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Præsten har ordet
JULEFREDENS PRIS (et tilbageblik?)
(Jule-)Fredens pris har for de fleste af os nok været høj. FORESTIL DIG, at det hele (atter) pludseligt er forbi, før du har fået set dig omkring. Nu
sidder du stille og roligt og stirrer ud af vinduet.
Så er det, at vi ser os tilbage, og forsøger at danne os et overblik – og komme efter det: Fra start
til slut er december en travl og dyr måned. Det er
juleferie og du befinder dig nu i mellemjulen, medens du stirrer ud af vinduet. Julefamiliefesten
har vi lagt bag os, mens nytårsfesten – og eventuelle julefrokoster – stadig venter forude. Der er
et lille stykke vej endnu. Men endelig nærmer vi
os afslutningen på endnu et år, vi knap nok (eller
slet ikke) har haft tid eller råd til: alle disse krav
og forventninger fra familien, juletraditionerne
og ikke mindst til pengepungen. For ”Julen varer
længe, koster mange penge”.
Vi smiler og er glade og ønsker hinanden God
Jul og Godt Nytår. For Julen handler jo først og
fremmest om at gøre alle glade: får børnene
det, de virkelig ønsker sig? Er svigermor overhovedet klar over, hvor meget jeg måtte spæne
byen rundt for at opfylde hendes julegaveønske?
Ungerne spræller og skriger i den utålmodige supermarkedskø efter de søde fristelser, der hænger på hylderne overalt. Far sidder i sofaen og vil
hellere se håndbold på TV. Mor er ved at blive
vanvittig af at have svigermor boende. Alle tager
frustrationerne med sig på arbejde og smitter
hinanden. Alle smiler, mens det syder og bobler
af spændinger lige under overfladen.
Det er alt sammen ment i bedste mening. I lydighed bøjer vi os for juletidens overherredømme med dens utallige indkøb, gaveindpakninger
og forberedelser af årets fedeste måltid. Samtidigt nager den dårlige samvittighed, fordi vi
udmærket ved, at mange netop ikke har samme
mulighed for at fejre den såkaldte perfekte jul. Vi
vil så gerne gøre hinanden glade. Men ligegyldigt
hvilken tangent tanken følger, så kan det hele
godt komme til at føles skævt og forkert på en
underlig måde. Se, det kunne være en god jule-

gave eller et fint nytårsforsæt: at ringe til præsten
og lade sig skrive på listen over besøgsvenner!
Det koster ikke en krone og tager højst et par timer i ny og næ. Men for julefredens skyld skynder
vi os at lægge låg på tvivlen og konflikterne, der i
julehyggens navn fortsat får lov at syde og boble
under overfladen. Som en slags konfliktsky fred.
Eller en tålt julefred. Vi smiler og danser omkring
juletræet, idet vi synger ”Fred på jord, fryd på
jord, Jesusbarnet blandt os bor”! Det er jo det,
julen drejer sig om…
Teksterne, der oplæses i kirken Anden Juledag,
kaldet ”kirkens officielle martyrdag”, handler om
hvor vanskeligt verden har ved at modtage denne
fredsgave fra Gud. I én af teksterne Anden Juledag siger den voksne Jesus i Matthæusevangeliet
kapitel faktisk det stik modsatte af julefreden:
”Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred
på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred,
men sværd”. Hvis man første december tog en
rabiat beslutning om at stå af juleræset for at
droppe julekalenderen, adventsgaverne og sparede drastisk på julegaverne, så ville du straks få
det ”sværd” at føle, som Jesus her taler om: ”Jeg
er kommet for at sætte splid mellem en mand
og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor, og en mand får
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sine husfolk til fjender”. Det vil just ikke gavne
husfreden at få hele den skuffede familie på nakken. Men hvad nu hvis det er prisen for den ægte
julefred…!?
Anden juledag kaldes i øvrigt også for Sankt
Stefans dag, opkaldt efter Stefanus, den kristne
kirkes første martyr, som man kan læse om i
Apostlenes Gerninger 7,54-60. Stefan var udvalgt til at være diakon i en af de første menigheder nogensinde. Her spiste man sammen hver
dag. Jo flere man blev, jo mere var der brug for
organisering ved uddelingen af mad ved bordene. For Stefan stod den altså på juleræs hver
eneste dag!
Stefan forkyndte evangeliet om Jesus Kristus og
var ”fuld af Guds nåde og kraft”. Modstanden
mod de kristne var dog brudt ud blandt nogle af
Jerusalems jøder, og falske vidner anklagede Stefan for gudsbespottelse. Byen sydede og boblede
af undertrykte og uforløste konflikter, fordi man
ikke kunne blive enige om, hvad det med Jesus
drejede sig om. Men Stefan kunne ikke holde det
glædelige budskab for sig selv. Han blev stenet
til døde, fordi han sagde sin mening om Jesus,
der ikke levede op til alles forventninger og krav.
Nu vil du nok ikke blive hverken korsfæstet,
stenet eller brændt, hvis du stod af juleræset
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for at genvinde julefreden. Men freden har en
pris. Den koster (muligvis ikke) mange penge,
og kræver måske store ofre. Julefreden har em
pris, men ikke den pris vi tror. Den er ikke som et
nytårsforsæt på skrømt. Fredens pris er oprigtig,
åben og ærlig uden forstillelse. Den vil være et
budskab, der uden tvivl vil rense luften imellem
os. Og den kan sagtens undvære den tykke facade af overflødigt ”fyld” og diverse betingelser
for gennemførelsen af (endnu) en perfekte jul.
Din jul ville måske have været perfekt, hvis du
bare et øjeblik turde lukke øjnene i ro og fred, og
se Jesusbarnet for dig, og virkelig rumme tanken
”i sandhed mand og Gud” (som vi synger i julesalmen ”En rose så jeg skyde op af den frosne
jord”). Så vil vi blive i stand til at TRO på freden,
selvom det ser ret håbløst ud for tiden. At turde
tro på freden er ikke blot en julens undtagelsestilstand, men rent faktisk den oprindelige mening med det hele, selvom den selvfølgelig har
en pris. Både den indre og den ydre fred… Må
julefreden sænke sig over land og by…

I ønskes alle En Glædelig Jul! –
og Efterjul med Tilbageblik!

Faxe sogn

Grandækning
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 arbejder
med at lægge gran på kirkegården. Trillebøren
er fyldt godt op med redskaber og arbejdstøjet
skal både være lunt og vind- og vandtæt.
I de seneste år har der også været fokus på hensigtsmæssige arbejdsstillinger med mere, når der
skal lægges gran. Det kan være noget af en udfordring, når grandækningen skal være mindst ligeså pæn som sidste år, men der er arbejdes med
mange forskellige kreative løsninger, så både kirkegårdens personale og kirkegårdens besøgende
kan være tilfredse med resultatet.
Grandækningen beskytter sarte planter mod
vinterfrosten, men pynter også. Ikke mindst, når
kirkegårdens personale udfolder deres kreative evner og lægger gran i smukke mønstre eller figurer.
Det er ikke noget, der kommer af sig selv. Der
skal viden til, og hvert år mødes kirkegårdspersonale fra mange kirkegårde til en fælles ”grandag” på en af kirkegårdene, hvor man udveksler
erfaringer, tips og tricks. Dagen slutter med en
bedømmelse af arbejdet, og i år blev det bl.a. til
en 2. plads til kirkegårdsleder Lone Brett Jensen.
Gå gerne en tur på kirkegården og nyd de
mange smukke grandetaljer. Selvom arbejdet i

Der bliver dog stadig lagt fine dekorationer,
som f.eks. en klokke eller et hjerte.

skrivende stund kun lige er begyndt, så ved jeg
at det bliver det flot. Hvert år hører jeg mange
rosende fra pårørende og andre, der besøger
kirkegården ved vintertide, og rosen gives hermed videre.
Kirsten Kjær Ohms

Her ses hvordan granet bliver ført på plads ved gravsted ved hjælp af en sliske,
så kirkegårdens personale ikke skal ligge så meget på knæ.
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Dåbsserviet ved døbefonten: klar til brug

Dåbsservietter
Vi iler med en stor tak til tre flittige damer: Else
Byskov, Karen Petersen og Ebba Pedersen, der
har kniplet og monteret kanter på kirkens fine
nye dåbsservietter. Der er hele 3 muligheder for
at vælge en farve, der passer: blå, rosa og den
neutrale hvide. Dåbsservietterne er til genbrug,
for vi regner med, at de kan holde i mange,
mange år, - og de første af de små fine arbejder
har allerede været i brug.

De nye servietter
kantet i 3
forskellige farver
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Rengøring inden og udenfor kirke
De fleste dage ligner arbejdet i kirken og på kirkegården almindeligt hus- og havearbejde. Og
så er der de dage, hvor det er lidt anderledes. De
færreste må f.eks. iføre sig støvmaske og dragter,
når der skal tørres støv af i stuen, men det er en
klog foranstaltning når kirketjeneren og hendes
assistent skal give tårn-rummet en omgang. Ligeledes er der ikke mange, der støvsuger hækken

efter klipning, men det giver mening, når det er
det fine afklip efter en ekstra studsning af de små
buksbomhække, der er tale om.
Kirsten Kjær Ohms

Julesangcafé i præstegårdens
konfirmandstue
torsdag d. 13. december kl. 10.00-11.30
Sognepræst Kirsten Kjær Ohms inviterer
torsdag d. 13. december på en tår formiddagskaffe eller thé i Faxe Præstegårds konfirmandstue, og så vil der gå en fyldt småkagedåse rundt ind i mellem. Der er så mange
dejlige julesange og julesalmer, - både velkendte og nye, at det sværeste den formiddag bliver at vælge. Men der skal også være
tid til en rigtig julehistorie og hygge. Hvad
det sidste angår, så ville det selvfølgelig være
ekstra hyggeligt, hvis nogle har lyst til at tage
lidt eget jule-hjemmebag med.
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Årets høstgudstjeneste

Er for længst overstået,
men vi vil gerne takke for
alle de mange høstgaver og konfirmandernes
uundværlige assistance.
Der blev solgt for i alt
2.740,00 kr. og hele
beløbet gik til Faxe
Kirkes Menighedspleje.

Gudstjenester på
LindevejCenteret
20/12-18: Julegudstjeneste, medvirk.
Faxe kirkes pigekor.
22/1-19 + 26/2-19. Alle gudstjenester er
kl. 14.30 på LindevejCenteret i Faxe.
Organist: Christina Bernstein.
Præst: Carsten Ackermann.
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Pletskuddet

Den 1. november 2018 havde Faxe Menighedsråd atter den glæde at kunne
markere et jubilæum for en af vores gode
medarbejdere.
Kirkegårdsleder Lone Brett Jensen havde denne dag været ansat 20 år ved Faxe
Kirke, og det skulle selvfølgelig fejres, da
Faxe Menighedsråd er meget glade for
samarbejdet med Lone og ser frem til et
25 års jubilæum.

Korsedderkoppen sad i morgensolen på
sakristiets hvide murværk.

Julekoncert

i Faxe Kirke med kirkens kor
Lørdag d. 8.december kl. 15
Kom i julestemning, når børnekoret Koralspirerne og ungdomskoret Ung Koralklang synger både sammen og hver for
sig. I år akkompagneres de af Elina Koponen, som også vil spille
et par klassiske stykker på sin tværfløjte sammen med Christina
Bernstein på flygelet. Undervejs vil der naturligvis være et par
fællessalmer.

9

Julegudstjenester for små og store

Hvert år inviteres sognets kommunale og
private dagpleje-, vuggestue-, børnehaveog skolebørn til julegudstjenester, som er
tilrettelagt helt specielt for dem.
Som det ses på billedet kan selv små børn
være med til at fortælle jule-evangeliet, når
blot de bliver iført englevinger.

Udover de små og lidt større er også forældre, bedsteforældre og andre, der har
lyst til at være med til en lille halv times
gudstjeneste i børnehøjde meget velkomne. Spørg jeres dagplejer, vuggestue, børnehave eller skole om dag og tidspunkt.

Minikonfirmander
Efterårets minikonfirmander slutter undervisningsforløbet af med en gudstjeneste d. 1. søndag i advent, hvor de hjælper præsten med at
fortælle historien om den 1. jul. Inden da har
der være meget andet at lære og tænke på og
undre sig over. Vi har bl.a. talt om skabelse og
alt det vi får af Gud, og så fik minikonfirmanderne lov til at male nogle af Guds gaver på
konfirmandstuens vinduer.
Kirsten Kjær Ohms

TAK
Mit 10 års-jubilæum som sognepræst i FaxeRoholte pastorat blev fejret ved en reception
efter gudstjenesten d. 19. august. Tak for alle
gaverne og de mange, venlige ord. Den største
tak er til sognebørn, menighedsråd, personale
og min kollega, Carsten Ackermann. Det er jer,
der gør det til noget specielt og særligt at være

10

præst i Faxe-Roholte, - og som jeg sagde i takketalen på selve dagen: ”Jeg glæder mig til stadighed over, at jeg søgte og fik embedet som
præst hos jer. Hvor er de 10 år gået hurtigt, - og
jeg forventer så sandelig, at det bliver til mindst
10 mere… Og lidt til, om Gud vil.”
Kirsten Kjær Ohms

Stola på vej til 2. juledag
Faxe Kirke har 3 messehageler, som anvendes under gudstjenesten i farverne, grøn,
hvid og violet, men der findes endnu en farve
i den liturgiske palet, den røde, der står for
ild og blod. Den anvendes ved pinsetid og 2.
juledag, hvor man mindes den første kristne
martyr: Skt. Stefan.
Faxe Menighedsråd har afsat midler, så
også den røde farve kunne blive repræsenteret på den rigtige plads i kirkeåret, og for et
halvt år siden fik væveren Bodil de Neergaard, som også har stået for udformningen af

kirkens hvide messehagel, til opgave at væve
en stola.
En stola er mindre og lettere end en messehagel og kan f.eks. derfor også medbringes
til plejehjemsgudstjenester eller udendørs
handlinger. Stolen er udformet som et længere, kraftigt bånd, der lægges over skulderen, så enderne kan hænge ned foran. Stolaen symboliserer Kristi åg.
Vi forventer at kunne indvie den røde stola
ved gudstjenesten 2. juledag og at have billeder i næste kirkeblad.

Julehjælp
Enhver kan komme i uforudsete vanskeligheder. Nogle i en grad, så der ikke er meget at
gøre godt med til jul. Faxe Menighedspleje
kan måske hjælpe en lille smule, så årets højtid kan blive bedre end den ellers ville være
blevet. Ansøgningsskema afhentes på kirkekontoret indenfor åbningstiden (se adresselisten bagest i kirkebladet) og afleveres samme
sted senest fredag d. 14. december kl. 13.00
Obs! Bidrag til menighedsplejen modtages i
øvrigt gerne på konto: 2320 3497 149 567
eller på Mobilepay på nr. 47459

Fastelavn i kirken – men først til marts!
De fleste år fejres der fastelavn en frysende kold februardag, men i år
falder fastelavnssøndag i marts, hvor det officielt er blevet forår. Varmer forårssolen ikke helt så meget, som man kunne håbe på, så er det
rart at vide, at man kan glæde sig til indendørs tøndeslagning i Faxe
Kirkes Sognehus, efter en familievenlig gudstjeneste i kirken, hvor der
er plads til både store og små – og allerhelst festligt udklædte!
Vi håber, at rigtigt mange - både børn og voksne - har tid og
lyst til at være med.
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Særlige gudstjenester i Faxe Kirke
Fredslysgudstjeneste
Fredag d. 30. november
kl. 17.30 (ca.)
I samarbejde med Skt. Georgsgildet holdes en kort gudstjeneste, hvor vi beder for fred, håb
og forsoning og synger nogle
dejlige salmer. Fredens lys – og
alle de andre lys i kirken - tændes af en flamme, der er bragt
fra Jesus’ fødehjem i Betlehem til Danmark.
1. søndag i advent: Det nye kirkeår begynder
– og det skal fejres!
Søndag d. 2. december kl. 10.30 og kl. 12.30
Der er højmesse kl. 10.30, hvor vi fejrer begyndelsen på det nye kirkeår og på forventningen
og forberedelsen til jul. Og selvfølgelig skal vi
synge: ”Vær velkommen, Herrens år” og tænde
det første lys i adventskransen.
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Kan man næsten ikke vente på jul, kan man
samme dag glæde sig til en dejlig Familiegudstjeneste kl. 12.30, hvor minikonfirmanderne og
præsten ved fælles hjælp fortæller om den første jul. Efter denne gudstjeneste er der afslutning med minikonfirmanderne i sognehuset.
3. søndag i advent
Søndag d. 16. december kl. 10.30
Faxe Kirkes ungdomskor: ”Ung Koralklang”
indleder gudstjenesten med et Lucia-optog.
4. søndag i advent
Søndag d. 23. december kl. 9.00
Det sidste lys i adventskransen tændes, - og i
kirken venter et lille, næste julefrit pusterum,
inden julen for alvor er over os.
Juleaften og 1. juledag
Mandag d. 24. december kl. 14.30 og 16.00,
tirsdag d. 25. december kl. 10.30
Juleaften er der rift om pladserne i kirken. Alle
er meget velkomne til at sidde tæt og høre juleevangeliet, synge nogle af de allerbedste julesalmer og glæde sig over julens budskab. Alle skal
være mindst ligeså velkomne til også at høre
andre og mindst lige så gode julesalmer 1. juledag (kl. 10.30)

Faxe sogn

2. juledag
Onsdag d. 26. december kl. 10.30
Er også kendt som Skt. Stefans dag eller martyrernes dag. Hvis alt går vel, så er det også denne
dag, vi kan indvie kirkens nye stola (se omtale),
så også den røde liturgiske farve er repræsenteret i Faxe Kirke

Helligtrekonger
Søndag d. 6. januar kl. 10.30
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”.

Julesøndag
Søndag d. 30. december kl. 9.00
Vi ser med 2 profeter – en mand og en kvinde
– ind i den fremtid, hvor den lille nyfødte Jesus
vil gøre store ting for alle, der venter på Guds
frelse og forløsning.

2. søndag efter Helligtrekonger:
Nytårsparade
Søndag d. 13. januar kl. 10.30
Spejderne i Faxe begynder deres nytårsparade
med at deltage i gudstjenesten.

Nytårsaftengudstjeneste
Mandag d. 31. december kl. 16.00
Vi fejrer årskiftet med en rigtig nytårsgudstjeneste i god tid før dronningens tale. Kom gerne
i festtøjet, for bagefter er menighedsrådet vært
for en lille sammenkomst i våbenhuset, hvor der
er champagne til de voksne og mindst ligeså
festlige bobler af den alkoholfrie slags til børn.
På billedet ses det indre af kirkens urværk, som
er klar til at lade klokkerne falde i slag ved midnatstide, når årstallet skifter fra 2018 til 2019.

Fastelavn
Søndag d. 3. marts kl. 10.30 – husk at sætte
kryds i kalenderen!
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.
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Set ud fra Præstegårdsvinduet
Vi kender alle sammen billedet af en dreng i matrostøj og en pige i strutskørt og flade sko stå
og kikke ind ad nøglehullet ind til stadsestuen,
hvor far i ensom majestæt står og tænder stearinlysene i træet juleaften.
Sådan er det hjemme hos os i præstegården.
Eller rettere: sådan har det været. For vores
børn er fløjet fra reden. Og så lige bortset fra at
vi har haft to drenge.
De to børn er billedet på fremtiden. Både i kraft
af, hvad de er – det er jo dem, der skal bygge
morgendagens verden – og i kraft af, hvad de ser.
Og det, de ser, er fremtiden: den umiddelbare
fremtid, som er om et lille øjeblik, når far slår
fløjdørene op og viser træet frem i all sin pragt.
Så skal der danses om juletræet og så skal der
åbnes pakker. Og dagene derefter skal man rigtig hygge sig: lege med det nye legetøj og de fine
gaver og se gæster og venner – det er en dejlig
fremtid, julen lukker os ind i. For sådan er det
jo for de fleste af os.
Det med at kikke ind af nøglehullet til fremtiden, det var der nok rigtig mange af os, der kunne tænke os at kunne. Også forbi Nytårsaften.
Men måske skulle man ikke ønske sig at kunne
se alt for langt og alt for meget. Sæt det nu ikke
var noget godt, der ventede!
Børnene har en evne til at se efter det gode –
og så får de øje på det. Og det er ofte det, der
så fylder deres opmærksomhed. Det bliver det,
der bestemmer deres handlinger, deres sindsstemning.
Hvad end der kommer noget godt eller noget
skidt i fremtiden, så skal vi tage imod det med
frimodighed. Med håb. Og tro.
I Julens budskab får vi jo netop at vide, at Gud
blev menneske og kom til jorden for at fortælle
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os mennesker, at Han ønsker at følges sammen
med os! Hvor hen vejen end går, igennem gode
dage eller onde dage – da vil Han vandre vejen
sammen med os.
Det giver en tryghed, en trøst, en frimodighed.
Vi er ikke alene. Han der går sammen med os,
bæræer os også på en mærkelig vis, så vi ender
dér, hvor Han har planlagt det for os. Og målet
for Hans plan med os er altid: kærlighed.
Så lad os gå Julen, Nytåret, det nye år i møde i
forventningsfuldhed til Ham, der blev født, levede et menneskeliv, blev korsfæstet for vores
synders skyld og opstod fra de døde til vores
glæde og som følger os alle vores dage indtil
verdens ende.
Rigtig glædelig Jul til alle –
og et godt, velsignet Herrens Nytår!
Carsten Ackermann

Roholte sogn

JULEHJÆLP Roholte 2018
For beboere i Roholte sogn er der mulighed
for at få del i Roholte sogns julehjælp. Hvis
man ønsker at få del i julehjælpen skal man
sende en skriftlig anmodning om hjælp med
en kort begrundelse af, hvorfor man ønsker
hjælpen med navn, adresse og tlf. nr. vedføjet.
Anmodningen skal være afleveret i Roholte
Præstegård senest d. 10. dec. til Carsten Ackermann, Roholtevej 30, 4640 Faxe.
Julehjælpen bliver udbetalt snarest derefter ud
af det samlede beløb, der er blevet indsamlet til
formålet i Roholte sogn i årets løb.
Ansøgning kan enten lægges i præstegårdens
postkasse eller sendes til mailadr.: cac@km.dk
		 På Roholte menighedsråds vegne
Carsten Ackermann

Roholte Menighedsråd
ønsker bladets læsere en

Glædelig jul
og et godt nytår!
Tak til forretningsforbindelser og kirkens
ansatte for et godt samarbejde i 2018.
Stor tak til alle som på forskelligvis bidrager til et godt sogneliv med ønsket
om et fortsat udbytterigt og hyggeligt
samvær i det nye år!
Jørgen Fredslund

KIRKEKLUB
Vi er en lille strikkeklub, der mødes i Roholte
sognehus, hver 1 tirsdag i md.
Vi hygger og drikker kaffe, så får vi garn og
mønster med hjem, og strikker som vi har tid
og lyst.
Vi strikker til børn på Filippinerne.

I 2015 sendte vi 143 bluser, 13 undertrøjer,og
23 tæpper. Er der flere der har lyst til at deltage, er man meget velkommen. Kontakt Thyra
Nielsen på tlf 56 78 86 53, Nete Petersen på
tlf 56 72 51 67 eller Birthe Petersen 56 72
54 51.
venligst Thyra Nielsen
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Nyt fra graveren
Så er det allerede snart slut på 2018. I skrivende stund er vi i fuld
gang med at fjerne blade og granpynte gravsteder. Hvert år spekuleres der på om vi nogensinde får bugt med alle de mange blade,
og hvert år er det alligevel lykkedes.
I år har været lidt speciel. Træer, buske og blomster led sommeren
igennem af mangel på vand, men
da regnen endelig, kom fik de nyt
liv. De kvitterede med at skyde til
langt hen på det varme efterår.
Vi har nu fået monumentsikret
alle kirkegårdens usikre gravsten.
Der er blevet sendt breve ud til de
gravstedsejere, der har gravsten, som efter forskrifterne er usikre.
Personalet på Roholte Kirkegård ønsker alle en
rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

RoKoGo-korets
julekoncert i Roholte Kirke
Koret synger julekoncert i Roholte Kirke: Onsdag d. 5. december kl 19.00. Denne aften
vil julestemningen brede sig, når koret synger
julesange og salmer blandet med Mozart og
Bruckner. Aftenen vil også invitere til et par fællessalmer, og korets pianist denne aften Elina
Koponen vil sammen med Christina Bernstein
spille et par klassiske indslag for tværfløjte og
klaver/orgel.
Alle er hjertelig velkommen til denne mulighed for at
komme i julestemning.
Der er gratis adgang til koncerten
RoKoGo-koret
Elina Koponen – klaver og tværfløjte
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Sangcafé
i Roholte Sognehus
Vi mødes en gang om måneden og synger fra Folkehøjskolesangbogen, suppleret med DGI sangbogen. Efter kaffepausen med hyggelig snak og Anne Maries
fortrinlige hjemmebag, fortsætter vi med
ønsker fra de fremmødte. Alle er hjertelig
velkommen til disse caféer- tilmelding er
ikke nødvendig, men medbring 10 kr. for
kaffe og boller. HUSK: man bliver både
kønnere og gladere af at synge sammen.
Datoer for den kommende periode: 17.
december 21. januar og 25. februar.
Hver gang fra kl. 10-11.30
På gensyn siger
Anne Marie og Christina

Roholte sogn

Stor tak til Anne Marie
Kære Anne Marie!
Du har med udgangen af året valgt at sige din
tjans i Roholte Sognehus fra. I de sidste 18 år
har du været på lønningslisten og som snart
82-årig kan du se frem til et absolut velfortjent
otium!
Alle brugere og gæster i Roholte Sognehus er
dig stor tak skyldig. Med din ligefremme og
venlige personlighed byder du alle velkommen
i huset. Man føler sig i godt selskab med din
lune og dit altid gode humør. Du er hjælpsom
og omsorgsfuld, vellidt og kendt i hele sognet.
Du har givet et stort bidrag til et godt sogneliv, skabt traditioner og er en institution som
person.
Du har sans for at skabe hjemlig hygge og dækker op med lys og blomster på bordene - altid
med hvide duge. Generøst og uopfordret har
du udelukkende anvendt blomster og æbler fra
egen have. Du laver de smukkeste juledekorationer, dekorationer med de første vintergækker
og erantis og derefter kommer påskeliljetiden.
Du har et væld af sommer- og efterårsblomster.
Alt sammen fint og pynteligt til de forskellige
arrangementer året rundt. Derudover elsker vi
alle din skønne æblekage og dine hjemmebagte
boller! Du holder af når stuen er fyldt op og der
lyder sang og snak!

Du har altid en kop kaffe på kanden og finder
en småkage i dåsen. Så er der budt op til en
snak om stort og småt, om livets glæder og
sorger. Du lytter gerne og deler ud af din store
livserfaring. Sådan skal det bare være…

Tusind tak
for din fine opvartning - Anne Marie!
På vegne af Roholte Menighedsråd
Hanne Margrete Straarup, kirkeværge
Jørgen Fredslund, formand
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Menighedsrådets arbejde fra 1977
Når jeg efter en årrække ser tilbage på menighedsrådets arbejde, så træder det daglige
arbejde tydeligt frem, og dermed også den
arbejdsdeling, der har været i de mange menighedsperioder, hvor jeg har haft den glæde at
være medlem. Hylleholt sogn er blevet kirkeligt
betjent af følgende præster: Richard Petersen
1961-1983; Verner Villensgaard Jensen 19831991; Mogens Ohm Jensen 1991-2008; Pia
Heegaard Lorentzen 2008-2016; Erik Grønvall
Kempfner 2017 -: Hver gang der har været præsteskifte skulle boligen sættes i stand, ligesom
andre boliger, der skifter beboere.
Kapellet på kirkegården blev førsti 80érne forlænget med spiseplads og kontor til gravere og i
første omgang redskabshus til graverens maskiner. I forbindelse med at den gamle Fakse Kommune solgte skolebygningen bag ved kirken til
Hylleholt Menighedsråd i 2003 fik vi lejlighed
til at indrette et lokale til graverens redskaber,
dermed kunne vi ombygge redskabsrummet ved
kapellet til kontor til graveren m.v.
Straks efter købet af skolebygningen valgte
menighedsrådet at fortsætte rådgivningsarbejdet med arkitekt Jesper Herbert Nielsen, Vordingborg. Med det samme blev der etableret
nye toiletter. Den fremtidige store istandsættelse af huset blev udsat til vi fik betalt for kirkens
istandsættelse i 2002.
For at få en bedre sammenhæng mellem
værkstedsbygning og Hylleholt Sognehus til
kirkegård og kirke fik vi i 2006 etableret en ny
adgangsvej gennem kirkegårdsmuren og dermed er der en større symbiose mellem Hylleholt
Sognehus og Hylleholt Kirke.
I alle år har der været en tydelig arbejdsdeling
i menighedsrådet. Skiftende kirkeværger har
holdt nøje øje med de bygninger, menighedsrådet har ansvar for – ligeså med kirkegården og
kirkens forsikringer. Dette tilsyn i samarbejde
med kirkens ansatte – her under også tilsyn og
samarbejde med de firmaer, der har ydet arbejdsopgaver for kirken.

Kirkens kasserer har nøje fulgt kirkens budgetter og stået for regnskab overfor kirkens drift.
Når man ser på de udbetalte lønninger gennem
et regnskabsår, ser man, at kirken er en ret stor
arbejdsplads, og derfor er det en stor opgave at
varetage regnskabsfunktionen.
Med mange medarbejdere har de skiftende
kontaktpersoner også en stor opgave i at holde
sig ajour med love og regler på arbejdsområdet,
herunder kurser og ferieplanlægning, afløsere og
MUS-samtaler med de ansatte. Det er blevet lidt
af en Urias post, hvor opgaverne kræver god planlægning.
Kommunikation har udviklet sig over de senere år med hjemmesider, månedsbreve, FaceBook – også en stor opgave for dem, der har
påtaget sig den opgave, derudover har vi traditionelle annoncer, meddelelser i KirkeHilsen,
Sommerfolder og andre trykte programmer.
Den daglige drift med møder, foredrag, koncerter, film, Erindringsværkstedet, kirkekaffe
og kirkefrokost, samt hele undervisningsdelen
fra babyer, småbørn, minikonfirmander og
konfirmander, korarbejde for børn og unge og
voksne. Her er der også aktive menighedsrådsmedlemmer og en række frivillige + kirkens ansatte, der tager sig af undervisningsdelen. Alles
funktioner er vigtige for at løse opgaven med at
skabe gode vilkår for menighedens liv og vækst.
Jeg har været meget glad for det samarbejde
med de mange menighedsrådsmedlemmer og
ansatte, med frivillige og alle de rådgivere, som
jeg har haft lejlighed til at møde. Når idéer er
fremlagt og godkendt opstår der heldigvis et
fælles ejerskab til projekterne.
Jeg er glad for, at der er blevet et fælles ejerskab
til de daglige gøremål og større projekter gennem årene.
Vi har i Hylleholt Menighedsråd også været
glade for det samarbejde, der har været med
andre menighedsråd og præster i vort område
om løsning af forskellige opgaver
Arne Skovbæk, formand
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1. SØNDAG I ADVENT
Søndag den 2. december bydes det nye Kirkeår og Adventstiden velkomment med en musikgudstjeneste i Hylleholt Kirke kl. 16.00, hvor
Ro-ko-go-koret vil medvirke og løfte gudstjenesten med masser af dejlig sang.
Ordet advent kommer af det latinske Adventus Domini, som betyder Herrens komme. Det
latinske ord adventus blev oprindeligt brugt
om en romersk feltherres hjemkomst, efter han
havde besejret rigets fjender, f.eks. om Cæsar.
I adventstiden forbereder man sig til julen,
hvor man fejrer, at Jesus Herren kommer til
verden. Derfor var adventstiden oprindeligt en
langt mere stille tid, end den er for de fleste i
dagens Danmark – med gave- og juleræs.
Derfor vil vi gerne have lov at byde det nye
Kirkeår og Adventstiden velkomment med en
musikalsk gudstjeneste ud over det sædvanlige.

Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet
på glögg, æbleskiver og brunkager i Hylleholt
Sognehus. Alle er velkomne!

Hylleholt Sogns Juleuddeling
Er du en del af en børnefamilie, hvor julen slet
ikke kan hænge sammen økonomisk eller én af
de dårligt stillede ældre i Hylleholt Sogn, så er
der mulighed for en håndsrækning, for du kan
søge om dette års juleuddeling.
Uddelingen deles ud midt i december måned,
og den består af nogle få mindre beløb.
Hvis du ønsker at komme i betragtning til juleuddeling så send en skriftlig ansøgning med
navn, adresse og en beskrivelse af dine familiemæssige og økonomiske forhold. Ansøgningen
skal være Kirkekontoret i hænde: senest d. 5.
december.
Beløbet bliver indsat direkte på din bankkonto, så konto og registreringsnummer skal
skrives i ansøgningen.
Ansøgningen stiles til Kirkekontoret, Hovedgaden 15, 4654 Faxe Ladeplads, og kuverten
mærkes: ”Juleuddeling”. Du skal være bosiddende i Hylleholt sogn for at komme i betragtning. Pengene – som uddeles kommer fra indsamlinger i kirken og gavebeløb, der er skænket
af private og erhvervsdrivende i årets løb.

I nogle år har
Hylleholt Menighedsråd samlet
ind til Hylleholt
Sogns Juleuddeling
ved koncerter i kirken
og adventstiden.
Vor Juleuddelings konto nr. er:
Kto. nr. i Danske Bank – reg. nr. 9570 –
kto. nr.: 1 22 91 84 – Mrk.: «Juleuddeling»
Vi ved fra mange ansøgninger – som kun
undertegnede, kassereren og sognepræsten ser – at der er mange, der har et behov for hjælp. Så tak for ethvert bidrag i
kirken, såvel som via overførsel til kontonummeret.
Arne Skovbæk
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NYTÅRSAFTEN
Mandag den 31. december fejres nytåret med
en gudstjeneste i Hylleholt Kirke kl. 14.00.
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden Godt Nytår med
champagne/cider/sodavand og kransekage i våbenhuset.
I princippet er nytåret en verdslig begivenhed, hvor det
ene år afløses af et andet. I kirkelig sammenhæng er man
ved nytårstide endnu midt i julen, der varer fra juleaften
til helligtrekonger den 6. januar. Alligevel fejrer de fleste
kirker i Danmark også det verdslige nytår med en speciel nytårsgudstjeneste om eftermiddagen den 1. januar
– eller en midnatsgudstjeneste ved selve årsskiftet. Eller
som hér i Hylleholt Kirke om eftermiddagen nytårsaftensdag, hvor alle selvfølgelig er mere end velkomne!
Nytårsdag holdes altså ingen gudstjeneste i Hylleholt Kirke. Vi henviser til nabokirkernes Nytårsgudstjenester, hvortil kirkebilen kan bestilles.

FILMAFTEN I HYLLEHOLT SOGNEHUS
Tirsdag den 15. januar kl. 19.00
Alle er velkomne til at komme og se filmen ”Silence” sammen med os. Filmen er filminstruktøren Martin Scorseses filmatisering af Shusaku
Endos roman af samme navn fra 1966. Efter at
have læst den tilbage i 1988, efter premieren
på The Last Temptation of Christ, har Scorsese
drømt om at filmatisere romanen.
Vi følger de to unge jesuitterpræster fader
Rodrigues (Andrew Garfield) og fader Garupe
(Adam Driver), som i 1600-tallet bliver smuglet ind i Japan 19 år efter, at kristendommen
var blevet forbudt. De to præsters mission er at
finde deres tidligere læremester fader Ferreira
(Liam Neeson), som efter sigende offentligt
skulle have frasagt sig troen og valgt at leve som
buddhist. De to jesuitter kan ikke tro, at det
kan være sandt og ønsker derfor at finde ham.
Og de insisterer på at tage af sted, selvom de
bliver advaret imod det. På denne rejse oplever
de forfølgelse og deres tro bliver sat på prøve.
Filmen tager udgangspunkt i virkelige begivenheder i 1600-tallets Japan. Man regner med,
at der på det tidspunkt har været flere hundrede
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tusinde kristne. Da magten blev centraliseret
hos Shogunen blev kristendommen forbudt,
og forfølgelserne begyndte. Med tanke på det
store antal kristne, der også i dag lider martyrdøden, er Scorseses flotte og gribende film
yderst aktuel.
Sognepræsten Erik Kempfner kommer med et
lille oplæg, inden filmen, og så kan det være vi
kan tale om filmen under pausen og bagefter.
Filmen har danske undertekster, naturligvis. Vi
byder på popcorn, cola, rødvin, ost og kiks. Alle
er i øvrigt velkomne til at bidrage med forslag
til kommende film, som sendes til præsten på
mail: ergk@km.dk.

Hylleholt sogn

Menighedsrådet
og kirkens ansatte
ønsker alle en
glædelig jul samt
et godt nytår
Gudstjeneste på
Hylleholtcenteret
December 2018 – Januar – Februar 2019
Torsdag d. 20.12. kl. 10.30 – 11.30
Julegudstjeneste med nadver (kirkebil)
v/ Erik Grønvall Kempfner
Torsdag d. 17.01. kl. 13.00 – 14.00
Gudstjeneste med nadver (kirkebil)
v/ Erik Grønvall Kempfner
Torsdag d. 21.02. kl. 13.00 – 14.00
Gudstjeneste med nadver (kirkebil)
v/ Erik Grønvall Kempfner
Kirkebilen kan bestilles på Faksebilernes
Taxi tlf.: 56 71 44 55
Erik Grønvall Kempfner, sognepræst
og Bodil Hovmand, kordegn

Facebook
Hylleholt Kirke er
kommet på Facebook:
Facebook.com/hylleholtkirke
Giv os et ’Like’ og følg med i de
kommende begivenheder.
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Erindringsværkstedets - Program for 1. Halvår 2019
Alle er velkomne til at deltage i ErindringsVærkstedets arrangementer.
Foredrag, kaffe, the og kage koster 40 kr. pr. gang.
Kontaktperson: Henrik Morin tlf. 52 40 62 62
10. januar: kl. 14-16                   
Erik Rønholt: "Hjulmandens fortællinger"
I 1895 begyndte den da 62-årige hjulmand på
Jomfruens Egede, Hans Christian Clausen at
nedskrive alt, hvad han kunne huske og havde
hørt om sin slægt, men også en mængde fortællinger fra dagliglivet i de fattige husmandshjem i
1800-tallet og endnu længere tilbage. Han boede i Rønholthuset på Atterup Mark nær Faxe,
og med hans beretning som en væsentlig kilde
fortæller hans oldebarn Erik Rønholt blandt
meget andet om børn, bønder og bagere – og
om mord, mazurka og maskerade!
24. januar: kl. 14-16                  
Charlotte Hjerrild Andersen:
Vi synger sammen
Vi vil sammen synge en buket af højskolesangbogens herlige sange. Charlotte har altid noget spændende i ærmet, så der kan snige sig et
’Erindringstema’ ind og måske en ’Øl-Quiz’!.
7. februar: kl. 14-16                
Hans og Marianne Krarup:
"Huslærer på Ålholm"
I årene 1913-15 var den unge stud theol. Finn
Tulinius, f. 1893, ansat som huslærer på slottet Aalholm på Lolland. Hans eneste elev var
den 9-11 årige Johan Otto Raben-Levetzau. I
disse to år skrev han helt konsekvent 2 ugentlige breve á 5-6 ark til sine forældre, der boede
i Hellerup nord for København. Her fortæller
han levende, detaljeret og humoristisk om alt,
hvad han ser, hører og oplever på Aalholm.
Vi lærer ikke kun medlemmerne af familien
Raben-Levetzau at kende, også tjenerskabet.
Hvem vidste, at ”Downton Abbey” også fandtes på Lolland under 1. verdenskrig! Finn Tulinius' datter Marianne og svigersønnen Hans
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fortæller om og læser uddrag af den store brevsamling på i alt 146 breve. Desuden krydrer
de foredraget med fotomateriale fra Aalholm
samt en lydoptagelse med Finn Tulinius, hvor
han fortæller om tiden på Aalholm.
21. februar: kl. 14-16
Henrik Rasmussen: "Styr lige dit kropssprog"
Henrik Rasmussen er mimer, artist og klovn.
Han har gennem 25 år rejst landet tyndt og optrådt som Klovnen Tapé og underholdt tusindvis af børn og voksne med nonverbal komik og
kropssprog. Siden 2004 har Henrik holdt foredraget "Styr lige dit kropssprog!" for et bredt
udvalg af firmaer, foreninger og offentlige institutioner. Foredraget er først og fremmest en
levende, visuel fremstilling af kropssprog. Henrik bruger sine mimiske færdigheder til, på en
underholdende måde, at belyse vigtigheden af
vores kropssignaler.
7. marts: kl. 14-16                     
Bo Tureby Hansen: "Fugle og Natur"
Bo Tureby's foredrag 'Fugle og natur' består af
billeder fra oplandet med fokus på naturen og
dens beboere i Faxe Kommune.
Gennem et langt liv har især fuglene været omdrejningspunktet i Bos fritidsliv, og han skildrer
i billeder og kommentarer, hvad vores lokalområde har at byde på af spændende oplevelser fra
de største ørne til de små insekter.
21. marts: kl. 14-16                  
Bente Kure og Leif Ernstsen – En spændende
musikalsk rejse i tid, sted og stemninger.
Bente og Leif nyder at få lov til at dele de gode
gamle sange og melodier med en generation, der
har lært at lytte. F.eks. smutter Björn Afzelius,
Sigfred Pedersen, Halfdan Rasmussen og Benny
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Andersen også tit indenfor i repertoiret. Herudover tillige flotte instrumental-numre og harmonika-spil, som du ikke troede den kunne spilles.
4. april: kl. 14-16                    
Arne Skovbæk. "Ældre og Nyere tids udsmykning af Hylleholt Kirke"
Poul Henningsen kom med det udsagn, at vi
selv er historie. Det ved alle, der har fået børn
og børnebørn. Martin A. Hansen ”Af folkets
Danmarkshistorie – noget om at forstå hinanden.” Sådan indleder menighedsrådets formand siden 1988 - Arne Skovbæk –når han vil
fortælle om Hylleholt Kirke fra før indvielsen i
1878 til i dag. Udsmykning af kirken frem til i
dag: vinduer, orgel, klaver, altertavle (gammel
og ny), altertæppe. Istandsættelsen i 2002.
Kirkens 75-100-125 og 140 års fødselsdage.

Messehageler 2004-2014. Døbefontens Have.
Urnemonumentet. Fredede Gravsten. Gennembrud af kirkegårdsmur. Kommende udsmykninger og adgangsvej. Hylleholt Sognehus.
Kirkeblad/KirkeHilsen. Alt dette har skiftende
menighedsråd og medarbejdere i fællesskab
stået sammen om og fået gennemført og dermed bidraget med indsigt og energi for på sigt
at styrke arbejdet i og omkr. Hylleholt Kirke og
menighedens liv og vækst.
2. maj: 	Udflugt. Program + tilmelding følger

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

Konstituering i Hylleholt Menighedsråd for kirkeåret 2018/2019
Ved Hylleholt Menighedsrådsmøde d. 29.10.2018 konstituerede menighedsrådet sig ved
genvalg på alle poster som følger:
Formand:
Næstformand:
Kirkeværge:
Kasserer:
Kontaktperson:
Underskriftsbemyndiget:
Bygningskyndig:

Arne Skovbæk
Henrik Morin
Bent J. E.Friis
Sonja Olsen
Bente H. Holm
Sonja Olsen
Niels Olsen

Mulighed for
dåbsgudstjeneste
i Hylleholt Kirke:
Lørdag d. 02.02.2019
Lørdag d. 11.05.2019
tilbydes dåbsgudstjeneste kl. 10.30
v/Erik Grønvall Kempfner.
Tilmelding til kirkekontoret v/kordegn
Bodil Hovmand, mail: BOHO@km.dk
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KYNDELMISSE

Onsdag den 6. februar bydes lyset velkomment med en musikgudstjeneste i Hylleholt
Kirke kl. 19.00, hvor Ro-ko-go-koret vil
medvirke og løfte gudstjenesten med masser
af dejlig sang.
Kyndelmisse er en fordanskning af det latinske candalarum misa, der betyder lysenes
messe. Historisk set er kyndelmisse blevet
markeret som dagen, hvor halvdelen af vinterhalvåret mellem den 1. november og den
1. maj er gået. Folkeligt gik dagen førhen under navnet Kjørmes Knud. Men kirkeligt set
er det dagen for Marias renselse, hvor hun
tog den 40 dage gamle Jesus med i det jødiske tempel.

I templet tager en gammel mand ved navn
Simeon Jesus i sine arme. Simeon har af Hel-

ligånden fået at vide, at han ikke skal dø, før
han har set Herrens salvede, altså Kristus.
Nu, hvor han har set Jesus, bryder han ud i
en takkesang til Gud. Han forstår nemlig, at
Jesus ikke bare er et almindeligt barn, men
Kristus. I sin lovsang kalder Simeon Jesus for
”et lys til åbenbaring for hedninger”:
"Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred
efter dit ord.
For mine øjne har set din frelse,
som du har beredt for alle folk:
Et lys til åbenbaring for hedninger
og en herlighed for dit folk Israel."
(Lukasevangeliet kapitel 2, vers 29-32)

Kyndelmisse er altså en lysfest, hvor vi fejrer, at Jesus er kommet til verden som et
lys i mørket – og det bliver ikke meget mere
konkret end i det mørke februar. Derfor vil
vi gerne have lov at byde LYSET velkomment
med en musikalsk gudstjeneste ud over det
sædvanlige. Efterfulgt af hyggeligt samvær
sammen med Ro-ko-go koret og sang ovre i
Sognehuset, hvor der bydes på hjemmebagte
boller med pålæg, kaffe, te og rødvin.
Alle er velkomne!

P ersonalen y t
Farvel til Bente Jepsen

Hylleholt Menighedsråd og medarbejdere siger farvel til ”kaffedame” Bente Jepsen.
Bente Jepsen valgte at stoppe med arbejdet
efter lidt over 10 års ansættelse.
Vi siger dig tak for et godt samarbejde og
dit altid gode humør, som mange har nydt
godt af i årenes løb.
Vi vil alle ønske dig et godt otium og på gensyn til diverse arrangementer og koncerter.
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Velkommen til Bente Friis

Hylleholt Menighedsråd og medarbejdere
siger hermed velkommen til ”kaffedame”
Bente Friis.
Bente Friis overtager jobbet efter Bente
Jepsen.
Vi glæder os alle til samarbejdet, der allerede er godt begyndt.
På Hylleholt Menighedsråds vegne
Kontaktperson Bente Holm

Fællesarrangementer & koncerter

Salmebroderi
Viborg Stift står bag et kunstprojekt, som blev skudt i gang d. 15. september i år og løber frem til 6. april 2019. Her inviteres alle til at brodere en linje
fra deres yndlingssalme. Det vil sige, at det skal ikke være en salmetitel, heller ikke et helt vers, men den bedste linje fra en salme, man holder særligt af.
Broderiet skal måle 20 x 20 cm – derudover skal der være 3 cm. fri til montering uden om broderiet. Materialevalget er frit og udgiften til broderiet afholdes af den enkelte selv. Eneste krav er dog, at salmenummer skal være påsyet
(fx DDS 731,3 = Den danske salmebog nummer 731 vers 3) – og at det indsendes
senest d. 15. marts til Marianne Koch eller Malene Dahl. Se nedenunder for kontakt-oplysninger. Er der spørgsmål til projektet i øvrigt, er man meget velkommen til at sende en mail
eller ringe.
Malene Dahl og Marianne Koch gør opmærksom på, at de meget gerne modtager broderierne
løbende, efterhånden som de bliver færdige. Når alle broderierne er samles skal de syes sammen til et eller flere salmetæpper, som udstilles først i Viborg Domkirke og senere til udlån i
kirker og sognegårde rundt omkring i landet. Tænk hvis de også kom til Faxe, Roholte eller
Hylleholt!
Projektet afsluttes med salmesang og udstilling lørdag d. 6. april kl. 14-16 i Viborg Domkirke, så hvis man er på de kanter til den tid, så kan man se resultatet – uanset om man har
broderet eller ej.
Kontaktoplysninger: Sognepræst Malene Dahl, Præstebakken 9, Sparkær, 8800 Viborg, mail:
malda@km.dk – telf.: 29 33 64 07 og Sognepræst Marianne Koch, Gl. Aalborgvej 14, 8800
Viborg, mail: MKK@km.dk – telf.: 29 16 60 55
Se også hjemmesiden www.salmebroderi.dk, hvor man kan se fotos af salmebroderier.

Netværk! Det er da noget man har, - eller…?
Når arbejdslivet er ophørt, man er blevet alene eller er flyttet, så er alle de små daglige møder og gøremål med andre ikke længere en selvfølge og det kan være sin sag at
finde et nyt fællesskab, som man kan finde sig til rette i. Faxe Kommune har derfor ansat 2
netværksmedarbejdere, som kan hjælpe ældre medborgere med at finde et eller flere tilbud,
som passer til den enkelte, og derudover kan de være følgesvend de første par gange. Tilbuddet forudsætter, at man selv står for f.eks. transport og/eller evt. betaling for en aktivitet.
Som eksempler på aktiviteter i lokalområdet kan nævnes: aktivitetscentre, bankospil, kortspil
og muligheder for synge sammen, spise sammen, gå ture og meget andet. Her i kirkebladet
kan man også finde tilbud om foredrag, kor, film og lignende.
Skulle det have interesse kan netværksmedarbejdernes kontaktes gennem f.eks.
egen hjemmehjælper eller hjemmesygeplejerske eller direkte på tlf. 51 70 91 02,
Ulla Greve Hahn eller 24 80 31 44, Gitte Dahl Nielsen.
Obs! Man kan ikke henvise andre, det er borgeren selv, der skal ønske tilbuddet, som er
ganske frivilligt og uforpligtende.
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Foredrag med præst og
forfatter Sørine Gotfredsen
i Roholte Aktivitetshus.
Torsdag den 7. februar 2019 kl. 19.00
De tre foreninger i Roholte: Roholte Sognelaug,
Familie & Samfund og Menighedsrådet har som
sædvanlig et samarbejde om at arrangere et fælles foredrag.
Præst og forfatter Sørine Gotfredsen fortæller ud fra bogen ”Fri os fra det onde”.
Foredraget vil blive annonceret i dagspressen, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Sørine Gotfredsen skriver om sit foredrag:
”Ethvert menneske erfarer, at der findes andet end gode kræfter i verden og i én selv, men vi
har svært ved at tale om det. Det er en mangel, og med inspiration fra både teologien, Martin
Luther, litteratur, debat og virkelighedens grusomhed skal vi prøve at forstå, hvad det betyder
for vores menneskesyn og opfattelse af gudsforholdet at forholde sig til ondskab. Med udgangspunkt i min bog Fri os fra det onde argumenterer jeg for, at det onde skal genopdages,
for at vi for alvor kan forstå, hvad godhed og frihed er. Og hvad mennesker er.”
Vi glæder os til et spændende foredrag!
Jørgen Fredslund, Roholte Menighedsråd

FESTLIG NYTÅRSKONCERT
i Roholte Kirke
Tirsdag den 8. januar 2019 kl. 19:00
Roholte Kirke er i år vært ved den årlige fælleskoncert for Hylleholt,
Faxe og Roholte kirkerne. Vi indbyder den 8. januar til festlig nytårskoncert og har i den anledning inviteret trompetist Dorthe Zielke og
organist Søren Johannsen.
Det musikalske nytårsprogram i Roholte Kirke byder på stemningsfuld klassisk musik af kendte komponister og sammenspillet mellem musik og billedkunst bliver muligt at opleve. Der
bliver ligeledes lejlighed til at høre et flot arrangement af “Vær velkommen Herrens år” for
trompet og orgel. Publikum kan også glæde sig til Carl Nielsens fine Humoreske Bagateller i
samspil med visning af fortællingen om komponistens fynske barndom – og hvem ved, måske
springer der en champagneprop eller to.
Alle er hjertelig velkommen til koncerten, hvortil der er gratis adgang, men der samles traditionen tro ind til sognets menighedspleje.
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Julekoncert
11. december 2018
i Hylleholt kirke
med Tatiana og Nikolaj

Julen er fuld af oplevelser, og selvom vi har
travlt med mange praktiske gøremål, er december også fyldt med lyspunkter. Familiehygge, julestuer, og julekoncerter – de kommer som perler på en snor og spreder glæde
og fred i den ellers så hektiske tid frem til
juleaften.
Årets julekoncert i Hylleholt Kirke er med
sopranen Tatiana Kisselova og pianisten
Nikolaj Skaaning tirsdag den 11. december
kl. 19.30.

Publikum kan glæde sig til en festlig koncert, som byder på al den musik, vi forbinder med julen. Både glade og sjove sange og
rørende salmer på dansk og engelsk, men
også 2 og 4-hændige klaverstykker - og
hvem ved, om der også dukker en russisk
julesang frem!
Hvis man ikke allerede er i julestemning inden koncerten, vil man med sikkerhed være
det,når man går hjem.
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I sne står urt og busk i skjul,
det er så koldt derude,
dog synger der en lille fugl
på kvist ved frosne rude.
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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
Rønnede gl. rådhus, Industrivej 2,
4683 Rønnede · E-mail: cac@km.dk
Tlf. nr. 40 56 72 26.
Træffes bedst man.-tors. kl. 11-12
og i øvrigt efter aftale
Fridag: Fredag

Kirkekontoret:
Kontor: Gl. Strandvej 1, 4640 Faxe
Tlf. 56 71 35 52
Åbningstid: Mandag-fredag kl. 9.00-13.00
evt. senere træffetid efter aftale
Kordegn: Stig Laursen
Træffes på kirkekontoret i åbningstiden
Tlf. 56 71 35 52 · E-mail: sla@km.dk
Organist: Lene Besser
Kirketjener:
Susanne Skjoldgaard Pedersen
Tlf. 20 14 52 18
Kirkegårdsleder: Lone Brett Jensen
Træffes på kirkegårdskontoret
mandag - fredag kl. 11-12
Tlf. 56 71 35 52 · E-mail: lmkr@km.dk
Menighedsrådsformand:
Morten Vive · Gl. Strandvej 3, 4640 Faxe
Tlf. 56 71 57 68 / 23 71 13 61
E-mail: morten.vive@gmail.com
Kirkeværge: Per Jensen
Stenagervej 50B, 4640 Faxe
Tlf. 28 45 32 50/56 71 32 50
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Fødsel og dødsfald:
Anmeldes snarest muligt til kordegnen.
Gl. Strandvej 1, tlf. 56 71 35 52.
Fødselsanmeldelse: Forældres dåbsattester
og evt. vielsesattest medbringes.
Dødsanmeldelse: Afdødes dåbsattest samt
evt. vielsesattest medbringes.
Kirkelige handlinger:
Ved dåb, vielse og begravelse: Henvendelse hos
kordegn og hos præsten.
Bemærk venligst, at når f.eks. dåb eller vielse er
aftalt med præsten, skal man også henvende
sig til kordegnekontoret.

Omdelingen af KirkeHilsen

Faxe Ladeplads Idrætsforening (FLI) vil fremover
stå for omdelingen af KirkeHilsen, som de har
gjort de seneste 11 år i Faxe Ladeplads.
Det er i år et U12-drengehold fortsat med Tom
Hammer som ansvarlig, der 4 gange om året
deler bladene ud. Menighedsrådet er glad for at
kunne støtte det lokale idrætsliv. Skulle bladet
udeblive, bedes man kontakte kirkekontoret.

Kirkeblads-redaktør: Claus Østenby
Ny Strandvej 18A, 4640 Faxe
Tlf. 60 16 39 84 · Email: Faxoegaard@mail.dk
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Kirkelig vejviser Roholte

Præster i Faxe-Roholte Pastorat:
Carsten Ackermann, sognepræst
Rønnede gl. rådhus, Industrivej 2,
4683 Rønnede.
Tlf. nr. 40 56 72 26
E-mail: cac@km.dk
Træffes bedst man.-tors. kl. 11-12
og i øvrigt efter aftale.
Fridag: Fredag
Kirsten Kjær Ohms, sognepræst (kbf.)
Faxe Præstegård, Kirketorvet 7, 4640 Faxe.
Tlf. 56 71 31 23. E-mail: kkoh@km.dk

MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Jørgen Fredslund
Vindbyholtvej 32, Roholte, 4640 Faxe
Tlf. 40 56 80 20. E-mail: hmsjf@mail.tele.dk
Kordegn:
Stig Laursen
KONTOR: Gl. Strandvej 1, 4640 Faxe
Tlf. 56 71 35 52. Fax 56 71 35 56
E-mail: sla@km.dk
Man.-fre. kl. 9.00-13.00
Graver/kirkegård:
Linda Pedersen
Tlf. 23 62 39 99. Mandag: Fridag
Organist:
Christina Bernstein
Tlf. 50 96 98 45
E-mail: c.m.bernstein@gmail.com
KIRKEVÆRGE:
Hanne Margrete Straarup
Vindbyholtvej 32, Roholte, 4640 Faxe
Tlf. 61 60 80 46
E-mail: hmsjf@mail.tele.dk
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Fødsel og dødsfald:
Anmeldes snarest muligt til kordegnen.
Gl. Standvej 1, Tlf. 56 71 35 52.
FØDSEL: Medbring forældres dåbsattest
og evt. vielsesattest.
DØDSFALD: Medbring afdødes dåbsattest
og dødsattest samt evt. vielsesattest.
Kirkelig handling:
Aftales med den præst, der skal
foretage handlingen.

Det nye menighedsråd 		
2016 – 2020
Jørgen Fredslund, tlf. 40 56 80 20
Hanne Margrete Straarup, tlf. 61 60 80 46
Kirsten Christensen, tlf. 56 72 54 71
Linda Johansen, tlf. 22 14 89 09		
Leif Richardt, tlf. 28 79 98 05

Menighedsrådsmøder
15/1-2019
26/2-2019
Møderne foregår i Roholte Sognehus og er offentlige.
NB: Mødestarttidspunkt er rykket til kl. 18.30!

Hylleholt sogn

Kirkelig vejviser Hylleholt
Menighedsrådsformand
Arne Skovbæk
Folehaven 5, Ll. Elmue, 4654 Faxe Ladeplads
Tlf.: 56 71 70 51
E-mail: arsklilleelmue4654@gmail.com
Sognepræst:
Erik Grønvall Kempfner
Hylleholtvej 7, 4654 Faxe Ladeplads
Tlf.: 21717083
E-mail: ergk@km.dk Fredag er fridag
Kirkeværge:
Bent Friis
Strandhovedvej 2, 4654 Faxe Ladeplads
Mobil: 21 34 97 03
E-mail: bent.f@hotmail.com
Kirkekontoret:
Kordegn Bodil Hovmand
Hylleholt Sognehus,
Hovedgaden 15, 4654 Faxe Ladeplads
Træffes mandag og onsdag fra kl. 9-15
Tlf.: 56 71 60 83 · Mobil: 24 66 89 77
E-mail: boho@km.dk
Graverkontoret:
Graver Arne B. Pedersen, Hovedgaden 13C,
4654 Faxe Ladeplads
Træffes mandag til torsdag fra kl. 9 – 15
E-mail: hylleholt.graverkontor@mail.dk
Tlf.: 56 71 72 86 Fredag er fridag
Organist:
Vakant pr. 1.12.2018

Menighedsrådsmøder 2019:

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

Kollekter i december 2018 – januar – februar 2019
Fra 2.12.–23.12.: Hylleholt Sogns Juleuddeling
24./25./26./30.12.: KFUM og KFUK´s Sociale Arbejde
1. januar 2019 (bliver Nytårsaftens Gudstjeneste
d. 31.12.2018) Bibelselskabet (obligatorisk)
6.1.–3.3.: Flight Mission (MAF-Mission Aviation
Fellowship). Ved koncerter og andre arrangementer i
kirken samles altid ind til Hylleholt Sogns Juleuddeling.

Erindringsværkstedet:			
Kontaktperson Henrik Morin tlf.: 52406262
Kirkebil: Kirkebil tilbydes for at give alle Hylleholt sogns beboere mulighed for at deltage i de nævnte arrangementer.
Kirkebladsudvalg:
- Sognepræst Erik Grønvall Kempfner: formand
- Kordegn Bodil Hovmand: sekretær
- Menighedsrådsmedlemmerne: Inger
Christiansen og Arne Skovbæk
Alle læsere i Hylleholt Sogn er velkomne til at kontakte
udvalget med kommentarer og gode forslag.
Stof til næste KirkeHilsen afleveres til kordegn Bodil
Hovmand: mail: BOHO@km.dk 21. januar 2019.
Husk at besøge www.hylleholtkirke.dk
for at se de seneste nyheder og billeder.
Webmaster Henrik Morin:
webmaster@hylleholtkirke.dk
Tlf.: 52 40 62 62

Omdelingen af KirkeHilsen 							

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

ROHOLTE

HYLLEHOLT

10.30 KKO
12.30 KKO ¤
10.30 CA
10.30 KKO #
09.00 CA
14.30 CA
16.00 KKO
10.30 KKO
10.30 CA
09.00 KKO
16.00 KKO

10.30 CA
14.00 CA *
14.00 KKO
10.30 CA
16.30 CA
10.30 CA
14.00 CA
10.30 KKO
-

16.00 ERGK K &
10.30 ERGK
10.30 ERGK K
10.30 ERGK
14.30 ERGK ¤
16.00 ERGK
10.30 ERGK K
10.30 ERGK K
10.30 ERGK
14.00 ERGK K !

01-01-19
06-01-19
13-01-19
20-01-19
27-01-19

Ingen
10.30 KKO
10.30 KKO §
09.00 CA
10.30 CA

10.30 CA !
14.00 CA
09.00 KKO
10.30 KKO
09.00 CA

Ingen K
10.30 CA
10.30 ERGK K
10.30 ERGK
10.30 ERGK K

03-02-19
06-02-19
10-02-19
17-02-19
24-02-19

09.00 KKO
10.30 KKO
09.00 KKO
10.30 CA

10.30 CA
09.00 KKO
10.30 KKO KK
09.00 CA

10.30 ERGK
19.00 ERGK K &
10.30 ERGK K
9.00 KKO
10.30 ERGK K

SØNDAG I KIRKEÅRET		
December
1. søndag i Advent
02-12-18
1. søndag i Advent
02-12-18
2. s. i adv.
09-12-18
3. s. i adv.
16-12-18
4. s. i adv.
23-12-18
Juleaften
24-12-18
Juleaften
24-12-18
Juledag
25-12-18
2. juledag
26-12-18
Julesøndag
30-12-18
Nytårsaftensdag
31-12-18

Januar
Nytårsdag
Hellig 3 Konger
1. s. e. H. 3 K.
2. s. e. H. 3 K
3. s. e. H. 3 K
Februar
4. s. e. H. 3 K
Kyndelmisse
Sidste søn. e. H.3K.
Septuagesima
Seksagesima

FAXE

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

Forkortelser:
KKO = Kirsten Kjær Ohms · CA = Carsten Ackermann · ERGK = Erik Grønvall Kempfner
Tegn: K = Kirkebil · KK = kirkekaffe i sognehuset · * = krybbespil mini-konf. · ¤ = Familiegudstjeneste
# = Lucia-optog · ! = Kransekage og boblevand i våbenhuset · § = Spejdernes nytårsparade ·
& = Med Ro-Ko-Go koret · Ingen = Ingen gudstjeneste – der henvises til en af nabokirkerne.
Kirkebil Faxe: I Faxe kører kirkebilen til hver gudstjeneste. 					
Ring til Faxe kirkekontor på tlf. 56 71 35 52, inden sidste hverdag kl. 12.
Kirkebil Hylleholt: Kirkebilen bestilles hos Faksebilernes Taxi tlf. 56 71 44 55.

