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Bare rolig - det er bare (endnu) et billede på Gud

Dette billede, der gør et stort indtryk på mig, 
er Joakim Skovgaards Kristus i de dødes rige fra 
1891-94. Jeg har haft det som baggrund på min 
computer i mere end et år. Så mange prædike-
ner er det blevet til med dette billede i baggrun-
den – og i mit baghoved.  

Billedet er en beskrivelse af Jesus NEDFAREN TIL 
DØDSRIGET, som vi siger det i trosbekendelsen. 
Det forestiller Jesus (svøbt i ligklædet), der træ-
der døden (kraniet) og synden (slangerne) under 
fode. Han tager lyset og himlen med sig ned i 
den kulsorte grotteverden, hvor alt er glemt, men 
intet tilgivet. Der er uden tvivl tale om et meget 
dramatisk øjeblik på Jesu vandring gennem dø-
dens dale, hvor asken pludseligt er vågnet op, 
HUSKER og er kommet til live igen. Kvinden tæt-
test på Jesus har allerede fået livsgløden tilbage; 
og hendes lange hår, der viser hvor længe hun 
har ligget i graven, er ikke længere gråt af ælde. 

Ligesom blomster higer alle disse ansigter mod 
lyset og brisen med hele deres væsen. Ikke fordi 

de trygler TAG MIG MED, VÆLG MIG - som om 
Jesus blot er en tilfældig forbifarende chance for 
at slippe væk. Bemærk at ansigterne på forreste 
række - nærmest forhøjningen, hvor Jesus står 
- ikke synes at blive klemt af dem bagved. In-
gen maser sig fremad, men al opmærksomhed 
er rettet mod Jesu ansigt. Betragt hans krops-
sprog: han ligesom favner alle, idet han løfter 
armene og siger REJS JER. 

Alle disse blikke og foldede hænder trygler ikke 
om tilgivelse og redning. De véd allerede, hvor-
for Jesus er kommet for at vække dem af dø-
dens drømmeløse søvn. Selv de mest anonyme 
kranieansigter i billedet er fulde af erkendelse, 
forundring og taknemmelighed (sådan ser jeg 
det i hvert fald). Ser du bort fra dødens kranie-
form i alle disse ansigter (indsunkne kinder og 
udspilede øjne), så forsvinder frygten også fra 
deres ansigter. Der er ingen angst at spore, kun 
lettelse, befrielse og taknemmelighed. Joakim 
Skovsgaards billede er et budskab, men Jesus i 
billedet er større og vigtigere budskab, der kan 
bringe selv de døde til live igen. 
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Om der findes et dødsrige i en underverden, er 
sagen totalt uvedkommende. Der er tale om et 
billede, der, ligesom så mange andre billeder, 
har til formål at sige mere end tusind dybsindige 
ord. Der er tale om et genialt billede, der invol-
verer det landskab du lever i fysisk og til dagligt: 
du kan mærke dødsriget trække dig nedad, idet 
du føles tungere med alderen. Hundrede kloge 
bøger kan ændre dig gradvist, men et billede kan 
gøre det samme på et splitsekund. Og dette kræ-
ver undertiden drama. Jesus gjorde tit brug af 
dramatiske billeder i sine lignelser. Ja, han gjorde 
sig selv til et billede på Guds budskab til os. 

For at blive bevæget, og måske endda rystet i 
sin grundvold, skal der nogle gange drama til. 
Drama er et middel til at fremskynde en pointe. 
Men en pointe bør aldrig forveksles med billed-
sproget. H.C. Andersens grimme ælling handler 
jo heller ikke om, hvor grimme svaner er som 
nyudklækkede, men om skjult skønhed og men-
neskers dømmesyge.   

Billedet "Kristus i de dødes rige" beskriver 
stærkt, skræmmende og dramatisk, hvad kri-
stendommen handler om. Kristendommen er 
ikke først og fremmest en sofistikeret filosofisk 
anskuelse af virkeligheden, selvom mange ofte 
kommer til at sidestille og analysere kristen-
dommen som om den var netop det. Anskuelser 
er noget VI skaber for os selv for at forstå den 
verden, vi lever i. Vi er flygtige blomster. Vores 
anskuelser er flygtig pollen. 

Alle anskuelser er et menneskesyn og et menne-
skeværk, selvom nogle stærke kræfter ihærdigt 
prøver at tage mennesket ud af kalkulen, som 
om en menneskeskabt virkelighedsanskuelse 
giver mening uden mennesket. Det er ikke Gud, 
der har skabt os som brikker i et lotteri eller 
økonomisk puslespil, men os selv. Kristendom-
men er ikke et stykke abstrakt filosofi – men en 
levende fortælling. Og dette billede af Joakim 
Skovgaard fanger ligesom den pointe krystal-
klart. Billedet er netop dramatisk – ligesom Kri-
sti liv og dit liv er dramatisk!

Hvad viser billedet os I GRUNDEN? Vi tror må-
ske, at eventyret handler om os: at VI er livets 
eventyrlige rejses hovedperson. Men intet peger 
jo i den retning: vi er dybt afhængige af vore 
omgivelser gennem vores barndom, opvækst, 
voksenliv og til det sidste. Vi kan ikke melde os 
ud af vores livsbetingelser og vores ansvar – og 
hvis vi gør, så vil vor afhængighed vise sig fra sin 
skyggeside, netop som ensomhed, dårlig sam-
vittighed og undergang. 

Forestil dig et eventyr, hvor du ikke er hovedper-
sonen i dit eget liv, men blot "hænger på" i en 
større fortælling end din egen. Ja, du er faktisk 
en biperson i dit eget liv, og du vil aldrig komme 
til at forstå dit liv, så længe du aldrig vil erkende 
dette faktum. Du vil komme til at forstå at det 
slet ikke er spor attråværdigt at være virkelighe-
dens hovedperson. Men, hvis det ikke handler 
om mig, hvem eller hvad handler det så om? 

Men forskellige personer vi møder på vor vej, 
er en anden historie: en del af DIN historie. Et 
møde med en person skaber gerne drama, og 
aftvinger dig respons. Et møde med en abstrak-
tion får dig blot til at tænke og synke dybere ind 
i dig selv. Møder med virkelige mennesker får 
dig til at handle og tage skade. Abstrakte idéer 
får dig til at dvæle og gå i stå. 
Derfor måtte Jesus blive en person af kød og 
blod: for at blive del af menneskelivets og hver-
dagens drama. Jesus Kristus er ikke en idé, men 
et møde mellem to mennesker, hvad enten dette 
møde finder sted i dødsriget som billedet be-
skriver eller i DIT liv. 

Sådan er livet: vi tager til Australien i håb om 
det store eventyr, men bliver skuffede. Så læ-
ser vi en bog derhjemme, og bliver forvandlede. 
Den ægte rejse er ikke noget du kan købe dig 
til. Den kræver drama. Og uden indlevelse og 
medleven fra din side, er selv den største kunst 
spildt på dig. Det var først da billetten var købt 
til Egypten at du overhovedet begyndte at inte-
ressere dig for Keops Pyramider. Det var rejse-
selskabet, der fortalte dig, hvem du er. 
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Visse dele af vort liv kan vi SHOPPE os til og 
udvælge efter behov. Jesus valgte at dele sin 
skæbne med os, netop dér hvor ingen af os kan 
vælge og vrage: døden. 

Guds ufattelige rejse begynder gennem mo-
derlivet, gennem portene til verdens centrum, 
gennem fællesskabet og vennelaget, gennem 
pinslen, ydmygelsen og henrettelsen, gennem 
utallige hober af dødsrigets glemte fangere, 
måske endda selv strejfet af dette rædselsfulde 
glemslens dyb, mod lyset, mod sine venner og 
sande familie, mod himlen, mod det uforglem-
melige, hvor han troner i evigheden – for evigt 
mærket af sin skæbne som menneske. For evigt 
ude af stand til at glemme hver eneste af os, han 
har mødt på sin rejse gennem verden som vi ken-
der den: gennem livet, indtil døden, og hinsides.   

Julen er gennemlevet, og vel overstået, og på-
sken og pinsen står nu for døren. Julen er vi jo 
ganske fortrolige med: den handler om alt det 
hyggelige, vi elsker og føler os trygge ved. Men 
resten af tiden er vi nærmest fraværende. Vi tæn-
ker på vores forestående død, men vil ikke for-
dybe os i påsken, der netop handler om dødens 
dybere mening – og overvindelse. 

Vil vi indrømme, at vi er livets biperson? At rej-
sen er mere omfattende end vi har begreb om. 
Til jul fødes Jesus, palmesøndag gør han sit 
indtog i Jerusalem, skærtorsdag indstifter han 
nadveren, langfredag korsfæstes og dør han på 
korset, påskedag opstår han fra de døde, Kristi 
himmelfartsdag farer han til himmels, pinsedag 
modtager vi Helligånden i hans sted. Helligån-
den er kirkens sammenhængskraft, ligesom Je-
sus Kristus var det, da han gik på jord, og stadig 
er det. Uden Helligånd – ingen kirke. 

Hvordan kan én af kirkeårets højtider undværes 
i dette guddommelige eventyr!?         

Erik Grønvall Kempfner, Hylleholt                                                      

Nyt fra korene i Faxe kirke

Når dette kirkeblad er på gaden, er korene 
ved Faxe Kirke godt i gang med forberedel-
ser til forårets aktiviteter. I januar genind-
studerede "Ung Koralklang" Mandarin-
messen - kinesisk messe - og opførte den 
sammen med flere andre ungdomskor i 
Roskilde Domkirke den 28. januar. 

Lige nu forbereder ungdomskoret program 
til sommerkoncerten, der i år bliver lørdag 
den 2. juni kl. 15.00 (se omtale på fællessi-
den under koncerter). Og derudover vil ko-
ret som altid være klar med særlige indslag 
Langfredag, Påskedag og i pinsen.

Kor-interesserede er altid velkomne til at 
kontakte organist og korleder Lene Besser 
(mobil: 2332 3668, mail: 1905lenebesser@
gmail.com). Der kan være spørgsmål vedr. 
medlemskab af koret eller andet ...   

"Ung Koralklang" (for piger mellem 11 og 
25 år) øver torsdage fra kl. 18.30-20.30 - 
skiftevis i kirken og sognehuset.

"Koralspirekoret" er børnekorskolen ved 
Faxe Kirke. Koret har fået ny tid og øver nu 
hver tirsdag i Sognehuset fra 15.30-16.30. 
Vi følger skolernes ferieplan. Sæsonen fort-
sætter indtil maj, men da vi i år har et større 
arrangement i samarbejde med Faxe Mu-
sikskole, siger vi i Koralspirerne "God som-
merferie" d. 10. juni. Koret er for sangglade 
børn fra 1.-2.-3. og 4. klasse.

Vi lærer noder, rytmer, sange og salmer- og 
bruger masser af bevægelse, når vi øver. Vi 
starter altid med en forfriskning - det er 
også vores hyggestund, hvor vi lige får sagt 
"hej" til hinanden.

Nye medlemmer af koret optages gerne ved 
henvendelse til korleder Christina Bernstein 
(5096 9845) c.m.bernstein@gmail

FAXE SOGN
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Forårs-sangcafé 

Torsdag d. 15. marts kl. 
10.00-11.30 inviterer sogne-
præst Kirsten Kjær Ohms til 
forårs-sangcafé i Faxe Præste-
gårds konfirmandstue. Her vil 
der blive sunget salmer og san-
ge, der hører den kommende påsketid og foråret til - 
og der vil også blive plads til en lille historie undervejs. 
Arrangementet er ganske gratis, og der bliver sendt 
en fyldt småkage-dåse rundt til den selvlavede kaffe 
eller thé.  

Gudstjenester på 
LindevejCenteret 

Der er gudstjeneste hver 
den 4. tirsdag på Lindevej 
Centeret i Faxe fra kl. 14.30-
15.30.

Organist: Christina Bernstein.
Præst: Carsten Ackermann.

Hvad var det nu lige der stod?
En af kirketjenerens mange opgaver er, før 
hver gudstjeneste, at give kirkegængerne et lille 
fingerpeg om hvilken søndag man er nået til i 
kirkeåret - af og til endda med den nyttige og 
festlige oplysning, at der i dag også er dåb. 

Det kunne man selvfølgelig skrive på en seddel, 
men de fleste kirker, herunder Faxe Kirke, har 
sådan en fin lille skinne på opslagstavlen i vå-
benhuset, hvor man kan sætte små plastikskilte 
ind - kirketjeneren har et større lager - og der-
med fortælle om det er 12. eller 24. søndag ef-
ter trinitatis man er kommet til, eller det måske 
er 3. søndag efter påske eller 1. søndag i advent. 

En søndag i januar var det blevet tid til at med-
dele kirkegængerne, at det nu var sidste søndag 
efter Hellig3Konger - og det endte med det re-
sultat som ses på billedet. 

"s" med lille, for der var ikke et stort S at gøre 
godt med, men at det skulle betyde "sidste" 
skal man vist være garvet kirkegænger for at 
vide. 

Ordene "søndag" og "efter" er derimod noget 
mere selvfølgelige. Men af det store "H" står 
for "Hellig" er ikke nær så indlysende, selvom 

nogle måske ville få hjælp af tallet "3". Til gen-
gæld vil de fleste nok regne med at "kg" står for 
kilogram og ikke konger. 

Indrømmet, det var ikke den søndag, at kirke-
tjeneren kunne yde brugervenlig vejledning med 
sine små plastikskilte. Nogle gange bliver man 
bedre hjulpet af bagsiden på kirkebladet, hvor 
de kommende måneders gudstjenester står - og 
så er det jo altid tilladt at spørge, hvis man er 
i tvivl. 

Det kan f.eks. være nyttigt, hvis man gerne vil 
læse de tekster, som hører søndagen til. De 
står bagest i salmebogen, i den del, der kaldes 
for Alterbogen og der er to tekstrækker at gøre 
godt med. Tommelfingerreglen er, at første 
tekstrække hører de ulige år til og anden tekst-
række de lige år, dog med den tilføjelse, at når 
kirkeåret begynder 1. søndag i advent, så er det 
lige omvendt, indtil man er kommet ind i det 
nye kalenderår.  

Kirsten Kjær Ohms

Susanne Skjoldgaard Pedersen
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Skriften på vinduet

De fleste forældre vil huske, at deres børn en-
gang skulle lære, at de ikke måtte tegne eller 
skrive på væggene, som ellers byder sig så her-
ligt til og virker som oplagte lærreder for krea-
tive unger. Når først lektien er lært, så kan det 
til gengæld kræve lidt overvindelse bare at skrive 
og tegne løs. Også selvom man får lov.

Det fik mine konfirmander en af de første un-
dervisningsgange i den nye sæson. Det vil sige, 
det er stadig forbudt at tegne på væggene, men 
til gengæld måtte de skrive lige hvad de ville på 
konfirmandstuens vindue med nogle særlige 
kridtfarver, der kan vaskes 
af igen. Men først når kon-
firmandåret er helt slut og 
konfirmationen venter.

Indtil da, så har de unge 
mennesker kunne se på ver-
den udenfor konfirmand-
stuen gennem deres egne 
spørgsmål, håb og tro, 
som det kan ses på billedet. 
Nogle har måske fået svar 
undervejs, andre har fundet 
noget andet og mere at un-

dre sig over - og andre vil glæde sig over, at det 
hele heldigvis kan fjernes med en våd klud.

Kirsten Kjær Ohms

FAXE SOGN
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Konfirmationer i Faxe Kirke 

Ca. 40 forventningsfulde konfirmander 
forventes konfirmeret St. Bededag d. 27. 
april fordelt på flg. hold:
- kl. 10.00 v/Kirsten Kjær Ohms
- kl. 12.00 v/Carsten Ackermann
Små 2 uger senere, Kristi Himmelfartsdag 
d. 10. maj, er der yderligere en konfirma-
tion af 1 af sognets unge ved gudstjene-
sten kl. 10.30. Vi håber at kunne bringe et 
billede af konfirmanderne i festtøjet i det 
næste nummer af kirkebladet.
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Minikonfirmander

Efterårets minikonfirmander holdt afslutnings-
gudstjeneste 1. søndag i advent, hvor de var 
med til at fortælle historien om den 1. jul. Efter 
sommerferien tilbydes der igen undervisning til 
børn, der går i 3. klasse. Se næste kirkeblad.

Og så var det ikke kun konfirmanderne, der fik 
mulighed for at være kreative med farver på vin-
duet. Efterårets minikonfirmander malede de 
dejligste engle, som en optakt til netop julen 
– og de bliver heller ikke vasket væk foreløbigt.

Indskrivning til konfirmationer i 2019 

Onsdag d. 22. august kl. 16-18 vil der være konfir-
mandindskrivning i Faxe Kirke og Faxe Præstegård af 
eleverne fra de kommende 7. klasser. Se nærmere i næ-
ste kirkeblad, der udkommer omkring begyndelsen af 
juni. Indskrivningen bliver også annonceret i FaxeBug-
ten, samt på www.faxekirke.dk. 

Konfirmander, der ikke går på Rolloskolen, men skal konfirmeres i Faxe Kirke, skal indskrives 
hos en af Faxe Kirkes præster og får plads på det hold, der passer bedst. 

Obs! I 2019 er datoen for St. Bededag d. 17. maj. 
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Særlige gudstjenester i Faxe Kirke

Perioden fra marts til maj er - rent kirkemæs-
sig - et overflødighedshorn af særlige guds-
tjenester:

Mariæ Bebudelsesdag
Søndag d. 18. marts kl. 10.30
Maria får at vide af englen Gabriel, at hun skal 
føde Guds Søn og bryder ud i lovsang.

PÅSKE
Palmesøndag d. 25. marts kl. 9.00
Jesus salves af en kvinde på vej mod sin sidste 
påske i Jerusalem. 
Skærtorsdag d. 29. marts kl. 10.30
Jesus indstifter nadveren.
Langfredag d. 30. marts kl. 10.30 
Liturgisk gudstjeneste med læsninger, musik og 
sang. Jesus blev udleveret til rettergang, dømt 
til døden, hængt på et kors og døde. 
Påskedag d. 1. april kl. 10.30
Påskesøndag hører vi om det ubegribelige, det 
dejlige, det forunderlige, at den Jesus, der var 
død, nu atter lever.
2. påskedag d. 2. april kl. 9.00
Maria Magdalene møder Jesus ved den tomme 
grav. 

St. Bededag
Fredag d. 27. april kl. 10.00 og kl. 12.00 
2 festlige gudstjenester, hvor forårets konfir-
mander får bekræftet dåbens løfter.

Kristi Himmelfartsdag
Torsdag d. 10. maj kl. 10.30
Da Jesus var opstanden var han en tid sammen 
med sine disciple, men han hørte til i himlen. 
Inden han for til himmels gav han sine discip-
le til opgave at gå ud i verden og forkynde og 
døbe. Ved gudstjenesten konfirmeres yderligere 
1 af sognets unge. 

Pinsedag
Søndag d. 20. maj kl. 10.30
Pinse kaldes også for kirkens fødselsdag. Di-
sciplene var forsamlede, da Helligånden kom 
til dem og satte sig som ild på deres hoved. Op-
fyldt af Helligånden kunne disciplene gå ud og 
prædike evangeliet for alle folkeslag på deres 
eget tungemål. Således blev kirken født, som 
et fællesskab, der har sin begyndelse i Helligån-
dens brændende ild, der puster håb og tro og 
kærlighed ind i vores hjerter. 

2. pinsedag
Mandag d. 21. maj kl. 11.00
Fælles provsti-gudstjeneste i Boesdal Kalkbrud 
Se omtale under fællesstof. 

10 års jubilæum

1. februar 2018 havde Faxe Menighedsråd igen den glæde at kun-
ne fejre et 10 års jubilæum. Denne gang for kirkegårdsmedhjælper 
Benny Kiso.
Faxe Menighedsråd er meget glade for samarbejdet med Benny og ser 
gerne, at det bliver til flere jubilæer.
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Set ud fra Præstegårdsvinduet

Det er en pragtfuld tid, der bærer dette kirke-
blad ud til alle jer, der sidder og venter på både 
foråret og kirkebladet! Ingen steder i verden er 
forårets komme så stærkt og så velkomment 
som i bøgeskovens og anemonens danske 
hjemland.

Og hvor er vi velsignede - os der kom igennem 
den lange, grå vinter. Ja, for den har jo næsten 
varet lige siden August måned sidste år! Og nu 
må den da snart omsider være slut!

Men nu er foråret her altså! Med al forårets 
friskhed, knald-farver, høje, blå himmel og 
krasse, grønne og gule farver! Foran os ligger 
Påsken - denne dejlige, velsignede højtid, nr. 
1 blandt de kristne højtider - hvor man kan 
komme ud i haven og ned i sommerhuset el-
ler ud med campingvognen! Og Pinsen, med 
sin milde højhed og liljens gule bæger, som vi 
drikker glæde og liv fra i skovens dybe dale, og 
de forgylde efterligninger af guld og sølv, som 
vi drikker os frelsen til i Herrens blod af ved Pin-
sestævnet i Boesdal.

Og ja, så er der selvfølgelig den danske sommer, 
der ligger ude i den nære fremtid og blinker af 
hav og sol, ferie og frihed.
Men der er én ting til, som ligger og venter: det 
er Kristi Himmelfartsdag. Ikke kun fordi vi dér 
fejrer Jesu hjem-venden til faderen, hvilket bliver 
fejret med frokost i det grønne, som måske skyl-
les ned med en grøn øl,  men også fordi vi har 
konfirmation Kr. Himmelfartsdag i Roholte!
Det er ikke hvert år, vi har konfirmation i Ro-
holte længere, men i år har vi! 

Det er livsbekræftende at kunne fejre konfirma-
tion. Først og fremmest for konfirmanden og 
hans eller hendes familie. En dejlig markering 
af, at ens barn begynder at bevæge sig ind i vok-
senlivets farlige og spændende skov, hvor man 
både kan plukke blomster, lege skjul og møde 

- ulven! Men sådan er det med det her liv: i alt, 
hvad der er smukt og spændende og dejligt lig-
ger der også farer og lurer på os, som vi skal 
lære at begå os uden om. 

Men det er også livsbekræftende for et sogn at 
kunne få lov til at sætte det dejlige rød/hvide 
flag på den himmelblå baggrund og invitere 
unge og deres kære, venner og bekendte inden 
for i den smukke, næsten ny-renoverede kirke 
og give dem et godt ord med på vejen. Ord om 
HÅB, om FRED og om VELSIGNELSE.

Alt det, de unge fik allerede ved deres dåb men 
som nu bliver bekræftet for dem: at den samme 
Gud stadig elsker os og står ved sit faderskab til 
os i Jesu navn, så vi - børn og voksne, unge og 
gamle - derpå kan vende os mod udgangen og 
gå frimodigt ud i lyset og livet og den fremtid, 
der venter. Sammen med Ham, der stod op fra 
de døde for at mødes her med os og følge os 
alle dage til verdens ende. Hvor bliver det dejligt 
- alt sammen - man kan næsten slet ikke vente!
   

Carsten Ackermann
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Velkommen til sangcafé i Roholte Sognehus

Kom og vælg din yndlingssang fra Folkehøjskolesangbogen i hyggeligt selskab med andre sangglade. 
Undervejs er der kaffepause, hvor Anne Maries lækkerier bydes rundt (husk 10 kr. hertil)

Alle er hjertelig velkommen til denne dejlige stund i Sognehuset fra kl. 10-11.30.
Forårets sangcaféer: 19. februar, 19. marts og   23. april.
 På gensyn siger Anne Marie og Christina

Skærtorsdagsaften er efterhånden blevet en rig-
tig god tradition i Roholte Kirke. 

Vi starter med spisning i Sognehuset omkring 
et festligt dækket bord: Menuen står på lam-
mesteg, sådan som Jesus og disciplene spiste 
det den aften, vi mindes.
Og for dem, som ikke bryder sig om lam, har vi 
også en alternativ-menu.

Vi gør det som en god optakt til den efterføl-
gende, stemningsfulde gudstjeneste, hvor der 
er gjort lidt mere ud af udsmykning af kirken.

Og så gør vi det også for at nyde et godt mål-
tid mad sammen og for at få en god snak med 
hinanden.
Hvis man har lyst til at deltage i spisningen, skal 
man tilmelde sig senest Palmesøndag, søn. d. 

25. marts til Carsten Ackermann, enten på tlf. 
56 72 50 84 eller på mail cac@km.dk. 
Det koster 50,- kr at spise med. 

Hvis nogen har lyst og overskud til at hjælpe 
lidt til med arrangementet - f.eks. stille ovn til 
rådighed - må man gerne sige til. 

Ved den stemningsfulde aftengudstjeneste 
medvirker violinisten Anna Bernstein sammen 
med organist Christina Bernstein.
Man kan selvfølgelig også vælge først at komme 
til gudstjenesten. 

Spisningen begynder kl. 18.00. Gudstjenesten 
begynder kl. 20.00.

På Roholte menighedsråds vegne 
Carsten Ackermann

Kirkeklubben i Roholte

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

Vi hygger og drikker kaffe, som Anne Marie sør-
ger for, så får vi garn og mønster med hjem, og 
strikker som vi har tid og lyst. Vi strikker til børn 
på Filippinerne.

Er der flere der har lyst til at deltage, er man 
meget velkommen.

Kontakt Thyra Nielsen på tlf 56 78 86 53, Nete 
Petersen på tlf 56 72 51 67 eller Birthe Petersen 
56 72 54 51.

 Venligst Thyra Nielsen 

Skærtorsdags-fejring i Roholte Kirke
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Nyt fra graveren

Så fik vi taget hul på et nyt år. Et år, hvor vi 
håber vejret bliver lidt mindre regnfuldt, gerne 
en vinter med lidt frost og sne, efterfuldt af en 
sommer med sol og varme. Vi har jo lov at øn-
ske.

Anlæggelse af "ny fællesgrav" ved vi nu heldigvis 
vil ske i 2018. Det har længe været et ønske, da 
vores nuværende fællesgrav har meget dårlige 
jordforhold både for planternes trivsel og for 
nedsætning af urner. 

Vi ansøgte provstiet om lov til at anlægge en 
ny fællesgrav på afd. C nord for kirken, og fik 
efter et besøg af kirkegårds konsulent Charlot-
te Skibssted grønt lys for projektet. De gamle 
gravsten fra arealet er sat op i vores nye lapida-
rium langs kirkemuren mod øst, og de planter 
der er tilbage vil blive brugt et andet sted på 
kirkegården.

Den "nye fællesgrav" vil blive lavet som en cir-
kel, omkranset af en takshæk. Urnepladsen 
vil blive dækket af stedsegrønne Waldsteinia 
(guldjordbær). Der vil være plads til 72 urner i 
den "ny fællesgrav".

Op til gravstenen lægges chaussesten, så der 
er mulighed for at lægge blomster og kranse. 
Vi glæder os til det færdige resultat, og en fæl-

lesgravplads med vores smukke kirke som bag-
grunds kulisse.

Vi forventer at kunne tage vores "ny fællesgrav" 
i brug i løbet af sommeren. 

Hvis vores budget kan rumme flere udgifter i 
2018 vil der blive udskiftet endnu et stykke hæk. 
Det vil blive på afd. A til venstre for kirkedøren, 
hvor buksbom hækkene er meget medtaget.

Graver Linda Pedersen

RoKoGo-koret 
siger velkommen til foråret med koncert i Hylleholt 
Kirke søndag d. 22. april kl 16 og i Roholte Kirke 
onsdag d. 25. april kl 19.00
Koret synger på dansk, engelsk og latin, og det bliver 
et varieret program, der venter tilhørerne, som også 
får mulighed for at synge med på flere fællessange. 
Nye medlemmer til koret er meget velkommen til at 
kontakte korleder Christina Bernstein (50969845) for 
en snak om evt deltagelse i korets øveaftener. Vi syn-
ger hver onsdag fra 19-21.30 i Sognehuset i Roholte. 
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Foredraget Bedste Grevinde, handler om grev-
inde Henriette Danneskiold-Samsøe (1776-
1843), der i 1825 grundlagde Holmegaard 
Glasværk. Foredraget bygger ligesom bogen af 
samme navn på en brevveksling mellem hende 
og hendes huslærer og skildrer hendes udvik-
ling fra ung pige til ansvarsbevidst kvinde, der 
efter sin mands død bestemte sig til at føre 
hans planer om glasværket ud i livet og dermed 
grundlagde en af landets første store industri-
virksomheder. Foredraget handler samtidig om 
familien på Gisselfeld og livet i Danmark på 
et tidspunkt, hvor Oplysningstiden var ved at 
vige for den nye romantiske bevægelse, og hvor 
udviklingen var præget af Napoleonskrigene 

med slaget på Re-
den, Københavns 
bombardement og 
statsbankerotten i 
1813. 

Der vil være kaffe 
og kage i løbet af 
aftenen. Det er 
gratis at deltage 
og alle er velkom-
ne - kirkebilen kan bestilles hos 
Faksebilernes Taxi tlf.: 56 71 44 55.

Gudstjeneste- og aktivitetsudvalget

Foredrag ved Lisbeth Smedegaard Andersen: Bedste Grevinde

Mandag den 5. marts kl. 19-21.30 i Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, Faxe Ladeplads

Lisbeth Smedegaard Andersen (f. 1934) er kunsthistoriker, præst og fore-
dragsholder. Hendes salmer optræder i Den Danske Salmebog, og hun har 
udgivet en række bøger, bl.a. Guds moder og himlens veninde. Mariabilledets 
historie, Det åbenbarede ansigt, I tid og evighed. Kristusbilledets historie og 
Det skjulte ansigt. Hun deltager i og afholder foredrag over hele Danmark.

Nyhedsbrev

Hylleholt Kirke udsender nu et Nyheds-
brev to gange om måneden via e-mail.

Nyhedsbrevet indeholder en udførlig liste 
over de kommende begivenheder i kirken 
og sognehuset.
Tilmelding til Nyhedsbrevet kan meget 
nemt ske på forsiden af Hylleholt Kirkes 
hjemmeside eller ved at udfylde en til-
meldingsblanket. 
Blanketter ligger fremme i våbenhuset og i 
sognehusets indgang. Den udfyldte blanket 
kan lægges i kirkens postkasse. Henrik Morin, webmaster
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Vi samler håb ind til 
Verdens Fattige

Hvert år først i marts (i år d. 11. marts) har 
Folkekirkens Nødhjælp indsamling. Denne 
indsamling har vi i Hylleholt Menighedsråd 
bakket op om og deltaget i - for 17. gang i år.

Igen i år har Rikke Olsen lovet at være ind-
samlingens koordinator i Hylleholt Sogn. Det 
er vi i Hylleholt Menighedsråd meget glade 
for, og vi vil opfordre til, at man melder sig til 
at være med til at samle ind til Folkekirkens 
Nødhjælp søndag d. 11. marts fra kl. 10.00-
13.00.

Mødested Hylleholt Sognehus, hvor der er 
kaffe på kanden fra kl. 09.45. Efter indsam-
lingen er der kaffe eller the og sandwich til 
indsamlerne.
Tilmelding til: Rikke Olsen tlf.: 21944059 el-
ler på mail: amanda96@live.dk

Ofte går det sådan, at vi som indsamlere ikke 
når alle i sognet. Mange er ikke hjemme, eller 
også har man ingen kontanter, så er det godt, 
at man kan sende et beløb på Folkekirkens 
Nødhjælps Netbanks konto: reg. nr. 4183 
kto.nr. 700 2300. Giro: +01 + 700 2300 eller 
Mobilpay: send bidrag til 50 90 40 40.

Lad d. 11. marts blive en dag, hvor vi som 
indsamlere får god motion og frisk luft, og 
for bidragydere blive en dag hvor vi giver Ver-
dens Fattige fornyet håb for en bedre frem-
tid. Kom lad os gå og blive flere indsamlere. 
Tilmeld jer til Rikke Olsen - gerne snarest så 
Rikke kan få planlagt indsamlingsruterne. 

Arne Skovbæk

Forårskoncert i Hylleholt Kirke 
med Børne-ungekoret

Forårskoncert i Hylleholt Kirke med Børne- 
ungekoret, ungdomssangerne og fløjte mandag 
den 19. marts kl. 17.00. Kom og hør, hvad vi 
har arbejdet med i årets løb.

Børne-ungekor ved Hylleholt kirke tilbydes til 
elever fra 3.-9.klasse. I efteråret har vi haft gos-
pelworkshop og sunget en del salmer og sange, 
der mundede ud i et krybbespil med masser af 
sang og dejlig julestemning. Repertoiret har vi 
sunget ved gudstjenester i Hylleholt og Roholte 
Kirker og på Hylleholtcenteret. Vi synger i dette 
forår som kirkekor ved en månedlig gudstjene-
ste. Til kor øver vi også på kirkens tre flotte ma-
rimbaer. Dem bruger vil til at blive bevidst om 
tonenavne, klaverets opbygning, at synge og 
spille samtidig, prøve at improvisere, arbejde 
med  forskellige rytmer og øge bevidstheden 
om, at det, vi synger, er specifikke toner, der 
både kan synges og spilles. Vi arbejder også 
med rytme-instrumenter og udvider instru-
mentsamlingen med et sæt congas, så vi kan 
blive mere bevidste om rytmer, under-indde-
linger og lifts. Udover at synge en hel masse 
sange, skal vi også altid lige nå at lege lidt med 
udgangspunkt i musik og sang og så er der selv-
følgelig juice og kirkekiks. Vi arbejder jo sidst 
på dagen efter en lang skoledag, så det er godt 
med lidt fælles hygge og en forfriskning. Det gi-
ver energi til indlæringen. 

Ved vores koncerter har vi et samarbejde med 
vores ungdomsmusiker, som spiller tværfløjte. 
Fløjten spiller som en del af ungdomskorord-
ningen med ved mange højmesser i Hylleholt 

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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Kirke. Ved gudstjenesterne har i dette skoleår 
medvirket to ungdomssangere, der synger med 
ved de fleste gudstjenester. Fløjte og sangere 
har medvirket som en naturlig del af gudstje-
nesten ved præ- og postludium, så snart der er 
mulighed for det. Til pinse synger vi også med 
ved Provstiets fælles pinsegudstjeneste i Boes-
dal Kalkbrud. Der er åben for optagelse af ung-
domssangere (7.-?) resten af skoleåret. Ring til 
Organist Charlotte Hjerrild Andersen tlf. 30 71  
01 02 eller mail: organisthylleholt@gmail.com  
for sangprøve og samtale om, hvad der kræves, 
for at kunne synge med ved gudstjenesterne. 
Charlotte kan også kontaktes, hvis der allerede 
nu er spørgsmål til den kommende sæson.

Erindringsværkstedet

Hylleholt Sognehus, 
Hovedgaden 15, Faxe Ladeplads

Program for marts, april og maj 2018
Foredrag, kaffe/the og kage koster: 40,- pr. gang.
Kontaktperson: Henrik Morin - tlf.: 52406262
Alle er velkomne. Kirkebilen kan bestilles.

8. marts kl. 14-16
Charlotte Hjerrild Andersen: "Forårssange"
Vi vil sammen synge foråret ind. Charlotte har 
lovet at spille og hjælpe os godt i gang med at 
bruge vores sangstemme. Hun vil skænke os 
en buket af årstidens herlige sange. Når vores 
stemmer er varmet op, er det vores tur til at 
finde og foreslå nogle af de dejlige sange, som 
vi danskere elsker.

22. marts kl. 14-16
Anne Kathrine Clausen: 
"Fortællinger fra Varmestuen - et indblik i 
Korshærspræstens arbejde"
Kirkens Korshær er en privat, social hjælpeorga-
nisation med rod i folkekirken og har eksisteret

siden 1912. Anne Kathrine Clausen er ansat 
som korshærspræst i Holbæk, hvor hun møder 
mennesker, der lever på kanten af samfundet. 
Hun vil fortælle om sine opgaver og oplevelser, 
som hun møder i sit arbejde som præst og sjæ-
lesørger i Varmestuen i Holbæk

19. april kl. 14-16
Hans Peter Tams - "Flugten fra Nazisterne"
Hans Peter Tams var barn i Tyskland under 2. 
Verdenskrig. I krigens sidse år flygtede han med 
sine 4 søskende, og det lykkedes dem gennem 
sammenhold og en fast tro på Gud, på egen 
hånd at klare sig igennem vinteren 1944-45, 
indtil de i foråret 1945 blev samlet op af Røde 
Kors og siden blev genforenet med deres mor.

17. maj - Udflugt
Besøg og guidet rundvisning på Textil museet: 
Køng Museum
Frokost: "Karetmagerens Hus"
Eftermiddagskaffe: "Villa Galina"

Tilmeldingsblanketter vil være klar den 22. 
marts.



Personalenyt

Farvel til Marianne Carlberg
Roholte og Hylleholt Menighedsråd og med-
arbejdere siger farvel til minikonfirmand- 
underviser Marianne Carlberg, der har valgt at 
stoppe.
Vi siger dig tak for et godt og givende samar-
bejde i årenes løb med ønsket om mange gode 
år fremover.

På Roholte og Hylleholt Menighedsråds vegne

Kontaktperson Bente Holm

Velkommen til Michael Nørgaard
Roholte og Hylleholt Menighedsråd og medar-
bejdere siger hermed velkommen til minikonfir-
mandunderviser Michael Nørgaard. Michael er 
uddannet folkeskolelærer med linjefag i kristen-
domskundskab.

Michael begynder på undervisningen i et sam-
arbejde med sognepræst Erik Grønvall Kemp-
fner og organist Charlotte Hjerrild Andersen. 
Undervisningen vil foregå på torsdage fra kl. 
14.15 til kl. 16 i Hylleholt Sognehus, Hovedga-
den 15 og i Hylleholt Kirke. Michael vil desuden 
deltage i undervisningen af konfirmander.

På Roholte og Hylleholt Menighedsråds vegne

Kontaktperson Bente Holm
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Gudstjeneste på    
Hylleholtcenteret

Torsdag d. 1. marts kl. 14.30-16.00   
Gudstjeneste med nadver 
v/Erik Grønvall Kempfner  (kirkebil)

Obs: Ny gudstjenestetid pr. 27.03.2018  
Kl. 13.00-14.00

Tirsdag d. 27. marts kl. 13.00-14.00 
Påskegudstjeneste med nadver
v/Erik Grønvall Kempfner  (kirkebil)

Torsdag d. 26. april kl. 13.00-14.00 
Gudstjeneste med nadver 
v/Erik Grønvall Kempfner  (kirkebil)

Hylleholtcenteret har ønsket at ændre tids-
punktet for gudstjeneste på centeret af per-
sonalemæssige årsager.
Hylleholtcenteret byder selvfølgelig fortsat 
udefra kommende borgere meget velkomne 
til at deltage i gudstjenesten, og hertil kan 
man bestille kirkebilen hos Faxebilernes 
Taxi tlf.: 56 71 44 55; men de beklager, 
at det ikke længere vil være muligt at købe 
kaffe/kage efter gudstjenesten; men cente-
ret byder gerne på en kop "glat kaffe" til 
gæster.

Erik Grønvall Kempfner, sognepræst 

og Bodil Hovmand, kordegn



Påsken

I påsken følger vi afslutningen på Jesu rejse 
på jord som menneske. Det får alt sammen 
en ny begyndelse påskedag i og med hans 
opstandelse fra de døde tre dage efter sin 
død på korset. Hverken jul eller pinse giver 
mening uden påsken, der derfor må betegnes 
som kirkeårets vigtigste højtidsdag. 
Det begynder med Jesu indtog i Jerusalem - 
verdens centrum ifølge jødernes verdensbil-
lede. Dette indtog fejrer vi palmesøndag den 
25. marts kl. 10.30. 

Dernæst fejrer vi nadverens indstiftelse og 
fællesskabet mellem Gud og mennesker. Det-
te finder sted skærtorsdag den 29. marts 
kl. 10.30 efterfulgt af fællesspisning ovre i 
Sognehuset. 

Langfredag den 30. marts kl. 10.30 vil være 
en stille gudstjeneste, uden nadver, hvor vi 
kan forestille os Jesu rejse gennem dødsriget, 
som billedet af Joakim Skovgaards Kristus i 
de dødes rige skildrer. Der er håb forude: 
LYSET SKINNER I MØRKET, OG MØRKET 
GREB DET IKKE (Johannesevangeliet kapitel 
1, vers 5). 

Påskedag, søndag den 1. april kl. 10.30, 
fejrer vi påskens absolutte højdepunkt, hvor 
kvinderne finder Jesu grav tom, men i stedet 
møder englen ved graven med de befriende 
ord: FRYGT IKKE!

Anden påskedag, mandag den 2. april, fort-
sætter festglæden fra dagen før. 

Erik Grønvall Kempfner, sognepræst

Skærtorsdag

Skærtorsdag den 29. marts fejrer vi nadverens indstiftelse med en gudstjeneste kl. 10.30.
Bagefter går vi over i Hylleholt Sognehus, hvor vi spiser et påskemåltid i fællesskab.
Prisen vil være 50 kr. for maden og 10 kr. for drikkevarer, (der betales på dagen). Tilmelding 
til Kirkekontoret v. kordegn Bodil Hovmand: boho@km.dk eller tlf.: 56 71 60 83 senest 26. 
marts mellem kl. 9 og 15.
Alle er velkomne Hylleholt Menighedsråd
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Kollektregnskab - Kirkeåret 2017

I det forgangne kirkeår er der i Hylleholt Kirke 
i alt blevet indsamlet kr. 15.232,50 fordelt til 
følgende formål som følger: 
Bibelselskabet: kr. 505,-; MAF - Flight Mission 
Aviation Fellowship: kr. 869,50; Folkekirkens 
Nødhjælp: kr. 1.630,50; KFUM og KFUK i Dan-
mark: 458,-; Provstiets Ydre Missions Projekt 
- Dansk Europamission: kr. 1.417,-; Kirkens 
Korshær: kr. 1.019,50; Spedalskhedsmissionen: 
528,-; DANMISSION: kr. 1.157,-; DSUK: kr. 

1.111,-; KFUK´s Sociale Arbejde i Danmark: kr. 
1.059,-; KFUM´s Sociale Arbejde i Danmark: 
kr. 1.058,-; Hylleholt Sogns Juleuddeling: kr. 
4.420,-.

Hylleholt Menighedsråd vil gerne her videre-
bringe den tak til giverne, som vi får fra modta-
gerne af de indsamlede beløb.

På vegne af Hylleholt Menighedsråd

Bodil Hovmand, kordegn
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Filmaften i sognehuset

Den 7. maj kl. 19.00 til 22.00

Alle er velkomne til at komme og se filmen End 
of the Spear sammen med os. Den har det 
hele: To vidt forskellige verdener støder sam-
men og tragedierne begynder, da en gruppe unge missionærer rejser ind i hjertet af Amazonas 
jungle for at finde en stamme af barske krigere, som har været helt isoleret fra civilisationen. 
Filmen er baseret på en virkelig hændelse fra 1956, hvor fem missionærer blev dræbt med spyd 
af en gruppe fra Waodani-stammen. Filmen fortælles fra perspektivet af en søn af en af de 
dræbte missionærer. 
Sognepræsten Erik Kempfner kommer med et lille oplæg, inden vi ser filmen, og så kan det være 
vi kan tale om filmen under pausen og bagefter. Filmen har danske undertekster, naturligvis.
Vi byder på popcorn, cola, rødvin, ost og kiks. Alle er i øvrigt velkomne til at bidrage med 
forslag til kommende film, som sendes til præsten på mail: ergk@km.dk. 
Der er gratis adgang og alle er velkomne.

Aktivitets-og gudstjenesteudvalget

Mulighed for dåbs-
gudstjeneste

Lørdag d. 16. juni 2018 
tilbydes dåbsgudstjeneste kl. 10.30 
v/Erik Grønvall Kempfner.
Tilmelding til kirkekontoret v/kordegn  
Bodil Hovmand, mail: BOHO@km.dk

Minikonfirmander
Forår 2018 v/kateket Michael Nørgaard

Minikonfirmandforløbet begynder:
Torsdag d. 22. februar 2018 og slutter 
torsdag d. 3. maj. 
Tidspunkt: 14.15-16.00 i Hylleholt Sogne-
hus.

Forårskonfirmationer 
i Hylleholt Kirke

Lørdag den 14. april og søndag den 
15. april kl. 10.30 bliver et stort hold 
unge konfirmeret i Hylleholt Kirke. 
Hjertelig tillykke

Forsidebilledet

Forsidebilledet giver et godt indtryk af kirkens 
nære beliggenhed ved Faxe Kalkbruds Admini-
strationskontor og til havneanlæg med udsigt 
til Strandegårds Dyrehave, Feddet og Jungsho-
ved i baggrunden.
Det visuelle udtryk er i dag et andet, når man 
ser på anlægget ind-og udvendigt ved kirke-
gårdslågen, for beplantningen er fjernet og 
kirkegårdsmuren renoveret. Nu er der et mere 
harmonisk udtryk set i sammenhæng på begge 
sider af kirkegårdslågen.

Arne Skovbæk
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Passionskoncert med bl.a. Mahlers Kindertotenlieder
Faxe Kirke lørdag den 24. marts kl. 15.

I palme-weekenden lægger vi i år op til "den stille uge" med en passionskoncert. Vi har inviteret 
4 musikere, der som hovedværk vil opføre en sjælden udgave af Mahlers Kindertotenlieder 
udsat for sang, horn, obo og klaver. Derudover er komponisterne, Brahms og Strauss på 
programmet - alle med musik, der stemmer sindet til andagt - til at se indad.

De 4 musikere, vi kommer til at opleve ved koncerten, bor eller underviser alle syd for Køben-
havn: Stine Mogenshøj, horn, Ulla Kellermann, obo og engelskhorn, Malene Thastum, klaver 
og Agnes Bjerregaard, alt. Sidstnævnte er særdeles lokal, idet hun er fast tilknyttet Faxe Kirke 
som hverdags-sanger og derudover varetager babysalmesangs-undervisningen ved kirken. 

Til koncerten er der gra-
tis adgang, og kirkebi-
len kører (ring Faxe Kir-
kekontor, 5671 3552, 
tast 1, senest fredag 
den 23. marts kl. 12).
Efter koncerten byder 
menighedsrådet på en 
lille forfriskning.

Tumlingesalmesang
Charlotte Hjerrild Andersen har endnu et 
forløb for de 1 til 3 årige  i Hylleholt kirkes 
smukke rum onsdag eftermiddag fra kl. 
15.45-16.30.

Charlotte er uddannet organist og lærer og 
har arbejdet både i musikskoleregi, i folke-
skole og friskole, samt med  skolekor og kir-
kekor.
Til Tumlingesalmesang skal vi synge salmer 
og sange på en sjov måde ved at sætte fagter 
på, danse dem, blæse sæbebobler, lege med 
faldskærm , ting, der giver lyd, tørklæder og 
meget mere. Så kom og vær med. Jeg glæ-
der mig til at se dig og dit barn/barnebarn 

til nogle glade og hyggelige stjernestunder i 
Hylleholt kirke. Har du spørgsmål til indhold 
mv. kontakt organist Charlotte Hjerrild An-
dersen tlf. 3071 0102  eller mail organisthyl-
leholt@gmail.com. 

Tumlingesalmesangen i 2018. 
Vi mødes første gang onsdag den 4. april 
fra kl. 15.45 til 16.30. Der er 8 mødegange 
og forløbet slutter onsdag den 23.maj 2018.
Tilmelding til kordegn Bodil Hovmand på 
mail: boho@km.dk eller tlf. 56 7160 83.

Børn mellem 1 og 3 år fra Faxe, Roholte og 
Hylleholt sogne har fortrinsret og det er gra-
tis at være med. Der er max. plads til 10 del-
tagende tumlinge på holdet. 
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Babysalmesang 
fra onsdag d. 4. april kl. 9.00-9.45 

Efter påske er der igen babysalmesang i Faxe Kirke for de 0-1-årige 
og deres forældre/bedsteforældre. Organist Charlotte Hjerrild An-
dersen fra Hylleholt Kirke står i dette forår for kirkens musikalske 
tilbud til de allermindste og deres forældre.

Undervisningen begynder onsdag d. 4. april og fortsætter til og 
med onsdag d. 23. maj, hver gang fra kl. 9.00-9.45. Derefter kan 
de små puttes til en ofte tiltrængt lur.  

Babysalmesang er et gratis tilbud og foregår i samarbejde mellem 
Faxe, Hylleholt og Roholte Kirker. Børn fra de 3 sogne har derfor 
fortrinsret, men der kan også være plads til andre. 

Tilmelding til Faxe Kirkekontor. 
Se adresselisten bagest i bladet.

Præ-kandidateksamens-koncert 
med talentfuld dansk pianist
Faxe Kirke lørdag den 14. april kl. 15.

Pianisten, Marcus Bernack Larsen er også ganske lokal. Han 
er født og opvokset i Næstved, hvor han begyndte at spille 
klaver hos Harriet Østergaard-Andersen, da han var 6 år. 
Siden har klaveret fyldt en stor del af hans liv. Som teenager 
deltog han i flere ungdomsmusikkonkurrencer (bl.a. Steinway-
konkurrencen og Berlingske Tidendes Klassiske Musikkonkurrence.), og som 21-årig søgte 
han og blev optaget på Syddansk Musikkonservatorium i Odense med Christina Bjørkøe 
som hovedfagslærer. Efter bachelor-eksamen, der blev aflagt med topkarakterer, tog Marcus 
et års tid privattimer hos Jens Elvekjær, der også blev hans lærer, da han derpå søgte og blev 
optaget i kandidatklassen på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Nu står Marcus foran 
sin endelige diplomeksamen, og i den anledning kommer han til Faxe og spiller sit eksamens-
program. På programmet er bl.a. Sonate nr. 26 i Es-dur af Ludwig van Beethoven samt Sonate 
i h-moll af Franz Liszt.  

Til koncerten er der gratis adgang, og kirkebilen kører (ring Faxe Kirkekontor, 5671 3552, tast 
1, senest fredag den 13. april kl. 12).
Efter koncerten byder menighedsrådet på en lille forfriskning.
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Forårskoncert i Hylleholt Kirke med RoKoGo-koret
Søndag den 22. april kl. 16.

Koret byder foråret velkommen med et varieret program sunget på dansk, engelsk og latin, 
men hvor der også bliver mulighed for tilhørerne til at synge med på flere fællessange.
Der er gratis adgang, men traditionen tro, samles der ind til sognets julehjælp.
Alle er hjertelig velkomne. Kirkebilen kan bestilles.

Koncertudvalget

Forårskoncerten kan også høres/genhøres i Roholte Kirke
onsdag den 25. april kl. 19 og her er alle naturligvis også velkomne.

Nye medlemmer til koret er meget velkomne til at kontakte korleder Christina Bernstein  
tlf. 50 96 98 45 for en snak om evt. deltagelse i korets øveaftener. Vi synger hver onsdag fra 
kl. 19-21.30 i Sognehuset i Roholte.

Foto: Jan-Ewald Hovmand 
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2. pinsedag i Boesdal Kalkbrud 
2. Pinsedag kl. 11 indbyder kirkerne i Tryggevælde Provsti til en fælles gudstjeneste 
i Boesdal Kalkbrud.

I en årrække har menighederne i Faxe- og Stevns Kommune arrangeret en udendørs 
gudstjeneste i det storslåede landskab, der er i Boesdal Kalkbrud.
Der er en særlig fin stemning over gudstjenesten, hvor spejdere, børne-ungdomskor og 
voksenkor fra mange sogne deltager, derudover deltager alle provstiets præster i guds-
tjenesten.

Efter gudstjenesten er man velkommen til at blive i området for at gå en tur, spise med-
bragt mad eller købe en kop kaffe.

Fra Hylleholt Sogn kan man bestille kirkebilen hos Faxe Bilernes Taxi tlf.: 56714455
Fra Faxe Sogn kan bestilles kirkebil hos kordegnen. Se kirkebladets bagside.

Mange fra de enkelte sogne har været med til at tilrettelægge gudstjenesten, sætte stole 
op, højtalere, telte og diverse udstyr - ja, der er tusinde ting, der skal tænkes over og 
planlægges. Alle skal have tak for at så mange bidrager til gavn for det store fællesskab.

Arne Skovbæk, Menighedsrådsformand i Hylleholt Sogn
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Sommerkoncert med kor, fløjte og klaver
Faxe Kirke lørdag den 2. juni kl. 15.

Normalt har vi hvert år i Faxe en forårskoncert. Denne er i år 
vist nærmere blevet til en sommerkoncert, da den først afholdes 
lørdag den 2. juni.
Som gæstemusikere har vi dette år inviteret pianisten, Cæcilie 
Tagmose og fløjtenisten, Sofia Kayaya. De to professionelle 
musikere har kendt hinanden i mange år - delte bl.a. lejlighed 
på Jakob Gade Fondens musikkollegium i Kronprinsessegade 
i konservatorietiden. Deres venskab har dannet grobrund for 
et frugtbart musikalsk samarbejde, der til daglig kommer til 
udtryk i Amazone Kvartetten. Ved koncerten i Faxe kommer de 
dog alene to og præsenterer solo- og duoværker af komponi-
sten, Debussy, der i år har jubilæum - 100 året for hans død.

Udover de to musikere medvirker traditionen tro kirkens to kor, "Ung Koralklang" under 
ledelse af Lene Besser og "Koralspirerne" under ledelse af Christina Bernstein. Begge kor vil 
være klar med et varieret, sommerligt program. Og så skal vi selvfølgelig sammen synge et par 
af sommertidens dejlige sange/salmer.

Til koncerten er der gratis adgang, og kirkebilen kører (ring Faxe Kirkekontor, 5671 3552, tast 
1, senest fredag den 1. juni kl. 12).
Efter koncerten byder menighedsrådet på en lille forfriskning. 

Stor vokalaften i Roholte Kirke
Vokalgruppen Real Moments fylder Roholte kirke 
med flotte toner torsdag den 3. maj kl. 19.30.

Real Moments udspringer fra Næstved og har eksiste-
ret i 10 år. Koret giver nu en god gang "Greatest Hits" 
fra hele deres karriere. 
Real Moments er meget inspireret af vocaljazz, som 
man bl.a. kender fra Manhattan Transfer og numre 
som Operator og Blue Champagne. Traditionel 
dansk kormusik er også på programmet, svenske 
folkemelodier, gospel, barbershop og negro spiri-
tuals. Solistindslag kan veksle med korindsatserne, 
fx Ray Charles' udødelige Georgia. 

Der er gratis adgang til koncerten, og alle er hjertelig velkommen

Lisbeth Scharling (sopran), Carl Henrik Paulsen (tenor), Carina Ballegaard (sopran), Thomas Andreasen (bas), Kristina Renault (alt), Jesper Kjærulff (tenor) og Majbrit Schroller (alt).
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Pilgrimsvandring for 
Tryggevælde provsti 
Lørdag den 1. september 2018.

Efter morgenandagten i Faxe Kirke går vejen gennem det smukke landskab. 
Pilgrimsruten går forbi 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.

Evt. yderlige oplysninger

Sognepræst Solveig Ståhl-Nielsen
Bråby/Teestrup/Førslev Kirker
mail: sos@km.dk

Kordegn Bodil Hovmand                                                                              
Hylleholt Kirke
mail: boho@km.dk 
             
Praktiske oplysninger

Start: kl. 08.00 Faxe Kirke, Kirketorvet 11, 4640 Faxe.
Slut: ca. kl. 17.00  Faxe Kirke.
Deltagerpris: kr. 75,-

Tilmelding 

Senest d.13. august, skriftligt eller gerne ved mail til: 
Kordegn Bodil Hovmand, Hylleholt Kirkekontor, Hovedgaden 15, 4654 Faxe Ladeplads. 
Tlf. 56 71 60 83 / 24 66 89 77.  E-mail: boho@km.dk. 

Indbetaling på bankkonto i Danske Bank tilhørende Haslev Kirke
Reg. nr. 4955 / Konto nr. 000 922 8799 eller via Mobile Pay nr. 23 48 23 43

Mærk indbetalingen "Pilgrimsvandring 2018" og husk tydelig afsender.
Man er først tilmeldt, når pengene er modtaget - tilmeldingen er bindende. 
Indbetalt beløb refunderes ikke.

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

VANDRING 
2018

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

Carsten Ackermann, sognepræst
Roholte præstegård, Roholtevej 30, 4640 Faxe 
Tlf. 56 72 50 84 · E-mail: cac@km.dk
Træffes bedst man.-tors. kl. 11-12 samt 
man. kl. 18-19 og i øvrigt efter aftale 
Fridag: Fredag

KIRKEKONTORET:
Kontor: Gl. Strandvej 1, 4640 Faxe
Tlf. 56 71 35 52
Åbningstid: Mandag-fredag kl. 9.00-13.00
evt. senere træffetid efter aftale

KORDEGN: Stig Laursen 
Træffes på kirkekontoret i åbningstiden 
Tlf. 56 71 35 52 · E-mail: sla@km.dk

ORGANIST: Lene Besser · Tlf. 23 32 36 68

KIRKETJENER: 
Susanne Skjoldgaard Pedersen 
Tlf. 20 14 52 18

KIRKEGÅRDSLEDER: Lone Brett Jensen
Træffes på kirkegårdskontoret 
mandag - fredag kl. 11-12
Tlf. 56 71 35 52 · E-mail: lmkr@km.dk

MENIGHEDSRÅDSFORMAND: 
Morten Vive · Gl. Strandvej 3, 4640 Faxe
Tlf. 56 71 57 68 / 23 71 13 61
E-mail: morten.vive@gmail.com

KIRKEVÆRGE: Per Jensen
Stenagervej 50B, 4640 Faxe
Tlf. 28 45 32 50/56 71 32 50

KIRKEBLADS-REDAKTØR: Claus Østenby
Ny Strandvej 18A, 4640 Faxe
Tlf. 60 16 39 84 · Email: Faxoegaard@mail.dk

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.

Kirkelig vejviser FAXE

FAXE SOGN

For mere information:
www.faxekirke.dk

Sognehuset     
Få mere information ved henvendelse   
på kirkekontoret eller på hjemmesiden

www.facebook.com/faxekirke

Menighedsrådet    

Møder, budget, regnskab m.v.   

fremgår af hjemmesiden

Omdelingen af KirkeHilsen  
Faxe Ladeplads Idrætsforening (FLI) vil fremover 
stå for omdelingen af KirkeHilsen, som de har 
gjort de seneste 10 år i Faxe Ladeplads.  
Det er i år et U12-drengehold fortsat med Tom 
Hammer som ansvarlig, der 4 gange om året de-
ler bladene ud. Menighedsrådet er glade for at 
kunne støtte det lokale idrætsliv. Skulle bladet 
udeblive, bedes man kontakte kirkekontoret. 
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PRÆSTER I FAXE-ROHOLTE PASTORAT:
Carsten Ackermann, sognepræst
Roholte præstegård, Roholtevej 30, 4640 Faxe.                 
Tlf. 56 72 50 84. E-mail: cac@km.dk
Træffes bedst man.-tors. kl. 11-12
samt man. kl. 18-19 og i øvrigt efter aftale. 
Fridag: Fredag 

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

Kirkelig vejviser ROHOLTE

ROHOLTE SOGN

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

Den 20. marts, 24. april og 29. maj.
Møderne er offentlige og begynder kl. 18.00.

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
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MENIGHEDSRÅDSFORMAND 
Arne Skovbæk
Folehaven 5, Ll. Elmue, 4654 Faxe Ladeplads
Tlf.: 56 71 70 51 
E-mail: arsklilleelmue4654@gmail.com

SOGNEPRÆST:
 Erik Grønvall Kempfner
Hylleholtvej 7, 4654 Faxe Ladeplads
Tlf.: 21717083
E-mail: ergk@km.dk    Fredag er fridag

KIRKEVÆRGE:
Bent Friis
Strandhovedvej 2, 4654 Faxe Ladeplads
Mobil: 21 34 97 03
E-mail: bent.f@hotmail.com

KIRKEKONTORET: 
Kordegn Bodil Hovmand
Hylleholt Sognehus, 
Hovedgaden 15, 4654 Faxe Ladeplads
Træffes mandag og onsdag fra kl. 9-15
Tlf.: 56 71 60 83  ·  Mobil: 24 66 89 77  
E-mail: boho@km.dk

GRAVERKONTORET:
Graver Arne B. Pedersen, Hovedgaden 13C,  
4654 Faxe Ladeplads
Træffes mandag til torsdag fra kl. 9 – 15
E-mail: hylleholt.graverkontor@mail.dk
Tlf.: 56 71 72 86  Fredag er fridag

ORGANIST:
Charlotte Hjerrild Andersen  
Tlf.: 30 71 01 02
E-mail: organisthylleholt@gmail.com
Fridag er fredag samt lørdage i lige 
uger og tirsdage i ulige uge

Kirkelig vejviser HYLLEHOLT

HYLLEHOLT SOGN

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Datoerne for menighedsrådsmøderne i 2018 er:  
26. marts, 23. april, 28. maj, 25. juni, 20. august, 24. 
september, 29. oktober, 26. november. Alle er vel-
komne til at overvære menighedsrådsmøderne, der 
holdes i Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, Faxe 
Ladeplads.
Møderne begynder kl. 19. Et par dage før hvert møde 
kan dagsordenen - og senere referatet - læses på kir-
kens hjemmeside www.hylleholtkirke.dk

Kollekter i marts, april og maj 2018
11.02.-02.04. Folkekirkens Nødhjælp
08.04.-21.05. Provstiets Ydre Missions Projekt
27.05.-29.07. Kirkens Korshær
Ved koncerter og andre arrangementer i kirken 
samles altid ind til Hylleholt Sogns Juleuddeling.
På vegne af Hylleholt Menighedsråd
Bodil Hovmand, kordegn

ERINDRINGSVÆRKSTEDET:   
Kontaktperson Henrik Morin tlf.: 52406262

KIRKEBIL: Kirkebil tilbydes for at give alle Hyl-
leholt sogns beboere mulighed for at del-
tage i de nævnte arrangementer.

KIRKEBLADSUDVALG:
Vera Bisp, Tlf.: 56 71 62 30    
E-mail: fambisp@hotmail.com    
Arne Skovbæk og Inger Christiansen
Alle læsere i Hylleholt Sogn er velkomne til at skrive,  
maile eller ringe til redaktionen med kommentarer  
eller gode forslag. Stof til næste Kirkehilsen afleveres  
til kirkekontoret eller Vera Bisp senest til 23. april.

Omdelingen af KirkeHilsen        
Faxe Ladeplads Idrætsforening (FLI) vil også i 2018 stå for omdelingen af KirkeHilsen, som de har gjort 
de seneste 10 år. Det er i år et u 12 drengehold fortsat med Tom Hammer som ansvarlig, der 4 gange 
om året deler bladene ud. Menighedsrådet er meget glade for at kunne støtte det lokale idrætsliv. Skulle 
bladet udeblive, bedes man kontakte Vera Bisp på tlf.: 56716230 eller mail: fambisp@hotmail.com 

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



GUDSTJENESTER · MARTS · APRIL · MAJ 2018

FORKORTELSER:   
KKO = Kirsten Kjær Ohms · CA = Carsten Ackermann · ERGK =  Erik Grønvall Kempfner  
FJT = Frede Jørgensen Tramm 

TEGN:  K = Kirkebil  ·  KK = kirkekaffe i sognehuset  ·  #  = Konfirmation · Ingen = Ingen gudstjeneste: der 
henvises til en af nabo-kirkerne  · * = Efterfølgende fællesspisning i Hylleholt Sognehus 
§ = Spisning i Roholte sognehus kl. 18     

KIRKEBIL FAXE: I Faxe kører kirkebilen til hver gudstjeneste.      
Ring til Faxe kirkekontor på tlf. 56 71 35 52, lokal 10, inden sidste hverdag kl.12.
KIRKEBIL HYLLEHOLT: Kirkebilen bestilles hos Faksebilernes Taxi tlf. 56 71 44 55.

SØNDAG I KIRKEÅRET  FAXE ROHOLTE HYLLEHOLT
MARTS
3. søndag i fasten 4/3 10.30 CA 10.30 KKO KK 10.30 ERGK K
Midfaste  11/3 10.30 KKO 14.00 KKO 10.30 ERGK  
Mariæ bebudelses dag  18/3 10.30 CA 10.30 KKO 9.00 CA K
Palmesøndag  25/3 9.00 CA 10.30 CA 10.30 ERGK
Skærtorsdag  29/3 10.30 KKO § 20.00 CA *10.30 ERGK K
Langfredag  30/3 10.30 CA 10.30 KKO 10.30 ERGK

APRIL
Påskedag  1/4 10.30 KKO 10.30 CA 10.30 ERGK K
2. påskedag  2/4 9.00 KKO 10.30 KKO 10.30 ERGK
1. søndag efter påske  8/4 10.30 KKO 9.00 KKO 10.30 ERGK K
Konfirmation  14/4 - - 10.30 ERGK
2. søndag efter påske  15/4 9.00 KKO 10.30 KKO # 10.30 ERGK
3. søndag efter påske  22/4 10.30 CA .Ingen 9.00 CA K
Bededag  27/4 # 10.00 KKO K 9.00 CA 10.30 FJT
  # 12.00 CA K
4. søndag efter påske  29/4 10.30 KKO 10.30 CA KK 9.00 CA K

MAJ
5. søndag efter påske  6/5 10.30 CA 9.00 CA 10.30 ERGK
Kristi himmelfarts dag  10/5 # 10.30 KKO K # 10.30 CA K 10.30 ERGK K
6. søndag efter påske  13/5 10.30 CA 10.30 KKO KK 10.30 ERGK
Pinsedag  20/5 10.30 KKO 10.30 CA 10.30 ERGK K
2. pinsedag  21/5 11.00   - Friluftsgudstjeneste Boesdal Kridtbrud   K
Trinitatis søndag  27/5 .Ingen 10.30 KKO 9.00 KKO

Gudstjenester på LindevejCenteret se side 10. Gudstjenester på Hylleholtcenteret se side 16.


