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Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet.
Og med ét kom der fra himlen en lyd som af
et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset,
hvor de sad. Og tunger, som af ild viste sig for
dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt
af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden,
og de begyndte at tale på andre tungemål,
alt efter hvad Ånden indgav dem at sige.
(ApG 2,1-4)
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Der var højt til himlen og solstråler gennem skovens løv, og jeg er helt sikker på, at den treenige
Gud åndede himmelsk over støvet den formiddag i
Vemmetofte; for nu at bruge Grundtvigs vidunderlige sætning fra pinsesalmen over dem alle:
I al sin glans nu stråler solen.
Efterfølgende kørte jeg hjem gennem det smukke, solbeskinnede sydsjællandske landskab og
tænkte på alle de mange forskellige tidspunkter,
hvor jeg tror, at den treenige Gud ånder himmelsk over vores støvede verden og puster liv og
håb i hjerte, sind og tanke. Alle de tidspunkter,
hvor vi inderligt håber og i tillid tror os set og hørt
og faktisk gives at vokse i forundringen, i nænsomheden, ydmygheden og taknemmeligheden.
Som når livserfaring forvandles til livserkendelse.
Som når der kommer et menneske og banker på
præstens dør og siger “Må jeg tale med dig, for
jeg ved ikke, hvor jeg ellers skal gå hen?”. Og sjælesorgens mulighed giver rum og plads for bøn
og en samtale om livets smerte og tilværelsens
mening.

Som når en bisættelse synes helt umulig at forvalte og formidle, og kirkens sprog alligevel bærer
igennem, fordi den treenige Gud taler med.
Som når et punkt på en dagsorden udvikler sig
i en retning, man måske helst havde været foruden, men alligevel viser sig at bidrage med nye
og vigtige erkendelser til fælles bedste.
Som når en beslutningsproces går lidt skævt, og
man med åbent sind søger tilbage til udgangspunktet og oplever at blive modtaget med muligheden for fælles læring og erfaring.
Som når vi synger sammen og stemmerne i rummet tæller langt flere end det antal mennesker,
vi er samlet.
Som når vi knæler sammen ved Herrens bord og
modtager Herrens velsignelse, sådan som generation efter generation har gjort det før os.
Som når vi døber i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og sammensmeltningen af ord
og ånd lader den treenige Guds virkelighed vælde
frem lige midt iblandt os. Ikke fordi vi har gjort os
fortjent til den, men fordi vi giver plads for den.
Ja, treenighedens virkelighed, der hvor Gud-Fader, Gud-Søn og Gud-Helligånd virker sammen
og netop næres og lever af den indbyrdes relation. Aldrig alene – altid i relation.

3

FAXE SOGN

FAXE SOGN

Dér har vi vores forbillede. Som mennesker og
som menigheder: At vi skal virke sammen!

fortjent til Helligåndens fællesskab, men fordi
vi giver plads for det.

For Helligåndens vigtigste opgave er at vise
mennesket, at der hele tiden er mere at lære af
den treenige Guds fællesskabende virkelighed.
For Guds ånd er altid større. Og Helligånden
står netop for det fremadrettede og det nyskabende. Det som gør, at den kristne forkyndelse aldrig forstummer, men lever og ånder
med sit glædelige budskab den dag i dag. Her
i vores fællesskaber i Roholte kirke, Faxe kirke
og Hylleholt kirke – derover i nabokirkerne og
ud over hele Jorden. Ikke fordi vi har gjort os

For det kristne fællesskab er et grænse-sprængende fællesskab. Og det er lige præcis det,
som Guds ånd, Helligånden, kan: Den kan
sprænge grænser for at bygge fællesskaber.
Med Helligåndens fælles-skabende og levendegørende nærvær i verden virker den treenige
Gud på mangfoldig vis lige midt iblandt os.
Nanna Katrine Fafner Robertson

Velkommen “tilbage”
Sognepræst Nanna Katrine Fafner Robertson er
efter endt barsel i gang igen og har været det
siden 1. marts 2021.

Nanna Katrines kontaktoplysninger ses i Vejviseren
for Faxe og Roholte sogne bagerst i Kirkehilsen.
Nanna Katrine har fridag om mandagen.
Pastor Emeritus Frede Tramm er ansat som vikarhjælp over sommeren.
Frede Tramm kan kontaktes på telefon 31 99 99 60.
Frede Tramm har fridag
om fredagen.

Velkommen “tilbage” til både
Nanna Katrine og Frede.

2. pinsedag ved Vemmetofte
Klosters Kirkegårdskapel
4 sognepræster og 7 sogne gik sammen om at
fejre 2. pinsedag i nærområdet.
Vemmetofte Kloster havde velvilligt stillet deres
kirkegård og ikke mindst kapellet til rådighed.
De 4 præster deltes om liturgien, mens Anna
Bernstein ledsagede salmesangen på violin og
kirkesanger Uffe Jonas sang for.
Sognebørnene mødte op, - de fleste med egen
kirkebænk=havestol, - og nød det gode vejr og
hele den særlige pinse-fornemmelse af, at man
kan mere i fællesskab med hinanden og Vorherre
end man kan for sig selv.
Efter gudstjenesten var der et traktement med
champagne/sodavand og sandwich i Vemmetofte Klosters skønne park. Tak for en rigtig dejlig
dag til alle.
Kirsten Kjær Ohms

Sangcafé i præstegårdens
konfirmandstue
Sognepræst Kirsten Kjær Ohms og
organist Charlotte Hjerrild Andersen har
GLÆDET sig til at genoptage sangcafeen
i præstegårdens konfirmandstue, og nu
vover vi at fastsætte den første dato:
Torsdag d. 23. september kl. 10.00-11.30
Alt foregår naturligvis efter gældende
corona-regler, men ellers er alt som det
“plejer”. Det er stadig hyggen, der er i
højsædet, når der synges og snakkes og
bliver fortalt historier. Der er varmt vand
på kanden til en kop kaffe eller thé, og
der vil være lidt sødt at sætte tænderne
i. Og husk endelig: Det hele er ganske
gratis, så tag bare naboen med.
Charlotte Hjerrild Andersen
og Kirsten Kjær Ohms
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25-års præstejubilæum…
og lidt til...
Jeg kan ikke lide at gentage mig selv, men jeg gør en undtagelse og gentager
det meste af det, som jeg skrev i kirkebladet for 1 år siden:
Den 1. marts 1995 fik jeg mit allerførste embede som sognepræst ved Avedøre
Kirke, lidt syd for København. Jeg husker
stadig tydelig hvor spændt jeg var på
at finde ud af, om det efter mange års
teologi-studium var noget for mig at
være præst. Og det var det. Efter nogle
måneder kunne jeg konstatere, at jeg måske ikke havde det som en fisk i vandet
– sådan rent præstemæssigt, - for der var
stadig meget at lære, men jeg kunne godt
lide at svømme!
På billedet ses jeg som nyslået sognepræst, - og
det er ikke min skyld, at dåbsbarnet, der fik navn
samme dag, er så lidt begejstret. Det VAR ikke
mig, der døbte den lille, men en dygtig kollega.
Derefter blev det til 11 år som sognepræst i
Husum Kirke i Københavns kommune, inden jeg
søgte embedet som sognepræst i Faxe-Roholte
pastorat i 2008. Det er derfor allerede blevet til
et 10-års jubilæum i selve sognet, og i 2021 kunne jeg – officielt dog først pr. 1. juni - fejre 25-års
præstejubilæum, fordi de 3 mdr. hvor jeg havde
studieorlov i 2012 ikke regnes med i ansættelsen.

Forårets konfirmander…
Blev undervist færdig pr. telefon, - og det var
vist en lettelse for både præst og konfirmanderne, da vi var færdige. Det ER slet ikke det
samme kun at høre hinanden, men måske lidt
bedre end at lade præsten forsøge sig med undervisning over Skype. Efter endt undervisning
blev konfirmanderne bedt om at aflevere den
bog, de havde løst opgaver til… og for at der
skulle være en ekstra god grund til at komme
forbi Faxe Sognehus sidst i marts, så lovede vi
dem på Faxe Kirkes vegne en lille påskehilsen.
Så lille var den nu ikke. Flere af konfirmanderne mente endda, at der var nok til at dele

med dem derhjemme, da de kom og hentede
en god portion påskeslik. Præsten fik også en
lille hilsen af en af konfirmanderne: en lille buket påskeliljer og et gækkebrev, som kan ses
her. TAK for det.
Nu glæder vi os til at konfirmere dem alle sammen og lidt til. Der er allerede nu 2, der er konfirmeret på hver deres helligdag, - og i løbet af
august og september venter der yderligere 5
konfirmationer.
Kirsten Kjær Ohms

Der var gode og festlige planer om at fejre jubilæet, indtil corona-virussen kom til Danmark.
Fejringen er ikke blevet aflyst, men udskudt til
en anden god gang: nærmere bestemt efter høstgudstjenesten d. 19. september, hvor vi kan få så
mange som muligt med.
Hvis man har lyst til at give noget i dagens anledning, så opfordrer jeg til, at man betænker
Menighedsplejen, f.eks. via Mobilepay på nr.
47459.
Kirsten Kjær Ohms

Følg os gerne på Facebook/Faxe Kirkes side
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Her informerer vi både om stort og småt:
om gudstjenester, arrangementer i Faxe Kirke
samt fælles arrangementer med de omkringliggende kirker, og om hverdagen i og omkring kirken.
En af følgevirkningerne af COVID-19 er bl.a.
præstens bud på Ugens Salme med links til
Den Danske Salmebog.

ter også findes en oversigt
både over vores menighedsråd samt vores personale. Her kan du altid
finde rette vedkommende at kontakte, hvad
enten det er præsten, kordegnen, kirketjeneren, organisten, kirkegårdslederen eller sognehusmedarbejderen.

Endvidere kan informationer også findes på
vores hjemmeside: www.faxekirke.dk, hvor
der udover gudstjenesteliste og arrangemen-

Her finder du også information omkring både
kor, konfirmander, baby- og tumlingesalmesang, koncerter o.m.a.
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Konfirmationer x 2
– og der kommer flere!!!

Indskrivning til konfirmation
St. Bededag d. 13. maj 2022 på nettet

Store Bededag er traditionelt også
Store Konfirmationsdag. I år blev
der kun konfirmeret en enkelt af de
mange konfirmander, der ellers havde sat et stort kryds ved d. 30. april.
På billedet ses Freja – lige før konfirmationen gik i gang - sammen med
præsten.

Der er kommet en ny digital selvbetjeningsløsning ved indskrivning til konfirmationsforberedelse og konfirmation. Det nye system sikrer,
at begge forældremyndighedsindehavere giver
samtykke til, at barnet må gå til konfirmationsforberedelse og blive konfirmeret.

Kort tid efter kunne Philip fejre sin
konfirmationsdag på Kristi Himmelfartsdag d. 13. maj. Som det kan ses
på billedet, så var det nok godt, at
den konfirmation ikke skulle udsættes alt for længe, for så havde præsten haft brug for en skammel for at
nå konfirmandens hoved ved den afsluttende konfirmations-velsignelse.
Vi ønsker årets 2 først konfirmander
det bedste fremover og glæder os til at
fejre endnu flere.
Kirsten Kjær Ohms

Konfirmandtilmelding vil være åbent for tilmelding i perioden fra 1. april til 30. september. Hvis
tilmeldingen sker efter fristen, får forældrene
besked på at kontakte deres lokale sogn. Forældrene kan tidligst tilmelde deres barn året før
konfirmationen. Ønsker ens barn for eksempel
at blive konfirmeret i 2022, skal forældrene altså
tilmelde barnet inden fristen udløber i år. Der er
lagt et link til konfirmandtilmeldingen på kirkens
hjemmeside: www.faxekirke.dk
Hvordan tilmelder man sit barn til
konfirmandundervisning på nettet?
Den ene forælder begynder tilmeldingen ved at
gå på sognets egen hjemmeside og trykke på det
link, sognet har lagt der. Hvis sognet ikke har en
hjemmeside, kan forælderen benytte sig af linket
på folkekirken.dk. Personen logger ind på systemet ved at benytte sit NemID.
Når den ene forælder har signeret tilmeldingen, modtager den anden forælder en mail

med et link,
så vedkommende også
kan skrive under
med sit NemID.
Når begge forældremyndighedshaverne har signeret en tilmelding, vil sognet modtage tilmeldingen.
En forælder med eneforældremyndighed kan
selvfølgelig også bruge selvbetjeningssystemet.
En konfirmandtilmelding sker som udgangspunkt til barnets bopælssogn. Hvis der foreligger
en aftale med et andet sogn om konfirmationsforberedelse eller konfirmation, kan forælderen
skrive dette i sin tilmelding.
Konfirmandforældremøde
Der vil altså ikke være en indskrivning, - men til
gengæld afholdes der hurtigst muligt et orienterende forældremøde for hvert konfirmandhold.
Selvfølgelig efter de på det tidspunkt gældende
retningslinjer.
Kirsten Kjær Ohms og
Nanna Katrine Fafner Robertson

Konfirmandundervisning
Konfirmanderne undervises på 2 hold. De deles op klassevis fra Østskolens afdeling Rollo 7.
A og 7. B. Undervisningen forventes at begynde i september og foregår i enten Faxe Kirkes
sognehus, Faxe Kirke eller Faxe Præstegårds konfirmandstue. Undervisningen vil selvfølgelig
foregå efter gældende retningslinjer.
Konfirmander, der ikke går på Rolloskolen, men skal konfirmeres i Faxe Kirke, indskrives
også digitalt og får plads på det hold, der passer bedst. Kontakt gerne sognepræst Kirsten
Kjær Ohms (se adresselisten bagest i bladet) for evt. yderligere oplysninger eller se kirkens
hjemmeside/Facebookside. Der vil i forbindelse med opstart af de nye konfirmandhold
blive oprettet en særlig Facebook-gruppe for konfirmander og forældre, som vil blive
ajourført undervejs.
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Høstgudstjeneste

Minikonfirmander

Høstgudstjenesten er en tak for høstens gaver,
- og gennem årene har mange helt konkret givet
en lille del af skaberværkets overflod. Det kunne
være et glas marmelade, æbler, have-buketter,
druer, kartofler eller persille. Alt er blevet båret
ind ved gudstjenestens begyndelse og lagt på alteret, - og til sidst igen båret ud og over til Faxe
Kirkes Sognehus, hvor der er blevet holdt auktion
over det forskellige. Det gør vi også i år, - selvom
der også er et præstejubilæum at fejre. På billedet ses noget af den smukke høstpynt fra sidste
år og en frivillig, der er parat til at kaste sig over
kasserne med bl.a. pyntegræskar.

Faxe Kirke tilbyder hvert år minikonfirmandundervisning til eleverne på 3. klassetrin, - og vi
arbejder i efteråret med forskellige kreative projekter.

Bemærk venligst, at det indkomne beløbet går
ubeskåret til kirkens menighedspleje, som bl.a.
står for julehjælp. Har man ikke mulighed for
at deltage på denne dobbelt-festlige dag, gør
vi opmærksom på, at der også er mulighed for
at give et bidrag til menighedsplejen på konto:
2320 3497 149 567 eller på Mobilepay på nr.
47459. Skriv gerne ordet “menighedsplejen” i
kommentarfeltet.

På billedet ses et kors, som en af sidste efterårs
minikonfirmander stod for.
Undervisningen varetages af minikonfirmandlærer Marianne Carlberg og sognepræst Kirsten
Kjær Ohms, og foregår lige efter skoletid.
Der uddeles en invitation på skolen, når vi er klar
til at undervise.
Se evt. også hjemmesiden: www.faxekirke.dk eller følg Faxe Kirke på facebook.

Faxe Kirkes Spirekor
Spirekoret er for alle sangglade børn fra
1.-5. klasse.
Vi mødes i Sognehuset hver torsdag fra
15-16. Vi får altid en forfriskning, og der
øves rytmer og sange med masser af bevægelse. Koret deltager bla. til Allehelgen
og ved julekoncerten i december sammen
med Faxe Kirkes Ungdomskor. Korister fra
Faxe Kirkes Ungdomskor deltager på skift
i spirekorets prøver og hjælper til.
Koret møder første gang i Sognehuset
torsdag d. 19. august kl. 15-16. Vi starter ekstra tidligt i år, fordi vi har været coronalukket i hele foråret og nu skal vi bare
i gang igen.
Vi er rigtig gode til at overholde gældende
coronarestriktioner og korprøverne bliver
hele tiden justeret, så vi lever op til de p.t.
gældende restriktioner, og sørger for, at
sikkerheden er i top.
Tilmelding er obligatorisk og sker til Charlotte
Hjerrild Andersen på telefon eller mail. Har du
spørgsmål, så kontakt organist og korleder Charlotte Hjerrild Andersen tlf 3030 2291 (mandag er fridag) Der kan også sendes en mail på:
organistcha@gmail.com
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Faxe Kirkes Ungdomskor
Vi øver hver torsdag kl. 18-20 i Sognehuset/kirken.
Undervejs får vi en lille forfriskning.
Første øveaften er torsdag d. 19. august.
Koret medvirker i korsæsonen ved de fleste af Faxe Kirkes gudstjenester om søndagen, ved andre lejligheder samt ved de
2 koncerter ved henholdsvis jule- og forårstid. Ungekoret optager nye medlemmer fra ca. 12 år.
Hvis du kunne tænke dig at være en del af vores
sangglade gruppe, så kontakt organist og korleder Charlotte Hjerrild Andersen eller send en
mail til organistcha@gmail.com
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Særlige gudstjenester i Faxe Kirke

Kære læser
Så udkommer KirkeHilsen igen. Det er blevet
forår, og naturen vidner om liv og vækst.

Konfirmation – kun med invitation?
Lørdag d. 21. august kl. 10.00 og 12.00
Da vi i foråret skulle finde en ny dato for konfirmationerne var vi sikre på, at alle i Danmark,
der var over 16 år, ville være vaccineret, senest
ved udgangen af juni. Sådan er det ikke helt
gået, - og der kan derfor stadig være restriktioner, som påvirker antallet af gæster mv. Se gerne facebook/kirkens hjemmeside for yderligere
information, når dagen nærmer sig.

Menighedsrådet i Roholte har nu været i gang i
et halvt år - fra 1. December, hvor det nye kirkeår
begyndte. Vi er godt igang med arbejdet, og har
haft nok at se til. Det kan ses af antallet af punkter til dagsorden - over 100 punkter har været på
dagsorden siden vi startede.
Jeg er taknemmelig over, at Roholtes menighed
gjorde det muligt at sammensætte et nyt menighedsråd. Tak for jeres engagement. Lokale
kræfter kan fortsætte arbejdet som ledelse for de
ansatte, vedligeholdelse af arealer og bygninger.

Høstgudstjeneste
Søndag d. 19. september kl. 10.30
En af årets dejligste gudstjenester, hvor vi fejrer
livet og den vækst, der gør livet muligt. De traditionelle høstsalmer er på salmetavlen, - og måske en enkelt af de nyere. Vi glæder os til at se,
så mange, som der er mulighed for. Se omtalen
andet steds i bladet.

KIRKEKLUBBEN i Roholte
Optart 7. september
Vi er en lille strikkeklub, der mødes i Roholte
sognehus, hver 1. tirsdag i måneden fra kl.
9.30 – ca. kl. 11.30. Vi hygger og drikker kaffe,
som Mette sørger for, - og så får vi garn og
mønster med hjem og strikker, som vi har tid
og lyst til. Vi strikker til børn på Fillippinerne.

Og ikke mindst at understøtte arbejdet med koret, koncerterne, sang caféen, kirkekaffen og meget andet ved kirken i Roholte.
Men vi gør det jo ikke alene! Vi har brug for jeres
deltagelse, og opbakning til vores kirke.
Kryds af i kalenderen i 2022.Traditionen tro afholdes foredrag i Aktivitetshuset til februar. Eva
Jørgensen, kendt fra TV, kommer til Roholte.
Hermed vil jeg ønske alle en god sommer. Vi ses.
Venlig hilsen
Kirsten Christensen,
Næstformand Roholte menighedsråd

Du er samtidig med til at gøre en stor forskel for
børnene på Fillippinerne. Er der flere, der har
lyst til at deltage, er man meget velkommen.
Kontakt Birthe Petersen på tlf. 41 41 95 24.

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

Jeg hedder Line Majbrit Kubel, jeg er 52 år, og er bosiddende i
Roholte sammen med min mand og vores datter, jeg er født og
opvokset i Fakse Ladeplads.

Så er der igen hække omkring gravstederne på
afd. B. Der er en række med nedlagte gravsteder,
hvilket har gjort det muligt at gøre gangen lidt
bredere. Der er nu plads til at gangbesværede
også kan komme forbi.
På et af de nedlagte gravsteder har Lene sået solsikker. Vi glæder os til de lyser op med deres gule
og orange blomster i sensommeren.
Vores projektør er blevet malet sort og der er
plantet en efeu op ad den. Vi vil forsøge og lave
et lille ”efeutræ” ud af lampen. Det tager lidt tid
men vi tror på det nok skal lykkes.

Efter en årrække i København med uddannelse og arbejde, flyttede
min mand og jeg for 16 år siden til en gård i Roholte, hvor min mors
familie har boet i flere generationer.
Til daglig arbejder jeg som psykolog ved Pædagogisk Psykologisk
Rådgivning i Faxe Kommune og brænder her for arbejdet med børn og unge.
Som medlem af Roholte Menighedsråd ser jeg frem til at bidrage til samarbejdet om
kirkens liv i lokalmiljøet.

På afd. D har vi en del urnegravsteder som ikke
rigtig har været i brug. I stedet er baghækken
samt chaussestenen fjernet og der er sat georginer.

Høstgudstjeneste i Roholte
Søndag d. 26. september kl. 10.30

Vi er i skrivende stund på vej til normale gudstjenester i kirken dog stadig med afstand og lidt
speciel nadver. Snart er de fleste vaccineret og alt
bliver lidt efter lidt normalt igen.

Vi håber, at vi i år kan fejre
høstgudstjeneste, som i gamle dage.

Rigtig god sommer
Graver Linda Pedersen.

Med gudstjeneste i en høstfest pyntet
kirke. Derefter kirkekaffe/frokost i
Sognehuset. Og den traditionelle auktion
af alle de gode sager i medbringer.
Vi glæder os til vi igen kan være
sammen om, at fejre store
og små begivenheder.
På gensyn

Hold dig orienteret
På hjemmesiden www.roholtekirke.dk kan du se, om der sker
ændringer i Corona restriktionerne, og hvornår der sker noget med de
forskellige aktiviteter i kirken og Sognehuset.
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Konfirmation i Roholte Kirke

RoKoGo-koret vender tilbage
Hylleholt og Roholte’s voksenkor har været
afskåret fra at mødes fysisk til korprøver
siden november 2020. Efter jul startede
korprøverne på computeren via zoom.
Den kunstneriske kvalitet af disse on-line
korprøver var ikke optimal. Men vi oplevede
alle, at det var dejligt at hilse på hinanden
hver onsdag og således bevare en vis form for
normalitet i hverdagslivet.
Vi har nået at gennemgå en hel del repertoire,
så vi er SÅ klar til efterårssæson 2021.
Koret er åbent for nye tilmeldinger.
Eneste krav: lyst til at synge og en vis
mødestabilitet.
RoKoGo-koret optræder sædvanligvis ved 4
gudstjenester fordelt på Hylleholt og Roholte
Kirker, en julekoncert samt en forårskoncert.

Lørdag den 25. september kl. 10.30 har vi den glæde at fejre
konfirmation i Roholte Kirke!
Koret starter onsdag d. 8. september
klokken 19.00. Endnu er det uvist, hvor vi
lægger korprøverne. Men kom til Roholte
Sognehus på første øveaften, så er der
taget stilling til om det bliver her eller evt. i
Aktivitetshuset.
Læs på Roholte Kirkes hjemmeside og på opslag i
kirkernes udhængsskabe.

Her kommer en smukt billede
af RoKoGo-koret Når vi kan mødes og blive fotograferet

Sangcafé i Roholte
Sangcafé starter igen i september.
Vi håber, at vi endelig får mulighed for
at mødes en gang om måneden og synge kendte og mindre kendte sange.
Undervejs holder vi en pause med brød og
kaffe. Alle er hjertelig velkommen. Der er ingen
tilmelding, men husk 10 kr. for kaffe og brød.

Efterårets sangcaféer er planlagt til følgende mandage fra 10-11.30 i Roholte:
20.09

25.10 22.11 20.12

På glædeligt gensyn skriver

Kære kommende konfirmand
Konfirmationen er det ritual i kirken, som
markerer overgangen mellem barndom og
ungdom. Konfirmation betyder, at Gud
bekræfter det løfte om at være med dig, som
han gav dig, da du blev døbt. Som døbt får du
lov til selv at tage stilling til din dåb, når du er
på vejen mod at blive voksen. Ved konfirmation
bekræfter Gud sit ja til dig og siger, at han
holder, hvad han lovede til din dåb. Som
konfirmand gentager du dåbens ja med dit ja til
den kristne tro og bliver velsignet.
Hvordan kan dåben bekræftes? Konfirmander
spørger tit, om de nu tror nok eller tror rigtigt.
Men konfirmationen handler først og fremmest
om, at Gud bekræfter det, han lovede ved din
dåb. Konfirmation er et tegn på, at Gud også er
med dig, når ungdomslivet begynder. Når du
vælger at blive konfirmeret, siger trosbekendelsen
i kirken og ja til konfirmationen, siger du ikke
noget om, hvor meget eller hvor lidt du tror. Du
siger ja til at tage imod Guds velsignelse og til, at
Gud stadig er med i dit liv. Konfirmationen er din
beslutning, og det er både du og Gud, som siger
ja til hinanden en gang til.
(Kilde: folkekirken.dk)

Taksigelse no. 1
Tak for livet og fordi jeg må komme til dig
med mit.
Tak fordi intet er ubønhørligt.
Tak fordi du giver mig et fællesskab at være
menneske i.
Tak fordi jeg aldrig kan fare så vild, at jeg
ikke kan finde dig.
Tak for dine engle.
Tak for sne og syrener og alle nådegaver.
Tak fordi der findes fryd.
Tak fordi jeg finder ting, jeg ikke søger.
Tak fordi der er et vi, der også er mig.
(Helle S. Søtrup ”Send flere engle.
Andægtigheder.”)

Nanna Katrine Fafner Robertson

Mette og Christina

770428

- Kan benyttes til den indsamling, der er i
gang, og til betaling for kirkefolder og postkort. Ønsker man at
donere til et specielt formål, angives det i kommentarfeltet på
mobilepay. Eks. Julehjælp i Roholte Sogn, eller andet formål.
Med venlig hilsen og tak - Roholte Kirke
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Præsentation af Menighedsrådets medlemmer

MINIKONFIRMANDER
Endelig kan Hylleholt Sognehus starte et nyt hold minikonfirmander!

I dette nummer starter vi en præsentation af
menighedsrådets medlemmer. Redaktionen har
stillet medlemmerne tre spørgsmål:
1. Kan du fortælle lidt om baggrunden for at
du vil være medlem af menighedsrådet?
2. Kan du fortælle om dine opgaver i menighedsrådet?
3. Kan du fortælle om dine visioner for Hylleholt sogn?

At gå til minikonfirmand er et tilbud om, gennem leg, salmer og bibelhistorie, at blive fortrolig
med kirken og den kristne børnelærdom. Vi vil gå
på opdagelse i kirken og blive fortrolige med
den.

Kirkeværge
Bent Friis

Kontaktperson
Lars Nielsen
1. Som nytilflyttet til sognet bemærkede jeg, at
der skulle vælges næsten nyt menighedsråd,
og at man manglede kandidater. Jeg har godt
kendskab til vores gudstjeneste, og jeg tænkte, at jeg kunne gøre gavn i et nyt menighedsråd, hvis jeg blev valgt.
2. Da posterne i det nye menighedsråd skulle
fordeles, fik jeg posten som kontaktperson.
Kontaktpersonen er den, der på menighedsrådets vegne er personaleleder for alle ansatte undtagen præsten. Jeg har i mit arbejdsliv
haft lederstillinger så personaleledelse har jeg
lidt erfaring med.
3. Jeg er ikke stillet op med særlige visioner for
Hylleholt Kirke. Som nytilflyttet kendte jeg
ikke kirken og havde derfor ikke ønsker om at
ændre noget. Jeg vil arbejde for at kirken og
dens ansatte fungerer godt i forhold til evangeliets forkyndelse og i forhold til kirkens rolle
i lokalsamfundet.
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1. I 1970 startede jeg i Københavns begravelses
væsen, her fik jeg gennem mange år, oparbejdet en stor viden og kompetencer i forskellige
stillinger på kirkegårdene i København. Efter
29 år søgte jeg nye udfordringer i en stilling
som kirkegårdsleder på Ballerup kirkegård
hvor jeg var daglig leder og budget ansvarlig
for Ballerup menighedsråd. Her fik jeg min
interesse for M. Råds arbejdet.
2. I næsten alle årene fra 2008 hvor jeg har været
medlem af Hylleholt Menighedsråd, har jeg
besat stillingen som kirkeværge. Opgaverne
som kirkeværge består i bygningsvedligeholdelse af alle sognets bygninger som præstegården, kirken og sognehuset m.m. Indhentning af tilbud på håndværker opgaverne,
kontrol af arbejdets udførelse.Derud over er
der opgaverne på kirkegården med ændringer
og langtids planlægning af kirkegårds strukturen, så kirkegårdens kapacitet altid vil være
ajourført til aktuelle behov. Dette gøres i samarbejde med kirkegårdens dygtige medarbejdere, under ansvar over for menighedsrådet.
3. At jeg kan bidrage til at Hylleholt kirkegård,
består som en selvstændig arbejdsplads, med
et fagligt dygtigt personale, som arbejder for
at kirkegården kan opleves som en sansehave,
på de forskellige årstider.

Undervisningen skal ses som et suppleringstilbud til skolefaget “kristendomskundskab”. At gå
til minikonfirmand er også en god lejlighed for
børnene til at møde deres præst og få stillet
spørgsmål om Gud og kristendom. Undervisningen forbereder samtidig eleverne til den evt. senere konfirmation.
Undervisningen varetages af sognepræsten Erik
Kempfner og medhjælper Agnes Bjerregaard,
som i øvrigt også er sanger i Hylleholt Kirke samt
varetager baby- og tumlingesang.

Bemærk venligst følgende inden tilmeldingen
udfyldes:
Som følge af Persondataforordningen ønsker vi
accept af, om barnet må fotograferes ifm. optræden og at billeder må vises på Hylleholt Kirkes
hjemmeside og på Hylleholt Kirkes Facebook
side.
TILMELDING finder sted ved at sende en mail
til mig på ERGK@km.dk med jeres barns navn,
så vil jeg sende en tilmeldingsblanket og samtykkeerklæring til jer, som I enten kan returnere til
mig via mail eller give til mig første gang tirsdag
den 1. december kl. 13.30.
Vi ses: Erik og Agnes
Roholte og Hylleholt Menighedsråd

Minikonfirmandundervisningen er gratis, løber
over 10 gange hver og vi vil byde på lidt at spise
og drikke.
I skrivende stund med deadline i morgen til kirkebladet kan jeg ikke oplyse ugedag eller tidsrum
for undervisningen, da skolen jo ikke har lagt
skema så tidligt. Derfor bedes I være opmærksomme på vores hjemmeside. I øvrigt planlægger vi et besøg på skolen, hvor eleverne vil få en
invitation med hjem i skoletasken.
Forløbet vil i hvert fald blive afsluttet med et
brag af et krybbespil den 12. december,
så dette er et kryds I allerede kan sætte i
kalenderen.
Undervisningen vil foregå i Hylleholt
Sognehus. Har i spørgsmål så kontakt
gerne sognepræst Erik Grønvall Kempfner
på ERGK@km.dk eller på tlf. 21 71 70 83.
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EN KIRKE FYLDT MED MUSIK
– Et sognehus fyldt med aktiviteter
Som jeg skrev i årets første Kirkehilsen, glæder
vi os til i menighedsrådet at være en del af livet
i Faxe Ladeplads med det, som vi kan komme
med. Vi ønsker en kirke, som markerer sig med
en bred vifte af tilbud, som vi håber vil kunne
appellere til alle aldersgrupper.
Vi vil – inden for de økonomiske muligheder –
fylde vores kirke med musik. Andet steds på siden kan I læse om et helt nyt tiltag i vores kirke i
sommerferieperioden til glæde for os fastboende
og turister.
Og den 29. august kl. 19 vil der være koncert
med organisterne fra Roholte, Faxe og Hylleholt
kirker, som også er omtalt andet steds på siden.
Herefter deltager vi i Kulturnatten den 3. september i Faxe Ladeplads med en stor koncert i
Hylleholt Kirke. Denne koncert bliver med De
Tre Tenorer og Sopran med pianist og starter kl.
19.30 og varer ca. 70 minutter.
De tre tenorer fra Det Kgl. Teater og en pianist
har fundet sammen med både stil og smil, trods
forskelle i udseende og stemmeklang, men netop
disse forskelle fremhæver deres underholdning
og giver den et særpræg, som tiltaler. De synger
operaarier, som selv operahadere kender og
holder af, og endnu mere befriende er det, når
humoren trænger sig på ved gennemførelsen af
sprudlende Broadway musicals af Gershwin,
Rogers, Lloyd Webber m.fl., eller nogle af vore
egne danske evergreens. Genkendelsens glæde
er en af de største, og den bliver ikke mindre,
når melodierne får en ny klang ved at blive iklædt
disse tre dygtige kongelige sangere, som udgør
De 3 Kgl. Tenorer, som er Sune Hjerrild, Peter
Steen Andersen og John Venning. Og når man
så topper de 3 Kgl. Tenorer med sopranen Dorthe Elsebeth Larsen kan det ikke blive meget
bedre. Fælles for de fire operasangere er, at de
har sunget rundt om på forskellige operascener
og koncerter i hele verden, incl. fælles koncerter
og turnéer.
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Disse
musikalske
tiltag skulle
gerne tjene
som startskuddet til en
kirke fyldt med
musik de næste 4 år,
hvor vi også håber på, at lokale musikere, sangere og kor – børn som ældre - vil være med til
at fylde kirken med musik og sang. I næste Kirkehilsen vil vi omtale resten af årets musikalske
initiativer.
Men det er langt fra det eneste, der sker hos os.
Sognehuset vil - ud over Erindringsværkstedets
altid spændende initiativer omkring vedkommende film og foredrag - også danne rammen
om eksempelvis litterære studiekredse og forskelligartede udstillinger. Disse aktiviteter vil starte
efter sommerferien og vil naturligvis blive omtalt
i kommende Kirkehilsener og/eller annonceret.
Vi er sikre på, at udbuddet vil favne bredt og vil
efterlade sig indtrykket af en Kirke og et Sognehus fyldt med aktivitet til glæde for os alle i Hylleholt Sogn.
Menighedsrådet ønsker jer alle en rigtig god
sommer.
Jens Jørgen Balle Knudsen,
formand.

Endelig sker det: Vi skal synge.
Vi skal synge sammen.
Vi skal synge og have det sjovt.
Vil du være med til at opbygge
et sjovt og musikalsk fællesskab
med andre børn, så får du nu muligheden for at lære at synge i kor.
Så nu starter børnekoret i september. Undervisningen vil indeholde sangteknik, nodelære og
andre elementer indenfor sang
og kor.
Vi mødes én gang om ugen i Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, Faxe Ladeplads. Ugedagen er ikke fastlagt på nuværende
tidspunkt.
Vi vil synge sange, der gør mennesker glade.
Fælles optræden med minikonfirmanderne vil
være 3. søndag i december 2021.

I august måned vil der komme yderligere informationer angående start, mødedag osv.
Vi håber på mange tilmeldinger – så giv gerne
info videre til dit barn, barnebarn eller naboens
barn
Christina Bernstein og Jean Pierre Dahl Jørgensen
Korledere og organister ved Roholte og Hylleholt Kirker
Roholte og Hylleholt Menighedsråd

NYHED - håber vi ses!
Nogen vil kalde det Gå-hjem-koncert – andre aperitif-koncert – nogle før-grill-indkøbkoncert og måske gå-på-restaurant-middagskoncert. Kært barn mange navne.
Men det vigtigste er at Hylleholt Kirke danner rammen om ½ times koncerter onsdage
i sommerferien.
Koncerterne starter kl. 17.00 og slutter kl.
17.30. Hver koncert indeholder et tema, det
kan være en komponist, en tidsalder eller noget helt andet. Musikken vil være valgt, således at det dækker temaet.
Den første koncert vil være onsdag d. 30 juni,
hvor kirkens organist Jean Pierre Dahl Jørgensen, har valgt temaet: Britisk Barokmusik (den

britiske barok musik er glad, sprudlende og
energifyldt musik).
I løbet af sommeren vil følgende organister og
violinist optræde.
Charlotte Hjerrild Andersen
Christina Bernstein og Anna Bernstein
Niels Andersson
Jean Pierre Dahl Jørgensen, kirkens faste organist
Koncerterne er med gratis adgang – så kom
direkte fra stranden – fastboende og turister
– børn og gamle - alle er velkomne.
Sognets julehjælp vil være meget taknemmelig
for et hvert bidrag, der doneres.
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INDSKRIVNING TIL KONFIRMATIONER I 2022

HØSTGUDSTJENESTE
i Hylleholt Kirke
og Sognehus
den 12. september kl. 10.30

Mulighed for
dåbsgudstjeneste
i Hylleholt Kirke:
Lørdag d.

27.11.2021

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

Marken er mejet,
og høet er høstet,
kornet er i laderne,
og høet står i hæs…
Traditionen tro fejrer vi årets høst med en
gudstjeneste i kirken efterfulgt af fællesspisning ovre i Hylleholt Sognehus.
Høstgudstjenesten vil også blive annonceret i Haslev-Faxe Posten uge 34. Alle
er Velkomne…
Seneste tilmeldingsfrist til frokosten er
mandag den 6. september kl. 15.00 til
vores kordegn Bodil Hovmand på mail:
BOHO@km.dk – mobil: 2466 8977 /
5671 6083.
Erik Grønvall Kempfner

Onsdag den 18. august kl. 16-19 har vi konfirmandindskrivning af eleverne fra de kommende
7. klasser. Indskrivningen finder sted i Hylleholt
Sognehus, Hovedgaden 15, 4654 Faxe Ladeplads, hvor man også vil få lejlighed til at stille
spørgsmål til præsten.
Indskrivningen bliver også annonceret i HaslevFaxe Posten - AULA - og på vores hjemmeside
http://www.hylleholtkirke.dk
Ved konfirmandindskrivningen onsdag d.
18.08. SKAL man aflevere den udfyldte Tilmeldingsblanket – den vil være at finde via AULA
eller ved henvendelse til kirkekontoret, kordegn
Bodil Hovmand – mail: BOHO@km.dk
Hvis konfirmanden modtager undervisning hos
en anden præst end den kirke, hvor konfirmationen finder sted, så er det vigtigt at udfylde
begge kirkers tilmeldingsblanketter og krydse af
det rigtige sted. Desuden er det vigtigt at aflevere tilmeldingsblanketten senest ved forløbets
begyndelse, da kontaktoplysningerne derpå er
præstens forbindelse til forældrene.

Konfirmationerne 2022:
• lørdag den 23. april kl. 10.00
• lørdag den 23. april kl. 13.00
• søndag den 24. april kl. 10.30
• søndag den 18. september kl. 10.30
Der gøres opmærksom på at man gerne må
fordele sig nogenlunde ligeligt over de to dage,
hvis det er muligt. Lørdag er en meget populær
konfirmationsdag med mange konfirmander,
derfor tilbydes to tidspunkter, så holdene ikke
bliver for store.
I øvrigt kan oplyses
konfirmationerne 2023:
• lørdag den 22. april kl. 10.00
• lørdag den 22. april kl. 13.00
• søndag den 23. april kl. 10.30
• søndag den 17. september kl. 10.30
Hvis I har spørgsmål, er I altid velkomne til at
ringe til mig på 2171 7083 eller skrive en mail
på ergk@km.dk.
Venlig hilsen
Sognepræst Erik Grønvall Kempfner

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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FÆLLESARRANGEMENTER & KONCERTER

Erindringsværkstedet - Program 2. Halvår 2021
Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, 4654 Faxe Ladeplads
Foredrag, kaffe, the og kage koster 40 kr. pr. gang.
P.g.a. Corona er der begrænset deltager antal (max. 40 gæster)
derfor nødvendig tilmelding til Hanne Due Jensen på: 24 69 09 41
16.09.: kl. 14-16 – “Min tid på Grønland og
Hans Hedtoft” v/ Jens Erik Petersen, Karise
Min tid i Marinen, oktober 1958 – startede i Arresødallejren. I januer 1959 gik turen til Grønland. En stor oplevelse for en ung mand; men
også en barsk oplevelse, for det gik rigtig meget
galt og med ganske alvorlige konsekvenser. En
oplevelse jeg rigtig gerne vil dele med jer.
30.09. : kl. 14-16 – “De 4 årstider på Østsjælland - Naturfilm” v/ Jørgen Bjerge Nielsen
En film fra gamle dage, dengang vi havde isvinter i 1978 og de varme skønne somre. Naturfilmen er optaget i perioden 1974 – 1978 og viser
billeder fra Orup, Vindbyholt, Faxe Ladeplads,
Feddet, Præstø By og Fjord, Gisselfelt og Gavnø.
Musik til filmen er Dr. Zivago – periodens hit.
14.10.: kl. 14-16 –
“Grønland” v/ Jens Thøsing Andersen
Grønland var indtil 1953 dansk koloni – nu en
del af riget. Det har fået stormagternes store
interesse de senere år. Foredraget vil omhandle
Grønlands historie med de forskellige indvandringer gennem tiden. Endvidere forholdene på
Grønland i dag. Tilsidst en særlig gennemgang af
Østgrønland, som jeg besøgte for nogle år siden.
Foredraget ledsages af billeder
28.10.: kl. 14-16 – “Oman – en moderne arabstat” v/ Gunilla Heick
Oman er et dejligt land, meget progressivt, takket være Sultan Qaboos, der regerede landet i
50 år, inden han døde i januar 2019. Han lod
bygge skoler, hospitaler og veje – før hans tid var
landet meget tilbagestående. Gunilla Heick har
besøgt landet flere gange og er faldet pladask
for den venlige befolkning og det skønne klima.
I vintermånederne er det perfekt for folk fra det
kolde nord. Følg med til Oman på en billedrejse.
11.11.: kl. 14-16 – “Christian 9. – Europas svigerfar” v/ Lars Ringholm
I 1863 besteg Chr. 9. og dronning Louise den
danske trone som det første kongepar af huset
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Glücksburg. I en usikker tid, hvor mange europæiske troner vaklede, formåede det danske
kongepar med enestående dynastisk sans at få
deres børn gift ind i nogle af Europas førende
fyrstehuse. I dag, 150 år senere, er Christian 9.
stamfader til seks af Europas sidste otte monarkier. Han er med rette blevet kaldt ”Europas Svigerfar”. At han overhovedet kom i betragtning
som dansk konge i 1863 hører til en af historiens
mest utrolige tilfældigheder. Den sønneløse Frederik 6. havde et godt øje til sin hustrus yngre
søster og hendes store børneflok. Især den 3.
ældste søn Christian gjorde et godt indtryk på
den gamle konge. Faktisk så godt, at han i 1852
officielt blev udpeget til dansk tronfølger. Et valg,
der skulle vise sig, at få afgørende betydning for
monarkiets overlevelse helt op til vores tid.
25.11.: kl. 14-16 – “Niels Larsen Stevns”
v/ Birgitte Drent Sørensen
Niels Larsen Stevns var en dansk maler og billedhugger, som levede 1864 – 1941.
N.L.S. voksede op i Gevnø; men havde relationer
til Faxe Ladeplads, hvor hans bror Jens boede.
Han blev kendt som den religiøse maler, idet han
malede en del altertavler rundt omkring i landet.
Derudover dekorerede han bl.a. også mindehallen ved H. C. Andersens´s Hus i Odense.
I foredraget vil vi høre om N.L.S.´s opvækst og
liv fra fødsel til død ledsaget af en række billeder
med fotos af maleren, samt eksempler på hans
malerier.

BABYSALMESANG I HYLLEHOLT KIRKE
10 gange med start d. 09.09. kl. 09.15
Babysalmesang er for alle jer, der har lyst til
en musikalsk nærværsstund med jeres barn.
Vi synger – danser – leger – vugger og hygger
sammen.
Dit barn skal være i alderen 0 – 10 mdr.
Det foregår i kirkerummet, da det er et fantastisk rum at synge og bevæge sig rundt i.
Babysalmesang er sansestimulering - en
særlig stund, hvor musikken og nærværet
taler, og hvor alle barnets sanser bliver vagt.
Lille og sød – dejlig og blød
– ligger du i mine arme
Jeg er hos dig – du er hos mig
– verden kan buldre og larme.
Kom og vær med. Det varer ca. 50 min.,
og så er der kaffe/te og kakao bagefter.

Jeg glæder mig til at møde jer og jeres
børn.
Agnes Bjerregaard - tlf. 51 36 48 65
Forløbet strækker sig over 10 torsdage –
fri uge 42 – og undervisningen er gratis.
OBS! Tilmelding til kirkekontoret:
kordegn Bodil Hovmand
e-mail: BOHO@km.dk
Tlf.: 5671 6083/mobil 2466 8977
Roholte og Hylleholt Menighedsråd

02.12.: kl. 13-16.30   
Julefrokost i ErindringsVærkstedet
Lækker mad – oplæsning af en hyggelig julehistorie – overraskelser – snak - Tilmelding.
Alle er velkomne til at deltage i
ErindringsVærkstedets arrangementer
Kirkebilen kan bestilles til alle arrangementer
- Faksebilernes Taxi tlf.: 56 71 44 55
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FÆLLESARRANGEMENTER & KONCERTER

FAVORITKONCERT I HYLLEHOLT KIRKE
SØNDAG DEN 29. AUGUST KL. 19.00

FÆLLESARRANGEMENTER & KONCERTER

HJERTELIG VELKOMMEN TIL
KONCERT I ROHOLTE KIRKE

LØRDAG D. 2. OKTOBER KL. 16.00
Jeanet og Rune Møller Nielsen præsenterer sammen
med pianist Lene Rom Frederiksen en perlerække af
smukke og kendte sange fra deres udsolgte koncert
"Vores favoritter" på Vendsyssel Teater sidste år.

Favoritter

Siden 2019 er der opstået et samarbejde de 3 sognes organister imellem. Det
drejer sig om Faxe, Roholte og Hylleholt sognes organister. Alle 3 er uddannet og
har virket som musiklærer tidligere i deres arbejdsliv. På trods af fælles afsæt er de
forskellige i deres tilgang til kirkemusikken og musikkens plads i liturgien i kirken.
Aftenens koncert har derfor titlen: “Favoritter”. Der er gratis adgang.
Vi vil dog blive glade for et bidrag til sognets julehjælp.
Koncerten vil være 3 kortere afdelinger, hvor hver organist fremfører
musikstykker,der er favorit for den enkelte organist.
Hver afdeling vil blive præsenteret med begrundelse for valget af musikstykket.

Repertoiret er film- og musicalhits fra bl.a Mød mig
på Cassiopeia, Forelsket i Kbh., The Sound of Music
og The Phantom of the Opera. Krydret med kendte
Grand Prix hits og fællessang fra Højskolesangbogen er
der lagt op til en fantastisk eftermiddag i Roholte kirke.

Lene Rom
Frederiksen

Undervejs bindes
programmet sammen med
Jeanet og Runes historie
om at finde kærligheden
på tværs af landet,
gennem musikken.

Ved koncertens afslutning vil der være en “lille” musikalsk overraskelse.
Vi glæder os til at se jer blandt vores favoritter.
Charlotte, Christina og Jean-Pierre

Jeanet og Rune
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FAXE SOGN

FÆLLESARRANGEMENTER & KONCERTER

Pilgrimsvandring for Tryggevælde provsti

2021
VANDRING

Kirkelig vejviser FAXE

ca.21,5 KM

PRÆSTER I FAXE-ROHOLTE PASTORAT:
Kirsten Kjær Ohms, sognepræst (kbf.)
Faxe Præstegård, Kirketorvet 7, 4640 Faxe
Tlf. 56 71 31 23 · mobil: 51 85 38 35
E-mail: kkoh@km.dk · Træffes bedst tirsdagfredag kl. 10 - kl. 11 · Fridag: Mandag

LØRDAG DEN 4. SEPTEMBER 2021
Haslev * Ingelstrup * Sædder * Herfølge & tog tilbage til Haslev
Efter morgenandagten i Haslev Kirke begiver vi os ad en skovrig rute.
Pilgrimsturen går forbi et kapel og tre kirker, hvor der gøres holdt med ro til fordybelse i
kirkerummet. Det spirituelle kombineret med kroppens bevægelse, mental åbenhed og
fysisk træthed, sang og samvær med andre, samtaler og stilhed… Det bliver en vandring i
såvel det indre som det ydre landskab. Ruten er i alt ca. 21 km.
Medbring drikkedunk, madpakke og tøj til skiftende vejr. Er du i tvivl om formen så gå
nogle træningsture på f.eks. en halv dagdistance og prøv dig selv af.
Tab for alt ikke lysten til at gå:
Jeg går mig hver dag det daglige velbefindende til
og går fra hver sygdom.
Jeg har gået mig mine bedste tanker til
og kender ingen tanke så tung,
at man ikke kan gå sig fra den.		
Søren Kierkegaard

Start: Haslev Kirke kl. 8.00 (kom i god tid) - Slut: Haslev Kirke ca. kl. 16.30
Deltagerpris: kr. 75,- (dækker forfriskninger på ruten samt togbilletter fra Herfølge til Haslev.)
Indbetaling på bankkonto i Danske Bank tilhørende Haslev Kirke
Reg. nr. 49 55 / Konto nr. 000 922 8799 eller via Mobile Pay 30771. Mærk indbetalingen
”Pilgrimsvandring 2021” og husk tydelig afsender.
Tilmelding: Senest mandag den 18. august gerne pr. mail til:
Kordegn Bodil Hovmand, Hylleholt Kirkekontor, Hovedgaden 15, 4654 Faxe Lade-plads.
Tlf. 24 66 89 77 - E-mail: boho@km.dk.
Årets tema er
FRIHED
Frihed, som noget,
der skal vindes
Frihed for tanken
Frihed som vandets
evige bevægelse
Vandringens frihed
Kristenmenneskets frihed
Friheden i at være
bundet til Gud
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Nanna Katrine Fafner Robertson, sognepræst
Roholte Præstegård, Roholtevej 30,
4640 Faxe
Tlf. 40 56 72 26 · E-mail: nkfr@km.dk
Træffes bedst: Tirsdag-fredag kl. 10-11
Fridag: Mandag.

KIRKEKONTORET:
Kontor: Gl. Strandvej 1, 4640 Faxe
Tlf. 56 71 35 52
Åbningstid: Mandag-fredag kl. 9.00-13.00
evt. senere træffetid efter aftale
KORDEGN: Stig Laursen
Træffes på kirkekontoret i åbningstiden
Tlf. 56 71 35 52 · E-mail: sla@km.dk
ORGANIST: Charlotte Hjerrild Andersen
Tlf. 3030 2291, organistcha@gmail.com
Træffes efter kl. 9.30 tirsdag-fredag.
Fridag: Mandag
KIRKETJENER:
Susanne Skjoldgaard Pedersen
Tlf. 20 14 52 18 · E-mail: kirketjener@sol.dk
2. kirketjener (Sognehus, Kommunikation
“So Me”): Ghita Kruuse Petersen
Tlf. 23 26 19 66 · E-mail: kruuse@firma.tele.dk
KIRKEGÅRDSLEDER: Lone Brett Jensen
Træffes på kirkegårdskontoret
mandag - fredag kl. 11-12
Tlf. 56 71 35 52 · E-mail: lmkr@km.dk
MENIGHEDSRÅDSFORMAND:
Morten Vive · Gl. Strandvej 3, 4640 Faxe
Tlf. 56 71 57 68 / 23 71 13 61
E-mail: morten.vive@gmail.com

For m

www.ere informa
faxeki
t
rke.dikon:
Sognehuset					

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

ok.co
www.facebo

KIRKEVÆRGE: Per Jensen
Stenagervej 50B, 4640 Faxe
Tlf. 28 45 32 50/56 71 32 50
KIRKEBLADS-REDAKTØR: Claus Østenby
Ny Strandvej 18A, 4640 Faxe
Tlf. 60 16 39 84 · Email: Faxoegaard@mail.dk
FØDSEL OG DØDSFALD:
Anmeldes snarest muligt til kordegnen.
Gl. Strandvej 1, tlf. 56 71 35 52.
Fødselsanmeldelse: Forældres dåbsattester
og evt. vielsesattest medbringes.
Dødsanmeldelse: Afdødes dåbsattest samt
evt. vielsesattest medbringes.
KIRKELIGE HANDLINGER:
Ved dåb, vielse og begravelse: Henvendelse
hos kordegn og hos præsten.
Bemærk venligst, at når f.eks. dåb eller vielse
er aftalt med præsten, skal man også henvende sig til kordegnekontoret.

Omdelingen af KirkeHilsen

Faxe Ladeplads Idrætsforening (FLI) står for
omdelingen af KirkeHilsen, som de har gjort
de seneste 13 år i Faxe Ladeplads. Det er i år
et U12-drengehold fortsat med Tom Hammer
som ansvarlig, der 4 gange om året deler bladene ud. Menighedsrådet er glad for at kunne
støtte det lokale idrætsliv. Skulle bladet udeblive, bedes man kontakte kirkekontoret.
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ROHOLTE SOGN

HYLLEHOLT SOGN

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

MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Leif Richardt, Vindbyholtvej 19, 4640 Faxe.
Telefon 28 79 98 05 · E-mail: leif@marci.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:
Erling Rasmussen,
Roholtevej 5, 4640 Faxe.
Tlf. 20 98 37 09
E-mail: erling@rasmussen.mail.dk

FØDSEL OG DØDSFALD:
Anmeldes snarest muligt til kordegnen.
Gl. Standvej 1, Tlf. 56 71 35 52.
FØDSEL: Medbring forældres dåbsattest
og evt. vielsesattest.
DØDSFALD: Medbring afdødes dåbsattest
og dødsattest samt evt. vielsesattest.
KIRKELIG HANDLING:
Aftales med den præst, der skal
foretage handlingen.

MENIGHEDSRÅDSMØDER 2021
23.03. – 20.04. – 18.05. – 15.06. – 24.08.
21.09. – 26.10. – 23.11.
Møderne er offentlige, foregår normalt i
Roholte Sognehus og begynder kl. 18.30.

MENIGHEDSRÅD 2020–2024
Leif Richardt, 28 79 98 05
Kirsten Christensen, 25 33 10 20
Erling Rasmussen, 20 98 37 09
Line Kubel, 23 45 76 31
Bodil Hovmand, 24 66 89 77

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

www.roholtekirke.dk
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Kirkelig vejviser HYLLEHOLT

MENIGHEDSRÅDSMØDER 2021:

SOGNEPRÆST:
Erik Grønvall Kempfner
Hylleholtvej 7, 4654 Faxe Ladeplads
Tlf.: 21 71 70 83
Mail: ergk@km.dk - Fredag: fridag

Menighedsrådsmøderne er offentlige, og alle er velkomne til at overvære møderne, der starter kl. 16.00
og holdes i Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, 4654
Faxe Ladeplads.
Et par dage før hvert møde kan dagsorden og senere
referatet læses på kirkens hjemmeside:

KIRKEKONTORET:
Kordegn Bodil Hovmand
Hylleholt Sognehus,
Hovedgaden 15, 4654 Faxe Ladeplads
Træffes mandag og onsdag fra kl. 9-15
Tlf.: 56 71 60 83 · Mobil: 24 66 89 77
Mail: boho@km.dk
GRAVERKONTORET:
Graver Arne B. Pedersen,
Hovedgaden 13C, 4654 Faxe Ladeplads
Træffes mandag til torsdag fra kl. 9-15
Tlf.: 56 71 72 86 - Fredag: fridag
Mail: hylleholt.graverkontor@mail.dk
ORGANIST:
Jean-Pierre Dahl Jørgensen
Tlf.: 30 71 01 02
Mail: hylleholtorganist@gmail.com
MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Jens Jørgen Balle Knudsen
Morelvej 1, 4654 Faxe Ladeplads
Tlf.: 51 28 71 04
Mail: jjbkfaxe@mail.dk
KIRKEVÆRGE:
Bent Friis
Teglvænget 17, 4654 Faxe Ladeplads
Mobil: 21 34 97 03
Mail: bent.f@hotmail.com

23.08. – 27.09. – 25.10. – 22.11.

www.hylleholtkirke.dk
Kollekter i juni – juli – aug. – sept. – okt. 2021:
30.05. – 25.07.: Kirkens Korshær
01.08. – 29.08.: Spedalskhedsmissionen
05.09. – 31.10.: DANMISSION
Ved koncerter og andre arrangementer i kirken samles altid
ind til Hylleholt Sogns Juleuddeling.

ERINDRINGSVÆRKSTEDET:			
Koordinator Sonja Olsen – tlf.: 21 57 47 91
Kontaktperson Hanne Due Jensen, tlf.: 24 69 09 41
KIRKEBIL: Kirkebil tilbydes alle Hylleholt sogns
beboere, hvor der udfor det enkelte arrangement
er tilføjet (K)
KIRKEBLADSUDVALG:
- Sognepræst Erik Grønvall Kempfner:
formand – mail: ERGK@km.dk
- Kordegn Bodil Hovmand:
sekretær – mail:BOHO@km.dk
- Menighedsrådsmedlem: Steen Wistoft
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 · 25. august 2021.

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 2021 stå for omdelingen af KirkeHilsen, som de har
gjort de seneste 13 år. Menighedsrådet er meget glade for, at FLI og Tom Hammer fortsat vil stå for
uddelingen, og vi takker for samarbejdet herom. Hvis bladet udebliver, bedes man kontakte Kirkekontoret kordegn Bodil Hovmand, mail: BOHO@km.dk - tlf: 24 66 89 77.
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GUDSTJENESTER · JULI · AUGUST · SEPTEMBER 2021

FAXE

ROHOLTE

HYLLEHOLT

09.00 FT

☞

10.30 EGK
09.00 FT K
09.00 FT
09.00 KKO K

10.30 KKO
10.30 KKO
10.30 KKO
10.30 NKFR
10.30 KKO

09.00 KKO
09.00 KKO
10.30 NKFR
10.30 KKO
10.30 FT

10.30 EGK
10.30 EGK K
10.30 EGK
10.30 EGK K
10.30 EGK

10.30 KKO
10.30 NKFR
10.30 KKO 
10.30 FT

09.00 KKO
10.30 KKO
10.30 NKFR
10.30 NKFR 
10.30 NKFR 

10.30 EGK K
10.30 EGK K 
09.00 KKO
10+13.00 EGK 
10.30 EGK 

10.30 KKO

10.30 NKFR

10.30 EGK K

SØNDAG I KIRKEÅRET		
JULI
5.s e. trin.
4. juli
6.s.e. trin.
11. juli
7.s.e. trin.
18. juli
8.s.e. trin.
25. juli
☞
AUGUST
9.s.e. trin.
1. aug.
10.s.e. trin.
8. aug.
11.s.e. trin.
15. aug.
12.s.e. trin.
22. aug.
13.s.e. trin.
29. aug.

10.30 NKFR
10.30 FT
10.30 NKFR
10.30 KKO

SEPTEMBER
14.s.e. trin.
15.s.e. trin.
16.s.e. trin.
Lørdag
17.s.e. trin.
OKTOBER
18.s.e. trin.

5. sept.
12. sept.
19. sept.
25. sept.
26. sept.

3. okt.

☞
10.30 FT

FORKORTELSER:
KKO = Kirsten Kjær Ohms · EGK = Erik Grønvall Kempfner · NKFR = Nanna Katrine Fafner Robertson ·
FT = Frede Tramm · TEGN: K = Kirkebil ·  = Konfirmation ·  = Høstgudstjeneste · ☞ = der henvises til en af nabokirkerne ·  = Vi henviser til kirkernes hjemmesider/facebook og opslag i dagspressen.

KIRKEBIL FAXE: I Faxe kører kirkebilen til hver gudstjeneste. 					
Ring til Faxe kirkekontor på tlf. 56 71 35 52, inden sidste hverdag kl. 12.
KIRKEBIL ROHOLTE: Der kan bestilles transport med Flextur til kirkelige handlinger på tlf.: 70 26 27 27
KIRKEBIL HYLLEHOLT: Kirkebilen bestilles hos Faksebilernes Taxi tlf. 56 71 44 55.

