

Tidligere kirkeværge 		
arkitekt Harry Nomann

Nu har vi endelig fundet os selv igen i vores nye
hjem på Hylleholtvej 7. Det er gået rigtigt stærkt
med at flytte, indsættelsen og få mit kontor op
at stå igen. Det var hårdt, men alle har været
utroligt hjælpsomme og tålmodige. Efterhånden som flytterodet har lagt sig, viser der sig
oven i købet en dejlig familievenlig præstegård,
perfekt egnet til en familie på fire piger, en
dreng og to voksne.

Da jeg besøgte Harry Nomann på hans 90
års fødselsdag den 18.1.2017, var det tydeligt, at det var en svækket mand; men jeg
havde da håbet, at det ikke var sidste gang,
jeg talte med Harry. Harry Nomann døde
18. april 2017.
Harry var medlem af menighedsrådet fra
1988 til 1996 – i alle årene som kirkeværge –
og da han gik ud af menighedsrådet i 1996
blev Harry valgt som byggesagkyndig i de
næste 2 valgperioder indtil dec. 2004.

Jeg hedder Erik Grønvall Kempfner, den nye
præst i Hylleholt, og er født og opvokset på
Bornholm i Rønne, og har studeret teologi i
København, hvor jeg også afsluttede pastoralseminariet. Jeg har tidligere været sognepræst
i knap 5 år i Store Heddinge-Lyderslev-Frøslev
pastorat. Forinden da var jeg vikar bland andet ved Klosterkirken i Nykøbing-Falster. Jeg
opfatter mig selv som en glad og let omgængelig person med et ungdommeligt sind. Som
de fleste prøver jeg at bekymre mig mindre – så
lever man længere efter sigende. Og nu har vi
endelig slået os ned her i dejlige, naturskønne
Faxe Ladeplads, hvor vi er sikre på, at vi bliver
glade for at bo.

I alle årene havde menighedsrådet stor glæde af Harry´s store faglige indsigt.

Vi håber på at falde godt til og glæder os til
at lære en masse folk at kende ved at deltage i
lokallivet. Jeg har i hvert fald tænkt mig at benytte mig af sejlklubben lige ved siden af, hvis
det er muligt. Ellers mødes vi forhåbentlig ved
lejlighed i den smukke Hylleholt Kirke eller i Hylleholt Sognehus. Om ikke andet kan et møde
jo altid arrangeres på mit nummer 21717083.
I ønskes alle en dejlig og behagelig sommer…
Fot0: Henrik Morin
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Da Harry kom i menighedsrådet, var vi ved
at være færdige med udskiftningen af kirkens vinduer. Sognepræst Verner Villensgaard Jensen rejste fra sognet i 1991 – og
følgelig skulle præstegården sættes i stand.
Kirkegårdsmuren har løbende haft brug for
en kærlig hånd – både efter hærværk og påkørsel. – Kirken skulle sættes i stand; men
først skulle orglet sættes i stand og udvides, det blev det i 1996. I alle årene – mens
Harry var kirkeværge - har der været talt om
og noteret i synsprotokollen, at cementfliserne foran trappen skulle udskiftes – og det
venter vi stadig på – nu med et udarbejdet
projekt. I Harry´s periode som kirkeværge
og byggesagkyndig blev der arbejdet med
indretning af redskabsrum til graveren,
med kirkeistandsættelse i 2002 m.v. Harry
var med til at udarbejde en folder om kirken for at følge op på jubilæumsskriftet fra
1978 – den nye folder kom i 1993.
En særlig indsats blev kirkegården med dræning og med tegning af kort og udarbejdelse
af en folder om kirkegården, hvor det meste
af teksten blev udarbejdet af Harry ud fra de
drøftelser, vi havde haft i menighedsrådet.

HYLLEHOLT SOGN

Jeg vil lade Harry selv komme til orde i et par
tekster fra hans periode som kirkeværge fra folderen om kirkegården:
Citat: OM KIRKEGÅRDEN
Menighedsrådets planlægning for kirkegården
omfatter bl.a. anlæg af den nye del af kirkegården, herunder det nuværende, ubenyttede
græsareal, til urnegrave i plæne, Urnehave.
Denne del agtes anlagt som en have – opdelt i
mindre afsnit, som afgrænses med beplantning,
ligesom der vil blive anlagt plantegrupper med
træer og buske, og hvor der også etableres små
områder med bænke.
Området vil fremtræde som en gruppe af mindre, let afgrænsede haveanlæg, hvor besøgende
uforstyrret vil kunne have en stille stund for sig
selv.

Dette har medført et behov for gravstedsformer, som ikke binder brugeren så fast, som det
oprindelige gravsted gjorde. Hylleholt menighedsråd kan tilbyde seks former for jordfæstelse. I det følgende redegøres for enkeltheder ved
hver gravstedsform. – Citat slut
Folderens forside bærer tydeligt præg af
Harry´s grafiske lyst og evne til at opstille en
tekst, så den tager sig indbydende ud.
Harry Nomann´s arbejde er efterfølgende fuldt
op af skiftende kirkeværger og gravere ved Hylleholt Kirkegård, hvor man tydeligt kan se – at
tider skifter.
Arne Skovbæk, menighedsrådsformand

I planlægningen indgår også, at den ældste del
af kirkegården, specielt området omkring kirken, søges bevaret i sin oprindelige skikkelse,
herunder retablering af sløjfede gravsteder.
Bevarelse af denne del af kirkegården kræver
imidlertid, at sognets beboere støtter tanken og
tager aktivt del heri ved at benytte de gravstedsformer, som området består af. – Citat slut.
Citat: TIDER SKIFTER
Specielt i de seneste årtier er udviklingen gået
stærkt og har medført omfattende strukturændringer, som mere eller mindre har ændret
forudsætningerne for den enkeltes tilværelse.
Dette gælder også vort forhold til og benyttelse
af kirke og kirkegård.
Hvor det førhen var ganske enkelt – hvor familien havde et tilhørsforhold til kirke og kirkegård, og hvor en kirkegård så ud som kirkegårde skulle se ud – er tilhørsforhold til og brug af
kirkegård ofte mere problematisk nu om dage,
bl.a. fordi familier i moderne tid spredes rundt
i land og rige og derved har vanskeligere ved at
opretholde det nære forhold til deres pårørendes sidste hvilested.
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Køng Museum og Hylleholt Kirke
For nogle år siden var Hylleholt Kirkes nye hvide messehagel på udstilling på Køng Museum
sammen med kirketekstiler fra andre kirker.
Inden vi tog den hvide og grønne messehagel
– designet af Maja Lisa Engelhardt – i brug i
2004, havde begge messehageler været på udstilling på Det Religiøse Museum i Lemvig fra
den 29.5. og et par måneder frem, inden vi selv
fik messehagelerne indviet ved en festgudstjeneste den 12.9.2004.
Her i foråret fik vi igen en henvendelse fra Køng
Tekstilmuseum, der gik på, om de kunne låne
vor grønne messehagel til en broderiudstilling
på Køng Museum fra Palmesøndag den 9.4.
til og med 2. pinsedag den 5.6. Køng Museum
drives af frivillige via en Venneforening og har
åbent lørdage, samt søn- og helligdage fra kl.
12.00 – 16.00, og på denne broderiudstilling
kan man se vor grønne messehagel.
Det er selvfølgelig en glæde for os, at museer
gerne vil låne vore messehageler til udstillinger.
Det er også en glæde for os i menighedsrådet,
at der jævnligt kommer gæster, der via Vejkirkefolderen m.v. kommer på besøg for at se
kirken, og også nogle der har Maja Lisa Engelhardt som tema, hvor de her i det Sydsjællandske besøger Vallensved Kirke med en kirkerude,
der minder om rosemotivet på den lillafarvede
messehagel, som vi har, og Holsted Kirke med
den store altertavle man udefra kan fornemme
over mod Næstved Storcenter – og så Hylleholt
Kirke med udsmykninger i altertavlen, altertæppet og antependiet, og farvesætningen af kirken, samt de fire messehageler. Så her kan man
få et indtryk af, hvad moderne udsmykning kan
tilføre en gammel hvidkalket landsbykirke og en
næsten ny som Holsted – og vor kirke på snart
140 år i 2018.
Arne Skovbæk
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Mulighed for lørdagsdåb 		
i Hylleholt Kirke
Lørdag den 24. juni kl. 10.30			
v. Erik Grønvall Kempfner

Gudstjeneste 				
på Hylleholtcenteret
Torsdag d. 8. juni kl.14.30 -16.00
Gudstjeneste med nadver 			
v/ Erik Grønvall Kempfner (kirkebil)
Torsdag d. 20. juli kl.14.30 -16.00
Gudstjeneste med nadver 			
v/ Erik Grønvall Kempfner (kirkebil)
Torsdag d. 17. august kl.14.30 -16.00
Gudstjeneste med nadver 			
v/ Erik Grønvall Kempfner (kirkebil)
Disse dage er der gudstjeneste med nadver
på Hylleholtcenteret ved Hylleholt Sogns
nye præst, Erik Grønvall Kempfner. Efter
gudstjenesten hygger vi os med danske sange, kaffe og kage.
Kaffen koster 21 kr., hvis man ikke bor på
Hylleholtcenteret.
Alle er velkomne, kirkebilen kan bestilles.
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Korskolen ved Hylleholt kirke
tilbydes til elever fra 2.-3.klasse. Om efteråret
har vi et samarbejde med minikonfirmanderne,
der munder ud i et krybbespil med masser af
sang og dejlig julestemning. I foråret har vi arbejdet med at sætte et teaterstykke op om Moses liv. I år har vi desuden fået vores instrumentsamling øget, så vi nu har tre flotte marimbaer.
Dem bruger vi til at blive bevidst om tonenavne,
klaverets opbygning, at synge og spille samtidig, prøve at improvisere, arbejde med forskellige rytmer og øge bevidstheden om, at det, vi
synger, er specifikke toner, der både kan synges
og spilles.
Vi arbejder også med rytme-instrumenter og
udvider instrumentsamlingen med et sæt congas, så vi kan blive mere bevidste om rytmer,
under-inddelinger og lifts. Udover at synge en
hel masse sange, skal vi også altid lige nå at lege
lidt med udgangspunkt i musik og sang og så
er der selvfølgelig juice og kirkekiks. Vi arbejder jo sidst på dagen efter en lang skoledag,
så det er godt med lidt fælles hygge og en forfriskning. Det giver energi til indlæringen. Ved
vores koncerter har vi et samarbejde med vores
ungdomsmusiker, som spiller tværfløjte. Fløjten spiller som en del af ungdomskorordningen
med ved mange højmesser i Hylleholt Kirke. Ved
gudstjenesterne har i dette skoleår medvirket et
par ungdomssangere, der synger med ved de
fleste gudstjenester. Fløjte og sangere har medvirket som en naturlig del af gudstjenesten ved
præ- og postludium, så snart der var mulighed
for det.
2. pinsedag skal vi synge sammen med flere andre kor ved Tryggevælde Provsti’s fælles gudstjeneste i Boesdal Kalkbrud.
Ny korsæson for korskolen (2.-3.klasse) og koret (4.-6.klasse)starter igen efter sommerferien
i slutningen af august eller starten af septem-

ber. Der er åben for optagelse af ungdomssangere (7.-?) resten af skoleåret. Ring til Organist
Charlotte Hjerrild Andersen tlf. 3071 0102
eller mail organisthylleholt@gmail.com for
sangprøve og samtale om, hvad der kræves, for
at kunne synge med ved gudstjenesterne. Charlotte kan også kontaktes, hvis der allerede nu er
spørgsmål til kommende sæson.
På gensyn.

Folkekirkens Nødhjælp
Søndag den 12. marts 2017 havde
Rikke Olsen igen stillet sig til rådighed som indsamlingskoordinator ved Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling. Vi siger tak til Rikke Olsen og til dem, der
havde meldt sig som indsamlere og til dem, der
gav et bidrag til hjælpen, så Folkekirkens Nødhjælp har midler til at give verdens mest udsatte
mennesker en håndsrækning. Næste års landssogneindsamlings dato er fastsat til søndag den
11. marts 2018, hvor Rikke Olsen igen har sagt
ja til at være indsamlingskoordinator, og det er
vi i Hylleholt Menighedsråd meget glade for.
Arne Skovbæk

Minikonfirmander
Efter skolernes sommerferie vil eleverne i 3.
klasse få mulighed for i løbet af efteråret at deltage i minikonfirmandundervisning i Hylleholt
Kirke.
Vi mødes en gang om ugen, hvor vi skal høre
om kirken, synge, lave opgaver samt hygge os
med saftevand, frugt og kage. Undervisningen
vil foregå umiddelbart efter skoletid.
Lige nu ved vi ikke, hvilken ugedag det bliver,
men i slutningen af sommerferien vil alle elever
modtage et brev med alle relevante oplysninger.
Vi håber, at se rigtig mange børn.
Marianne Carlberg, minikonfirmandlærer
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Erindringsværkstedet
Hylleholt Sognehus, 				
Hovedgaden 15, Faxe Ladeplads

medarbejdere i aktiv tjeneste. MAF's formål er
"at give evangeliet vinger" og dermed forøge
kirkernes og de humanitære organisationers
rækkevidde, således at så mange mennesker
som muligt kan få humanitær hjælp og blive
mødt med det kristne budskab.

Program for september, oktober og 		
november 2017
5. oktober kl. 14-16			
Foredrag, kaffe/te og kage koster 40 kr. pr.
Hans-Willy Bautz: 			
gang. 						
"Mord på Sicilien 				
Kontaktperson Gertrud Tramm tlf.: 40567577

– Et spor fører til Danmark"

Alle er velkomne. Kirkebilen kan bestilles.
7. september kl. 14 – 16			

Gunilla Heick: 				
Dansk Vestindien – det tabte paradis?
I år er der gået 100 år siden Danmark solgte
St. Thomas, St. Croix og St. John til USA for 25
millioner dollars. Vi tager på en billedrejse til
de tre øer og hører om både kolonihistorie og
om, hvordan livet derude leves i dag. Gunilla
Heick har besøgt øerne tre gange indenfor de
sidste syv år og er blevet meget glad for dem. Vi
hører også om de sorte slavers efterkommere i
Danmark, samt får praktiske tips til egne rejseoplevelser.

21. september kl. 14 – 16			

Kamma og Arne Puggaard: 			
Lille flyselskab med stor rækkevidde
Arne Puggaard og hans hustru Kamma ledsager
deres foredrag med billeder om MAF’s flymission fra en af deres mange rejser blandt andre
til Madagaskar.
MAF (Mission Aviation Fellowship) blev startet i England lige efter 2. Verdenskrig af kristne
RAF-piloter, som så muligheden for at anvende
krigsflyene i fredens tjeneste. MAF er i dag en
stor international, fælleskirkelig missionsorganisation med afdelinger i hele verden. MAF har
135 fly stationeret i 30 u-lande og har ca. 1400

22

Krimiforfatteren Hans Willy Bautz er vendt
hjem til Haslev efter 30 års arbejde i Tyskland.
Han vil fortælle om sin roman. Handlingen tager sit udspring i et mord på Sicilien, som bringer en siciliansk kriminal-kommissær og hendes
ven, en dansk-tysk journalist til Syd- og Østsjælland, hvor drabelige begivenheder finder sted.
Vi vil høre om, Hans-Willy Bautz´s forfatterskab og om, hvor han henter sin inspiration.

19. oktober kl. 14-16				

Ole Sørensen: 			
"Klinten og verdensarven"

Stevns Klint er blevet optaget på UNESCO's liste over verdensarv, fordi et dramatisk kapitel
i Jordens historie gemmer sig i klinten. Et ganske tyndt lag af Fiskeler fortæller historien om,
hvordan dinosaurerne og halvdelen af alle dyrearter blev udslettet for 66 millioner år siden,
da en asteroide ramte Jorden. Stevns Klint i Højerup, er verdensberømt som det bedste sted
i verden at se det dramatiske lag, men Stevns
Klints smukke natur rummer også et væld af andre historier og oplevelser. Ole Sørensen, der i
mange år har været frivillig omviser, vil fortælle
om dette enestående geologiske klenodie, som
vi er så heldige at have i vores "nabolag."

(forts. side 23)
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02. november kl. 14 - 16			 Folkekirkens

Marianne Schroll: 				
"Århundredes børn – århundredet ud"
Marianne Schroll, der i 1991 blev udnævnt til
Danmarks første professor i geriatri (ældres
sygdomme) og nu er aktiv pensionist, vil med
udgangspunkt i en undersøgelse af stor gruppe
danskeres liv og helbred gennem 50 år beskrive
aldringsprocesserne.
Hendes erfaring og indgående kendskab vil udmønte sig i gode og konkrete råd om, hvordan
vi får det bedste ud af det, nogle benævner som
"Den tredje Alder."

Skoletjeneste

Formålet med en folkekirkelig skoletjeneste er først og
fremmest at inspirere med
nye idéer til kristendomsundervisningen ved
blandt andet at udarbejde undervisningsmaterialer samt tage initiativ til og koordinere undervisningsforløb for faget kristendomskundskab/religion med mulighed for inddragelse af
andre fag som f.eks. dansk, musik, billedkunst
m.m. i tværfaglige projektforløb.
Kort sagt: Et organiseret og konstruktivt skolekirke-samarbejde.

Skole-kirke-samarbejde handler som udgangspunkt ikke om det enkelte menneskes religion
16. november kl. 14 - 16			
eller personlige tro. Skole-kirke-samarbejde
Birgit og Jørgen Jensen: Videofilm
udspringer derimod af, at skolen ifølge Folkeskolelovens § 1 "skal gøre eleverne fortrolige
Jørgen Jensen vil med sine videooptagelser lade
med dansk kultur – herunder kristendom" og
os genopleve vores udflugt 19. maj 2016 ”I
at folkekirken i denne sammenhæng er en helt
Grundtvigs fodspor” og i grove træk fortælle
naturlig og oplagt samarbejdspartner.
om den rute vi kørte.
Efter kaffepausen viser Jørgen en film, som han
optog under sit og sin kones besøg i Sydafrika
d.14 Maj 2014. Inden filmen starter, fortæller
Jørgen ganske kort om, hvor i Afrika de var, og
hvordan de boede.

30. november kl. 13 – 16.30

Julefrokost i Erindringsværkstedet
Buffet fra La Mer pris 100 kr.			
Underholdning, snak, latter og megen glæde.

FiSK er desuden en del af det landsdækkende
netværk af folkekirkelige skoletjenester, som afvikler store, fælles undervisningsprojekter - bl.a.
"På kant med Kierkegaard" til overbygningen
og senest i 2015 "Lydspor – Leg med lyd i bibelske fortællinger" til indskolingen. Projektet
"Lydspor" indeholder bl.a. en nytegnet animationsfilm og en lydplatform hvor eleverne kan
skabe deres egne lydfortællinger."		
Citat fra Folkekirkens Skoletjenestes hjemmeside.
Der har netop været afholdt årsmøde i Herfølge, hvor teolog Birgitte Krogh og lærer Sidsel
Leth Svensson igen i år kunne berette om stor
deltagelse fra skolerne i Faxe, Køge og Stevns
kommuner.
Vera Bisp
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Præsteindsættelse 		
i Hylleholt Kirke
Palmesøndag, den 9. april 2017, blev
Erik Grønvall Kempfner indsat som ny
sognepræst i Hylleholt kirke og sogn
af provst for Tryggevælde Provsti, Erhard Schulte Westenberg. 		
Se forsiden og side 3 med menighedsrådets velkomst.
Den nye præst blev fulgt op gennem
kirken af provsten, Carsten Ackermann fra Roholte, Torben Petersen
fra Spjellerup og Menighedsrådsformand Arne Skovbæk, Hylleholt.

En dejlig dag, der sluttede med kaffe
og kage i Hylleholt Sognehus.
Vera Bisp
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Fotos: Henrik Morin

Gudstjenesten blev yderligere festliggjort ved, at RoKoGo-koret deltog
under ledelse af korleder, organist
Christina Bernstein, Roholte, foruden
kirkens ungdomsmusiker på tværfløjte
og ungdomskorsangere.
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Vej-og cykelkirker
Det er 17. gang, at Kirkefondet udgiver disse brochurer over vejkirker og
andre åbne kirker i Danmark. Det er de deltagende kirker, der finansierer trykning og distribution af brochurerne. I år er der ca. 20 nye kirker
med i brochurerne.
Brochurerne er atter i år illustreret og layoutet af tegner og grafiker
Kim Broström.
Tips til besøg i kirkerne
I Danmark er der over 2000 kirker. Nogle er næsten 1000 år gamle,
andre er nye. Mange – men ikke alle – er åbne for besøgende.
I kirken kan du:
•

Sidde i stilhed, tænke, bede en bøn, læse i den bibel eller salmebog, som findes i kirken.

•

Opleve kirkens kunst, symboler, arkitektur og historie

•

Tænde et lys, hvis der er en lysglobe eller lignende

•

Deltage i gudstjenester, andagter og koncerter

•

Tage kirkeblade og andet fremlagt materiale

Bemærk: Kirkerne kan være lukkede på gr. af kirkelige handlinger som
begravelse eller bryllup.
Mange bruger brochurerne, når de tager rundt på ture i Danmark.
Formatet gør det nemt at have brochurerne liggende i handskerummet. Oplysninger om kirkernes adresser gør det nemt at indtaste adressen på sin GPS.
Hylleholt kirke er igen i år med i denne informative folder, som vi ved, mange er glade for.
Folderen kan hentes i kirkens våbenhus, på campingpladser, turistkontorer, biblioteker eller downloades.

Aftengudstjenester 			
i Hylleholt Kirke
Søndag den 23. juli og søndag den 27. august
vil der være aftengudstjeneste kl. 19 ved Erik
Grønvall Kempfner.
Vi håber på dejligt sommervejr, så vi efter gudstjenesten kan nyde kaffen/teen enten i våbenhuset eller udenfor kirken.
Menighedsrådet
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2. pinsedag kl. 11 i Boesdal Kalkbrud
Traditionen tro holder Tryggevælde Provsti igen i år en stor fællesgudstjeneste i Boesdal Kalkbrud. Det store arbejde med at gøre klar til sådan en udendørs gudstjeneste
belønnes heldigvis med, at der kommer rigtig mange
PINSE
kirkegængere.
2017
Spejdere, børne – ungdoms - og voksenkor fra mange
sogne deltager foruden et stort antal præster fra hele
provstiet.
Efter gudstjenesten er man velkommen til at spise sin
medbragte mad i det dejlige område eller købe en kop
kaffe.
Fra Hylleholt Sogn kan man bestille kirkebilen hos
Faksebilernes Taxi tlf.: 56714455
Fra Faxe Sogn kan kirkebilen bestilles på kirkekontoret tlf.:56713552 senest fredag den 2. juni kl. 12.

frokosten
kan købes i
kalkbruddet

Frilufts-gudstjeneste
i Boesdal Kalkbrud
2. pinsedag den 5. jun

i kl. 11.00

Sognene i Tryggevæld
e Provsti

Foto: Henrik Morin

Pilgrimsvandring 			

for Tryggevælde Provsti for 12. gang.
HUSK: Tryggevælde Provsti’s Pilgrimsvandring
den 2. september 2017, hvortil der er tilmelding
senest den 15.8. til kordegn Bodil Hovmand: mail:
BOHO@km.dk. Se det fulde program på Hylleholt
Kirkes hjemmeside – www.hylleholtkirke.dk, samt
Tryggevælde Provstis hjemmeside: 			
www.tryggevaeldeprovsti.dk
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Sommerkoncert i Hylleholt Kirke
Søndag den 13. august kl. 16

Shaw-Magnussen Duo med David Lau Magnussen (piano) og Jacob Shaw (cello)
David Lau Magnussen har igennem de seneste år etableret sig som en af de førende
pianister i Danmark. Yderst aktiv som solist og kammermusiker havde han i sidste sæson
bl.a. verdenspremiere på en ny klaverkoncert af Martin Lohse i København samt talrige
solo- og kammermusikkoncerter over det meste af Europa og Asien. Her i lokalområdet
kender vi også David fra hans tidligere ansættelse som en særdeles kompetent organist
i Smerup, Spjellerup, Hellested og Vemmetofte Kirker I løbet af sin karriere, har David
modtaget adskillige priser og udmærkelser, blandt dem den prestigefyldte "Oddfellow
Artist Award," som blev præsenteret for ham efter en koncert i den historiske Oddfellow
Koncertsal, København...
Han har optrådt i Kina
både som solist og sammen med sin Duo ShawMagnussen. Det er netop
denne verdensberømte og
særdeles velspillende duo,
der gæster Hylleholt kirke
ved årets sommerkoncert.
Prisvindende britiske cellist Jacob Shaw har fået
stor ros for sine koncerter
og har etableret sig som
en af de mest fremtrædende unge solister bosat i Skandinavien. Hans
unikke programideer, originale stil og entusiasme har givet ham stor støtte og beundring
som kunstner. Shaw-Magnussen Duo blev dannet i København 2012 og har optrådt i
adskillige lande og på tværs af kontinenter i sale som Carnegie hall, Guangzhou Opera,
Porto Casa da Musica og er ofte transmitteret i både fjernsyn og radio internationalt.
Specielt i Asien er der stor efterspørgsel på duoen, der har turneret i alle storbyer i Kina,
sydøst Asien og Syd Korea... Sidste år blev Shaw-Magnussen Duo inviteret af Anglo
Danish Society i London til at spille for Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Ved
koncerten i Hylleholt kirke vil der bl.a. blive spillet værker af Edvard Grieg, Robert Schumann og Bela Bartok. En dynamisk og lyrisk koncert, der belyser den store indflydelse
folkelig musik har haft på vestlig klassisk musik.
Koncerten er gratis og alle er velkomne – der bliver traditionen tro samlet ind til Hylleholt
sogns julehjælp. Kirkebilen kan bestilles.
Koncertudvalget

27

FÆLLESARRANGEMENTER & KONCERTER

Swahilimesse – en tanzaniansk luthersk messe
Lørdag den 19. august kl. 15 i Faxe Kirke
Swahilimessen, der er skrevet af den tanzanianske og lutherske kirkemusiker og komponist, Jenitha Abela Kameli, blev første gang opført i Haslev Kirke i 2011. Siden har et
norsk musikforlag udgivet hele messen på både cd og noder på norsk (bokmål), engelsk
og swahili.
Messen består af 13 korsatser og udgør dermed det største korværk, der til dato er skrevet af en tanzaniansk komponist. Fundamentet er de traditionelle messedele som kyrie,
gloria, credo, sanctus og Agnus Dei.
Der er således klare fællesnævnere i forhold til den messe, vi kender fra Danmark. Når det
er sagt, er den lutherske gudstjeneste meget andet end den traditionelle danske højmesse.
Gudstjenesten er først og sidst formet af den kultur, den skal virke i, og en swahilimesse
rummer således både tekster om sult, sygdom og tørke og om fortrøstning og håb.
I august 2017 kommer de to tanzanianske kirkemusikere, Jenitha Abela Kameli og Amos
Rugalema Kahesi igen til Danmark for at opføre swahilimessen sammen med fire sjællandske kor (Haslev, Holsted og Halskov Kirkers ungdomskor samt ”Ung Koralklang”
fra Faxe). Endvidere medvirker et hold af sukumadansere fra det dansk/tanzanianske
kultursamarbejde, Utamaduni.
Den ene af disse koncerter kan høres i Faxe Kirke lørdag den 19. august kl. 15! 		
Vel mødt til en spændende og anderledes koncert!
Til koncerten er der gratis adgang, og kirkebilen kører. Denne kan bestilles på Faxe Kirkekontor (5671 3552, tast 1) senest fredag den 18. august kl. 12.
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Kirkelig vejviser FAXE
PRÆSTER I FAXE-ROHOLTE PASTORAT:
Kirsten Kjær Ohms, sognepræst (kbf.)
Faxe Præstegård, Kirketorvet 7, 4640 Faxe
Tlf. 56 71 31 23 · E-mail: kkoh@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 10 - kl. 11
Fridag: Mandag
Carsten Ackermann, sognepræst
Roholte præstegård, Roholtevej 30, 4640 Faxe
Tlf. 56 72 50 84 · E-mail: cac@km.dk
Træffes bedst man.-tors. kl. 11-12 samt
man. kl. 18-19 og i øvrigt efter aftale
Fridag: Fredag

KIRKEKONTORET:
Kontor: Gl. Strandvej 1, 4640 Faxe
Tlf. 56 71 35 52
Åbningstid: Mandag-fredag kl. 9.00-13.00
evt. senere træffetid efter aftale
KORDEGN: Stig Laursen
Træffes på kirkekontoret i åbningstiden
Tlf. 56 71 35 52 · E-mail: sla@km.dk
ORGANIST: Lene Besser · Tlf. 23 32 36 68
KIRKETJENER:
Susanne Skjoldgaard Pedersen
Tlf. 20 14 52 18
KIRKEGÅRDSLEDER: Lone Brett Jensen
Træffes på kirkegårdskontoret
mandag - fredag kl. 11-12
Tlf. 56 71 35 52 · E-mail: lmkr@km.dk
MENIGHEDSRÅDSFORMAND:
Morten Vive · Gl. Strandvej 3, 4640 Faxe
Tlf. 56 71 57 68 / 23 71 13 61
E-mail: morten.vive@gmail.com
KIRKEVÆRGE: Per Jensen
Stenagervej 50B, 4640 Faxe
Tlf. 28 45 32 50/56 71 32 50
KIRKEBLADS-REDAKTØR: Claus Østenby
Ny Strandvej 18A, 4640 Faxe
Tlf. 60 16 39 84 · Email: Faxoegaard@mail.dk
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FØDSEL OG DØDSFALD:
Anmeldes snarest muligt til kordegnen.
Gl. Strandvej 1, tlf. 56 71 35 52.
Fødselsanmeldelse: Forældres dåbsattester
og evt. vielsesattest medbringes.
Dødsanmeldelse: Afdødes dåbsattest samt
evt. vielsesattest medbringes.
KIRKELIGE HANDLINGER:
Ved dåb, vielse og begravelse: Henvendelse hos
kordegn og hos præsten.
Bemærk venligst, at når f.eks. dåb eller vielse er
aftalt med præsten, skal man også henvende
sig til kordegnekontoret.

Omdelingen af KirkeHilsen
Faxe Ladeplads Idrætsforening (FLI) vil fremover
stå for omdelingen af KirkeHilsen, som de har
gjort de seneste 9 år i Faxe Ladeplads.
Det er i år et U12-drengehold fortsat med Tom
Hammer som ansvarlig, der 4 gange om året deler bladene ud. Menighedsrådet er glade for at
kunne støtte det lokale idrætsliv. Skulle bladet
udeblive, bedes man kontakte kirkekontoret.
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Kirkelig vejviser ROHOLTE

FØDSEL OG DØDSFALD:
PRÆSTER I FAXE-ROHOLTE PASTORAT:
Anmeldes snarest muligt til kordegnen.
Carsten Ackermann, sognepræst
Gl. Standvej 1, Tlf. 56 71
Roholte præstegård, Roholtevej 30, 4640 Faxe. 			
		35 52.
FØDSEL: Medbring forældres dåbsattest
Tlf. 56 72 50 84. E-mail: cac@km.dk
og evt. vielsesattest.
Træffes bedst man.-tors. kl. 11-12
DØDSFALD: Medbring afdødes dåbsattest
samt man. kl. 18-19 og i øvrigt efter aftale.
og dødsattest samt evt. vielsesattest.
Fridag: Fredag
Kirsten Kjær Ohms, sognepræst
(kbf. kirkebogsfører og begravelsesmyndighed)
Faxe Præstegård, Kirketorvet 7, 4640 Faxe.
Tlf. 56 71 31 23. E-mail: kkoh@km.dk

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

KIRKELIG HANDLING:
Aftales med den præst, der skal
foretage handlingen.

DET NYE MENIGHEDSRÅD 		
2016 – 2020
Jørgen Fredslund, tlf. 40 56 80 20

KORDEGN:
Stig Laursen
KONTOR: Gl. Strandvej 1, 4640 Faxe
Tlf. 56 71 35 52. Fax 56 71 35 56
E-mail: sla@km.dk
Man.-fre. kl. 9.00-13.00
GRAVER/KIRKEGÅRD:
Linda Pedersen
Tlf. 23 62 39 99. Mandag: Fridag
ORGANIST:
Christina Bernstein
Tlf. 50 96 98 45
E-mail: c.m.bernstein@gmail.com
KIRKEVÆRGE:
Hanne Margrete Straarup
Vindbyholtvej 32, Roholte, 4640 Faxe
Tlf. 61 60 80 46
E-mail: hmsjf@mail.tele.dk
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Hanne Margrete Straarup, tlf. 61 60 80 46
Kirsten Christensen, tlf. 56 72 54 71
Linda Johansen, tlf. 22 14 89 09		
Leif Richardt, tlf. 28 79 98 05

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Den 13. juni klokken 18.00.
Møderne er offentlige og begynder kl. 18.00.
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Kirkelig vejviser HYLLEHOLT
MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Arne Skovbæk
Folehaven 5, Ll. Elmue, 4654 Faxe Ladeplads
Tlf.: 56 71 70 51
E-mail: arsklilleelmue4654@gmail.com
SOGNEPRÆST:
Erik Grønvall Kempfner
Hylleholtvej 7, 4654 Faxe Ladeplads
Tlf.: 21717083
E-mail: ergk@km.dk Fredag er fridag
KIRKEVÆRGE:
Bent Friis
Strandhovedvej 2, 4654 Faxe Ladeplads
Mobil: 21 34 97 03
E-mail: bent.f@hotmail.com
KIRKEKONTORET:
Kordegn Bodil Hovmand
Hylleholt Sognehus,
Hovedgaden 15, 4654 Faxe Ladeplads
Træffes mandag og onsdag fra kl. 9-15
Tlf.: 56 71 60 83 · Mobil: 24 66 89 77
E-mail: boho@km.dk
GRAVERKONTORET:
Graver Arne B. Pedersen, Hovedgaden 13C,
4654 Faxe Ladeplads
Træffes mandag til torsdag fra kl. 9 – 15
E-mail: hylleholt.graverkontor@mail.dk
Tlf.: 56 71 72 86 Fredag er fridag
ORGANIST:
Charlotte Hjerrild Andersen
Tlf.: 30 71 01 02
E-mail: organisthylleholt@gmail.com
Fridag er fredag samt lørdage i lige
uger og tirsdage i ulige uge

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Datoerne for menighedsrådsmøderne i resten af
2017 er: 26. juni, 28.august, 25. september, 30.
oktober og 27.november. Alle er velkomne til at
overvære menighedsrådsmøderne, der holdes i
Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, Faxe Ladeplads. Møderne begynderkl.19. Et par dage før
hvert møde kan dagsordenen – og senere referatet – læses på kirkens hjemmeside www.hylleholtkirke.dkwww.hylleholtkirke.dk

Kollekter i marts, april og maj 2017:
Fra: 11.06. – 30.07.: Kirkens Korshær
Fra: 06.08. – 27.08.: Spedalskhedsmissionen
Ved koncerter og andre arrangementer i kirken
samles altid ind til Hylleholt Sogns Juleuddeling.

ERINDRINGSVÆRKSTEDET:			
Kontaktperson Gertrud Tramm, tlf.: 40 56 75 77
KIRKEBIL: Kirkebil tilbydes for at give alle Hylleholt sogns beboere mulighed for at deltage i de nævnte arrangementer.

KIRKEBLADSUDVALG:
Vera Bisp, Tlf.: 56 71 62 30				
E-mail: fambisp@hotmail.com				
Arne Skovbæk og Inger Christiansen
Alle læsere i Hylleholt Sogn er velkomne til at skrive,
maile eller ringe til redaktionen med kommentarer 		
eller gode forslag. Stof til næste Kirkehilsen afleveres
til kirkekontoret eller Vera Bisp senest til 31. juli.

Husk at besøge www.hylleholtkirke.dk
for at se de seneste nyheder og billeder.
Webmaster Henrik Morin:
webmaster@hylleholtkirke.dk
Tlf.: 52 40 62 62

Omdelingen af KirkeHilsen 							
Faxe Ladeplads Idrætsforening (FLI) vil også i 2017 stå for omdelingen af KirkeHilsen, som de har gjort
de seneste 9 år. Det er i år et u 12 drengehold fortsat med Tom Hammer som ansvarlig, der 4 gange om
året deler bladene ud. Menighedsrådet er meget glade for at kunne støtte det lokale idrætsliv. Skulle
bladet udeblive, bedes man kontakte Vera Bisp på tlf.: 56716230 eller mail: fambisp@hotmail.com
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GUDSTJENESTER · JUNI · JULI · AUGUST 2017

SØNDAG I KIRKEÅRET

FAXE

ROHOLTE

HYLLEHOLT

JUNI
Pinsedag
2. pinsedag, BOESDAL
Trinitatis søndag
1. søndag e. trinitatis
2. s. e. trin.

4/6
5/6
11/6
18/6
25/6

10.30 KKO
11.00 KKO
14.00 PBH
10.30 KKO
10.30 CA

10.30 CA
11.00 CA
10.30 CA
10.30 MB*
9.00 CA

10.30 ERGK K
11.00 K
10.30 ERGK
9.00 KKO K
10.30 ERGK

JULI
3. s. e. trin.
4. s. e. trin.
5. s. e. trin.
6. s. e. trin.
7. s. e. trin.

2/7
9/7
16/7
23/7
30/7

ingen
10.30 KKO
ingen
14.00 AR
10.30 CA

10.30 KKO(KK)
ingen
13.00 JC
ingen
9.00 CA

9.00 KKO K
9.00 KKO
16.00 TP
19.00 ERGK K
10.30 ERGK

AUGUST
8. s. e. trin.
9. s. e. trin.
10. s. e. trin.
11. s. e. trin.

6/8
13/8
20/8
27/8

9.00 CA
10.30 KKO
9.00 CA
10.30 KKO

10.30 CA
9.00 KKO #
10.30 CA
9.00 KKO

10.30 ERGK K
10.30 ERGK
10.30 ERGK K
19.00 ERGK

Gudstjenester på Hylleholtcenteret se side 20.

FORKORTELSER: KKO = Kirsten Kjær Ohms · CA = Carsten Ackermann · ERGK = Erik Grønvall Kempfner
MB * = Mette Basbøll, Tingbjerg + menighed · AR = Anne Rydahl, Ulse · TP = Torben Petersen, Spjellerup
JC = Jeanette Capion, Kongsted
TEGN: K = Kirkebil · KK = kirkekaffe i sognehuset · # = Sommermarked 				
ingen = Ingen gudstjeneste: der henvises til en af nabo-kirkerne
KIRKEBIL FAXE: I Faxe kører kirkebilen til hver gudstjeneste. 					
Ring til Faxe kirkekontor på tlf. 56 71 35 52, lokal 10, inden sidste hverdag kl.12.
KIRKEBIL HYLLEHOLT: Kirkebilen bestilles hos Faksebilernes Taxi tlf. 56 71 44 55.

