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INDHOLD

Kirkehilsen
Udgives af Menighedsrådene i Faxe, Roholte  
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Kirkehilsen trykkes i 5000 eksemplarer og   
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Pinse-duen

De sidste mange år har jeg taget det samme bil-
lede, når minikonfirmandundervisningen be-
gyndte. Et billede af en hvid due, der hviler trygt 
i børnenes hænder. Duen er ikke ægte, - men det 
betyder ikke så meget, for den er alligevel kun et 
tegn, og det på langt mere end en fugl, - den er et 
tegn på Helligånden. 

Det fortælles i Bibelen, at da Jesus blev døbt, så 
kom Helligånden over ham som en hvid due. Om 
det var en due… det vides altså ikke, men de krist-
ne har alligevel taget fuglen til sig, for der alligevel 
noget mere konkret over billedet af Helligånden 
som due, end over vandet, ilden, blæsten, som 
også er forsøg på at beskrive Helligåndens kraft 
og styrke.

Duen kan hvile i børnenes hænder et øjeblik, - 
men var det en rigtig due, så ville den snart være 
på vingerne igen. Flyve videre til andre mennesker 
og andre egne, sammen med sit budskab.

I den forbindelse, så er der nok nogen, der vil ken-
de til brevduer, der kan bære et lille, vigtigt bud-
skab med sig. Var Helligånden virkelig en due, så 
ville den af samme grund nok være mest i familie 
med netop brevduerne. Men Vorherre skriver ikke 
noget. Han lader Helligånden tale for sig og i os 
og med os.

Nogle vil måske umiddelbart forstå hvad jeg me-
ner med det, - men hvis ikke man synes det er så 
indlysende, så kan Helligånden hjælpe. Helligån-
den er en slags oversætter af alt det Vorherre og 
vi mennesker vil os og hinanden, så vi kan forstå 
hinanden, når vi taler om Gud og med Gud og 
Gud med os. Derfor bliver Helligånden også kaldt 
for Talsmanden. 

Jeg tror også, det er derfor, at der i mange kirker 
– f.eks. i Faxe Kirke – er hængt en due op, lige over 
præstens hoved. Heller ikke den er Helligånden, 
men en forsikring til både præst og menighed, om 
at Gud vil hjælpe både præst og menighed med 
det vigtigste. Ikke mindst med at minde os om, 
at i sidste ende, så er det ikke, der prædikes eller 
høres, der gør forskellen, - men den Helligånd, 
der kommer fra Gud.

Kirsten Kjær Ohms
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Er stadig på vej. Trenden er sat på væven, så 
nu kan der væves igennem, efter at kunst-
håndværker Bodil de Neergaard de sidste 
måneder – i samarbejde med et lille udvalg 
- har arbejde grundigt med både farve og fa-
con på det lille, men markante stykke litur-
gisk tekstil-kunst. 
  Rød er ikke bare rød, det er vi blevet klar 
over i løbet af processen, men findes i mange 
forskellige nuancer og vi har også været med 
ind over overvejelserne om hvordan fordelin-
gen af guld og gult skal være, så det også på 
lang afstand er muligt at se og tolke motivet.
  Vi glæder os til at tage det færdige arbejde 
i brug, - vi regner med at det sker ved guds-
tjenesten pinsedag, se i øvrigt omtalen af 
særlige gudstjenester, - og vi glæder os ikke 

mindst over, at vi nu har alle 4 liturgiske far-
ver, der hver især marker de forskellige høj-
tider i kirkeåret. 
  Rød er pinsens flammende farver, - og skal 
minde os de ildluer, der dansede over apost-
lenes hoveder den 1. pinsedag, som et tegn 
på at Guds Helligånd brændte i deres hjer-
ter, - og samtidig også martyriets blodrøde 
farver. Derfor bruges den røde stola også 2. 
juledag, hvor man mindes den første kristne 
martyr, Skt. Stefan. 
  Vi regner dog også med, at stolaen vil blive 
brugt ved andre lejligheder. Det kunne være 
ved udendørs gudstjenester eller ved særlige 
festlige gudstjenester på plejehjem, hvor det 
ikke er praktisk eller muligt at bruge kirkens 
store messehageler.  

Sommer-sangcafe i præstegårdens konfirmandstue

Den nye røde stola

FAXE SOGN

Torsdag d. 20. juni kl. 10.00-11.30 inviterer sogne-
præst Kirsten Kjær Ohms til sommer-sangcafé i Faxe 
Præstegårds konfirmandstue. 

Her vil der blive sunget salmer og sange, der hører 
sommertiden 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 kaffen eller théen. 
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FAXE SOGN

Gennem de sidste mange måneder har kirketje-
nester Susanne Skjoldgaard Pedersen arbejdet 
på at virkeliggøre Faxe Kirkes Vision om et dåb-
stræ, med god hjælp fra Dalby-Tureby Husflids-
forenings lærer i billedskæring, Poul Slobodziuk. 

Dåbstræet er begyndt som et ganske almindeligt 
træ, men barken er taget af flere steder, og der 
er sat små fine blade, der aldrig visner på træet, 

- og det hele er blevet guldmalet. Små fugle har 
fundet hvile i træet, - og det er meningen, at der 
skal hænges små dåbsminder op i træet ved dåb 
i kirken. Lige nu overvejes både små æbler, engle 
eller hjerter… men inden dåbstræet for alvor 
tages i brug ved en gudstjeneste i august, så er 
denne allersidste detalje også afklaret.

Indvielsen af dåbstræet vil blive annonceret på 
kirkens hjemmeside og på Facebook, samt i 
lokal-avisen. 

Dåbstræ
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Påsken var præget af stærk blæst fra øst, - og 
den fik listet sig ind under en af kirkens tagsten 
og blæst både stenen og en avis-side, som havde 
ligget og lunet under tagdækket, af kirken. Hel-
digvis uden at ramme nogen.

Det samme held gjorde sig gældende, da et styk-
ke af den gesims, der bærer præstegårdens spær 
(og dermed også stråtaget), røg af i forbindelse 
med trykket fra den stærke østenvind. Der venter 
et større arbejde med reparation af stråtag og 
opmuring af gesimsen, som så forhåbentlig kan 
holde i 150 år mere. 

Der har længe været et ønske om 
et træ på Faxe Præstegårds gårds-
plads. Sådan et har der da også 
været før, det skulle efter sigende 
være et lindetræ, men det var i dår-
lig trivsel og måtte til sidst fældes. 

Nu er der plantet et andet klassisk 
præstegårds-træ, - en blodbøg, - på 
gårdspladsens midte. De røde blade 
har i skrivende stund lige foldet sig 
ud og nederst er plantet lidt grønt og 
lavt stedsegrønt som bunddække. 

Stormskader på både Faxe Kirke 
og Faxe Præstegård

Blodbøg på præste-
gårdens gårdsplads
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Fra 1. april 2019 er der kommet en ny digital 
selvbetjeningsløsning til konfirmationsforbere-
delse og konfirmation. Det nye system sikrer, 
at begge forældremyndighedsindehavere giver 
samtykke til, at barnet må gå til konfirmations-
forberedelse og blive konfirmeret. 
  Konfirmandtilmelding vil være åbent for tilmel-
ding i perioden fra 1. april til 30. september. Hvis 
tilmeldingen sker efter fristen, får forældrene 
besked på at kontakte deres lokale sogn. For-
ældrene kan tidligst tilmelde deres barn året før 
konfirmationen. Ønsker ens barn for eksempel 
at blive konfirmeret i 2020, skal forældrene altså 
tilmelde barnet inden fristen udløber i år. Der 
bliver lagt et link til konfirmandtilmeldingen på 
kirkens hjemmeside: www.faxekirke.dk 
  Senere vil tilmeldings-ordningen blive suppleret 
med yderligere muligheder for kommunikation 
og forældremyndighedshaveren kan også oplyse, 
om der må blive taget billeder af barnet samt 
om barnet har særlige behov, som præst/kon-
firmandunderviser skal være opmærksom på. 
Da disse muligheder først er tilgængelige EFTER 
konfirmandundervisningen er begyndt i Faxe 
Kirke, skal der dog stadig ske konfirmandind-
skrivning d. 21. /22. august i Faxe Præstegård. 

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 for-
ælderen 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 til-
meldingen i Person. En forælder med eneforæl-
dremyndighed kan også bruge selvbetjeningssy-
stemet.
  En konfirmandtilmelding sker som udgangs-
punkt til barnets bopælssogn. Hvis der foreligger 
en aftale med et andet sogn om konfirmations-
forberedelse eller konfirmation, kan forælderen 
skrive dette i sin tilmelding.

Konfirmandindskrivning i præstegården
Onsdag d. 21 august kl. 16-18 vil der være kon-
firmandindskrivning i Faxe Præstegård af elever-
ne fra Rolloskolens 7. A og næste dag, torsdag d. 
22. august kl. 16-18 vil der være konfirmandind-
skrivning i Faxe Præstegård af eleverne fra Rol-
loskolens 7. B. Elever på Rolloskolen vil i god tid 
få information om tid og sted for indskrivningen, 
der også bliver annonceret i lokalavisen, samt på 
www.faxekirke.dk
  Konfirmander, der ikke går på Rolloskolen, men 
skal konfirmeres i Faxe Kirke, indskrives hos præ-
sten enten d. 22. eller 23. august og får plads 
på det hold, der passer bedst. Obs! I 2020 er 
datoen for St. Bededag d. 8. maj.
  Har man ikke mulighed for at deltage i indskriv-
ningen ovenstående dage, bedes man kontakte 
sognepræst Kirsten Kjær Ohms (se adresselisten) 
for anden aftale. 

Indskrivning til konfirmation St. Bededag 2020
Både på nettet og hos præsten
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Faxe Kirke tilbyder minikonfirmandunder-
visning til eleverne på 3.dje klassetrin. Vi har 
de senere år forsøgt os med et samlet tilbud 
til Rolloskolens 3. A og 3. B, så man også 
kunne følges med sin bedste ven fra den an-
den klasse. Det er gået så godt, at vi gør det 
igen. Undervisningen foregår normalt tirs-
dag, lige efter skoletid og vi begynder først i 
september måned.
  Undervisningen varetages af minikon-
firmandlærer Marianne Carlberg og sog-
nepræst Kirsten Kjær Ohms, - og så får vi 
også god hjælp af bl.a. kirketjener Susanne 

Skjoldgaard Pedersen, så der vil altid være 
mindst 2 og ofte flere voksne om børnene. 
  Vi skal høre nogle gode historier, lære kir-
ken godt at kende, synge og meget mere og 
så er der saftevand, kage og frugt under-
vejs. Lagkagen på billedet stod sidste års 
minikonfirmander for, da vi skulle høre om 
kirkens fødselsdag (=pinse). Vi uddeler en 
invitation på skolen når det nye skoleår er 
begyndt. 
Se i øvrigt på hjemmesiden: 
www.faxekirke.dk  eller på facebook. 

Minikonfirmander efter sommerferien

St. Bededag, fredag d. 17. maj blev der – fordelt 
på 2 hold - konfirmeret 32 unge mennesker i 
Faxe Kirke. Knap 14 dage senere, Kristi Himmel-
fartsdag, torsdag d. 30. maj, blev yderligere 3 af 
sognets unge konfirmeret i Faxe Kirke. 

Vi kan desværre ikke nå at få billederne med af 
de unge mennesker i dette nummer af kirkebla-
det, men til gengæld kan man se frem til næste 
udgave af Kirkehilsen. 

TILLYKKE 
til forårets konfirmander 

FAXE SOGN
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Tirsdag d. 25/6

Tirsdag d. 27/8

Alle gudstjenester er kl. 14.30 
på LindevejsCenteret i Faxe.

Organist: Christina Bernstein.
Præst: Carsten Ackermann.

Gudstjenester på LindevejsCenteret

Koralspirerne er de yngste sangglade børn i vo-
res kor. Børnene synger en time om ugen. Først 
er der saftevand, en bolle og frugt- det er en 
vigtig del af timen, for her kan vi lige sige rigtigt 
”hej” og snakke sammen, inden vi skal synge, 
lege, lære rytmer og sætte masser af bevægelse 
på. Koralspirerne optræder ved jule og forårs-
koncerten i Kirken både alene og sammen med:

Ung Koralklang, som er Faxe Kirkes ung-
domskor. Koret øver 2 timer om ugen og har 
kirkelig tjenester på udvalgte søndage. Efter en 
prøveperiode kan man deltage ved 10.30 tjene-
sterne i kirken og blive lønnet medlem af koret.

De to kor har i det forløbne år bygget videre på 
det korsamarbejde, som Musikskolen og de om-
kringliggende kirker børne/ungdomskor startede 
sidste år. Det resulterede i år i en korworkshop 
med Sofie Hermind i maj måned.

Begge kor går nu på sommerferie. Datoer for 
korstart efter ferien kan læses på kirkens hjem-
meside.

I Faxe Kirke og sognehus kan vi lide at være og 
gøre ting sammen.

Kan du tænke dig at være med og være frivillig ??
Efter sommerferien indbyder vi til ”Frivillig-af-
ten”.

Så sæt allerede nu X i kalenderen tirsdag den 
27. august. Yderligere info følger henholdsvis på 
faxekirke.dk, Facebook (Faxe Kirkes Side) samt 
Haslev-Faxe Posten medio august.

Eller du er velkommen til allerede nu at ringe 
til Ghita Kruuse på telefon 2326 1966 og høre 
mere eller tilmelde dig.

Korene ved Faxe Kirke

Vi har brug for DIG

FAXE SOGN
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FAXE SOGN

Særlige gudstjenester i Faxe Kirke

PINSEDAG 
d. 9. juni kl. 10.30
Pinse kaldes også for kirkens fødselsdag. 
Disciplene var forsamlede, da Hellig-
ånden kom til dem og satte sig som ild 
på deres hoved. Opfyldt af Helligån-
den kunne disciplene gå ud og prædike 
evangeliet for alle folkeslag på deres eget 
tungemål. Således blev kirken født, som 
et fællesskab, der har sin begyndelse i 
Helligåndens brændende ild, der pu-
ster håb og tro og kærlighed ind i vores 
hjerter. Ved gudstjenesten forventes også, 
at den nye røde stola kan tages i brug. 

2. PINSEDAG 
d. 10. juni kl. 11.00 i Boesdal Kalkbrud
Fælles provsti-gudstjeneste i Boesdal 
Kalkbrud. Se omtale under fællesstof. 
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ROHOLTE SOGN

Set ud fra Præstegårdsvinduet
Jeg holder meget af at gå tur. Helst i skoven, hvor 
der er så meget at kikke på og lytte til. Jeg holder 
af at se træerne og buskene, og høre fuglene og 
prøve at dechifrere, hvad det er for en fugl, man 
hører. Men også ad landevej, hvis der ikke er for 
trafikeret! Og langs med stranden, hvor man kan 
høre bølgerne skylle sydende af fråde ind imod 
strandbredden og hvor man kan lugte havet og 
tangen og strandskallerne.

Når man går på sine fødder får man skærpet 
sine sanser. Man lægger mærke til meget mere, 
end hvis man blot kører i bil. Desværre bliver ens 
opmærksomhed også skærpet på – affald. 

Hvor ligger der meget henkastet affald og 
skæmmer: i vejkanten, i skoven, på stranden! Og 
man spørger sig selv: hvem kan dog få sig selv til 
at gøre sådan noget?

Det kan da ikke være sværere at tage dét med 
hjem, man selv har taget med ud!

Og nu vi er ved det: hvordan kan det være, at 
så mange mennesker totalt mangler etiske ret-
ningslinier for, hvordan man gør og ikke gør ? 
Både inden for det offentlige, hvor SKAT og so-
cialministeriet har fremvist rystende eksempler 
på, hvad der kan ske, når grådigheden får frit 
spil. Men også og ikke mindst inden for bank-
verdenen, hvor man på det nærmeste har kon-
kurreret om at hvidvaske sorte penge. Det er jo 
rystende! Man kan ikke lade være med at blive 
mismodig over den manglende moral og etik hos 
nogle mennesker i vor tid.

Og hvis ikke det var fordi jeg var bange for at 
komme til at lyde som en gnaven, gammel knark, 
så kunne jeg sagtens fortsætte ud af det samme 
spor.

Men der må da snart være andre end mig, der 
får øje på det og gør noget ved det: forældre først 
og fremmest, skolevæsen, offentligt ansatte, folk 
inden for det private næringsliv – der må da snart 
komme et ”tilbage-skvulp”, en mod-reaktion, 
hvor tingene bliver rettet op.

Men så opdager man pludselig en dag, at der 
er én i den uendeligt lange kø på hovedvejen, der 
holder tilbage for én, hvor man kommer fra en 
ydmyg sidevej og tror, man skal holde her i det 
næste halve døgn, før man kan komme hjem.

En anden gang bliver man måske budt på et 
stykke kage på arbejdspladsen, fordi én har fød-
selsdag.

Og så hører man pludselig om en bølge af men-
nesker, der får lyst til at samle skrald, som andre 
mennesker har smidt fra sig i naturen og langs 
landeveje. Jam´ det er jo forunderligt! Og så bliver 
man pludselig opmærksom på en organisation 
af mennesker, der laver humant arbejde blandt 
hjemløse, andre igen er i tjeneste for fattige og 
sultne ude omkring i verden, eller foreninger med 
frivillige, der hjælper ældre, syge med alle mulige 
forskellige sygdomme, fordi der ikke er midler/ 
vilje til at gøre den nødvendige indsats.

Og man bliver opmærksom på, at der findes 
mange mennesker rundt omkring med en god 
moral og en høj etisk standart.

Ja, der findes også unge mennesker, der er 
opmærksomme og hjælpsomme og som gider 
at gøre en indsats for andre mennesker og for 
miljøet. Og så bliver man jo lidt i godt humør 
igen. Og begynder at tro på fremtiden igen. At 
det nytter noget. Og hvis man en dag synes, det 
ser lidt surt ud alt sammen, så er en tur i skoven 
eller ved stranden altid et godt bud på, hvordan 
man bliver i bedre humør. Så ”På med snørre-
skoene” og afsted. Og man kan jo altid tage en 
pose med sig til at samle noget af alt det skidt 
op, der ligger og flyder, så andre ikke bliver gene-
ret af det. God tur!

Carsten Ackermann
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ROHOLTE SOGN

Den milde vinter og lune forår gjorde at for-
års blomsterne hurtig viste sig med et væld af 
farver. De nedlagte gravsteder bliver brugt til 
at sætte løg og plante blomster, som alle kan 
pryde både kirkegården og alteret med årsti-
dens planter.

En skøn forårs dag lige efter påske med høj 
solskin og blå himmel, fik vi fjernet den gamle 
udslidte hæk og lavet klar til at få de nye planter 
i jorden. 

Vi ønsker alle en god sommer.

Graver Linda Pedersen

Nyt fra graveren
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ROHOLTE SOGN

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 Anne Marie sør-
ger for, så får vi garn og mønster med hjem, og 
strikker som vi har tid og lyst til. Vi strikker til 
børn på Filippinerne. Hvorfor bliver du lykkeli-
gere af at strikke? - Strikning:
• Stimulerer hjernen
• modvirker stress og psykiske problemer
• virker blodtryksdæmpende og muskelafslap-

pende
• har positiv effekt på immunsystemet
• du bliver gladere
• imens kan du lytte til musik, se tv og drikke 

vin/kaffe.
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.

KIRKEKLUBBEN i Roholte

Sangcafeen holder sommerferie fra maj 
til september. Datoerne for efterårets 
sangcafeer kan ses i næste udgave af 
”Kirkehilsen”

SANGCAFÉ 
i Roholte Sognehus

RoKoGo-koret
har i sæson 2018-19 deltaget i 4 mu-
sikgudstjenester og afholdt 3 koncerter. 
Koret afsluttede sæsonen med en sang-
aften i Roholte Kirke søndag d. 5. maj, 
hvor koret sang fra vores forårsrepertoi-
re, og det fremmødte publikum kunne 
vælge sange/salmer som fællessange. 
Temaet ”Fred og frihed” var oplagt på 
denne dato.                                                                                                                                     

Koret starter igen efter sommerferien 
onsdag d. 4. september. Vi har korprø-
ver hver onsdag fra 19-21.30 i Sognehu-
set ved Roholte Kirke. Hvis du har lyst til 
at synge med i koret er du meget velkom-
men til at kontakte organist Christina 
Bernstein på telefon 5096 9845
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Vi 2 der til dagligt arbejder på Roholte Kirke-
gård, og i Præstegården, ønsker allerførst vores 
endnu fungerende præstepar alt det bedste i 
deres nye omgivelser.

Nye tider venter forude. Vi ved bare ikke, hvad 
der venter os. Vi håber, der kommer en ny præst 
i Roholte Præstegård, så der fortsat bliver liv 
og samspil lokalt i Roholte vedr. kirke og Præ-
stegård.

Alle medlemmer af folkekirken i Roholte Sogn 
får, fra dåb til død, brug for en præst på et eller 
andet tidspunkt. Ved kirkelige handlinger, men 
bestemt også en person, man altid kan opsø-
ge og få en snak med, når tingene ramler. Det 
kendskab, der er hos en lokalt boende præst, 
og personalets store lokalkendskab, er vigtigt 
for borgene både i glæde og sorg. Arbejdet i 
Præstegårdshaven, er en del af jobbet på Ro-
holte kirkegård, og det er jo dejligt, at græsset 
ikke gror så stærkt, når vi lægger gran på grav-

stederne. På den måde har vi tid til, at gøre det 
fint. Men den mulighed ryger måske, sammen 
med vores job i Præstegården, da vores timer vil 
blive beskåret, hvis den nye præst ikke kommer 
til at bo i Roholte 

Hvis der kommer en beslutning oppe fra i 
systemet, om: ”Ingen præst i Roholte præste-
gård”, bliver der et prioriteringsspørgsmål, 
hvordan standarden på Roholte kirkegård kom-
mer til, at være i fremtiden.

Menighedsrådet gør alt hvad de kan, for at 
bevare vores lokale arbejdsplads.

Mange hilsner 

Linda og Lene, Roholte Kirkegård.

Præstegården set fra kirkegården 
"Set ud af Præstegårdens vindue" 
- Den vender vi om til: Se på Roholte Præ-
stegårds tomme vindue fra kirkegården.

En sommeraften i kirken

Tirsdag d. 16. juli kl. 19.00 er der sommer-
aftengudstjeneste i Roholte Kirke. Der prædikes 
over den forgangne søndags evangelium, der er 
altergang og så vil vi selvfølgelig synge nogle 
af vores dejlige aftensalmer, blandt andet Sig 
månen langsomt hæver, hvor der står flg. linjer:

Hvor rolig jorden hviler

Bag nattens slør og smiler

Så mild og sommervarm….

Aftengudstjenesten er kortere end en søndags-
gudstjeneste, men med tid til ro og fordybelse. 

Kirsten Kjær Ohms
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Velkommen

Velkommen

Annette Larsen er ansat som køkkenassistent 
ved Roholte Sognehus den 1. januar 2019.

Vi byder Annette velkommen og ønsker hende 
god arbejdslyst i Sognehuset.

På menighedsrådets vegne

Jørgen Fredslund

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 kommen-
tarfeltet på mobilepay. Eks. Julehjælp i 
Roholte Sogn, eller andet formål.

Med venlig hilsen og tak - Roholte Kirke
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Ved menighedsrådsformand Arne Skovbæk 
Petersen's død skriver næstformand Henrik 
Morin følgende mindeord:

Onsdag morgen d. 13. marts døde menig-
hedsrådsformand Arne Skovbæk Petersen på 
Sjællands Universitetshospital, Roskilde, 78 
år gammel.

Med Arne Skovbæk Petersen's bortgang har 
Hylleholt Menighedsråd mistet en helt uvur-
derlig formand.

Arne Skovbæk Petersen har været medlem af 
menighedsrådet siden 1977, og han har væ-
ret formand siden 1987.

Lige fra begyndelsen af sit lange frivillige ar-
bejde i menighedsrådet, har Arne Skovbæk 
Petersen - med sit store kendskab til kirke-
kunst - præget anskaffelser af udsmykninger 
til kirken og kirkegården.

Arne Skovbæk Petersen havde bl.a. den gode 
egenskab, at han gav sig tid til at lytte til de 
mennesker, som han var sammen med. Arne´s 
store erfaring indenfor bestyrelsesarbejde og 
byrådsarbejde sammenholdt med hans store 
almenmenneskelige indsigt gjorde ham i stand 
til at finde en god løsning for alle.

En anden vidunderlig egenskab - som Arne 
Skovbæk Petersen havde - var en fantastisk 
hukommelse. Arne var en veritabel ”Videns-
bank” for menighedsrådet, og ved hans 
bortgang er megen viden nu gået tabt; men 
heldigvis har Arne været flittig til at skrive i 
kirkebladet ”Kirkehilsen”, og der kan vi læse 
meget af Hylleholt kirkes historie.

Arne Skovbæk Petersen bliver begravet fra 
Hylleholt Kirke onsdag d. 20.03.2019 kl. 
11.00

Nu ved hans bortgang må vi sige tak og ”æret 
være Gud” for den gave, vi i menighedsrådet 
og Hylleholt Sogn har haft i Arne Skovbæk.

Mindeord

HYLLEHOLT SOGN
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Minikonfirmander

Hver torsdag efter skole-
tid har 17 konfirmander 
gået til minikonfirmation 
i Hylleholt Sognehus. Vi 
har hjulpet hinanden med 
at dække bord, har spist 
og sunget sammen og 
hørt bibelhistorie. Af og til 
er vi ovre i kirken og ude 
på kirkegården. Vi mang-
ler endnu at komme op i 
kirketårnet inden sidste 
gang, torsdag d. 2. maj.

Michael

BABY-SALMESANG 
Roholte og Hylleholt Sogne

”Baby-Salmesang” vil i samarbejde med 
Roholte Sogn starte først i september må-
ned i Hylleholt Kirke. Da vi er midt i an-
sættelse af underviser, vil nærmere vedrø-
rende dato og klokkeslæt blive annonceret 
på hjemmeside og i dagspressen.

Kontaktperson Bente Holm, Hylleholt Kirke

Mulighed for 
dåbsgudstjeneste

i Hylleholt Kirke:

Lørdag d. 22.06.2019
Lørdag d. 14.09.2019
Lørdag d. 23.11.2019 

tilbydes dåbsgudstjeneste kl. 10.30
v/ Erik Grønvall Kempfner.
Tilmelding til kirkekontoret v/ kordegn 
Bodil Hovmand Mail: BOHO@km.dk
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Den 1. juni 1994 blev Bodil ansat ved Hylleholt 
Kirke af daværende formand Arne Skovbæk,  
sognepræst Mogens Ohm Jensen og menig-
hedsrådsmedlem Rigmor Schøtt sammen med 
hvem Bodil bl.a. arrangerede 2 sognerejser – én 
til Stockholm/Helsingfors og én til Oberammer-
gau Passionsspillene i 2000.

Stillingen var på ganske få timer om ugen, i star-
ten 10 timer der efterhånden steg til 12 timer – i 
dag 20 timer om ugen.

Den første arbejdsplads var Mogens Ohms kon-
tor i præstegården. Der blev indkøbt et ekstra 
skrivebord og en skrivemaskine, så var det gode 
samarbejde begyndt, hvor de indrettede sig efter 
hinandens opgaver, i forhold til at bruge konto-
ret. De udviklede arbejdsgangene og indholdet 
i jobbet.

Dette samarbejde varede til 2008, hvor Hylleholt 
Kirke fik ny sognepræst, Pia Heegaard Lorentzen, 
der var hos os indtil 1. december 2016. Pia blev ef-
terfulgt af vores nuværende sognepræst Erik Grøn-
vall Kempfner, der blev ansat den 1. april 2017.

Først var stillingen fortrinsvis sekretæropgaver 
for præst og menighedsråd, 2 forskellige arbejds-
givere med det fælles formål, at få civilregistre-
ringen, kirkebogsførelsen og kirketjenesten til at 
fungere – det er det stadig, dog er der kommet 
en del mere til.

Efterhånden blev arbejdet på skrivemaskinen 
afløst af computeren med digitalisering af kirke-
bogsførelsen i 2002, denne digitalisering er fort-
sat til dato.  Der er dog sket meget undervejs. Da 
Kirkens personale kom på overenskomst, blev 
stillingens betegnelse: ”Kordegn med Kirketjene-
ste og sekretær for Menighedsrådet”. Bodil fik et 

ansættelsesbrev i 2010, ja du læser rigtigt. Ind-
holdet i stillingen er blevet udvidet flere gange, til 
deltagelse i diverse udvalg, plejehjemsgudstjene-
ster, Kirkehilsen, sådan kunne vi blive ved.

Vi vil betegne funktionen som ”Kirkens Maskin-
rum”, der hvor alt bliver samlet, koordineret og 
distribueret fra, lidt af en blækspruttefunktion 
med mange samarbejdspartnere, ansatte, frivil-
lige og megen borgerkontakt.

Bodil er i besiddelse af en viden, en historik, der 
er opsamlet i løbet af de 25 år, der snart er gået. 
Bodil har tillige en arbejdsmoral og ordenssans, 
som vi alle nyder godt af hver dag. Det at have 
været ansat i 25 år i samme stilling, er der ikke 
mange, der kan ”slå”. Vi vil alle sige dig tak for 
dit engagement, din ”rettidige omhu” og samar-
bejdet i årenes løb, med et ”dundrende” tillykke 
med jubilæet

På Hylleholt Menighedsråds vegne

Kontaktperson Bente Holm   

Kordegn Bodil Hovmand 
har 25-års jubilæum 
ved Hylleholt Kirke

HYLLEHOLT SOGN
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Bodil Hovmand 
25-års Jubilæum

Hylleholt Menighedsråd indbyder til: Kirkefrokost den 30.06.19 
kl. 12.00 i Hylleholt Sognehus efter gudstjenesten for at fejre at:

Bodil Hovmand har været ansat i 25 år som Kordegn ved Hylleholt Kirke.

For at vide - hvor mange der vil deltage - ønsker  Menighedsrådet tilmelding til 
kirkefrokosten. Senest: onsdag d. 26.06.19 til kirkekontoret: mail: BOHO@km.dk

Hylleholt Menighedsråd

PERSONALENYT

FARVEL TIL:
Hylleholt Menighedsråd og medarbej-
dere tog afsked med organist Charlotte 
Hjerrild Andersen 31.11.18.

Charlotte valgte at stoppe som orga-
nist ved Hylleholt Kirke efter 4 års tje-
neste. Vi tog afsked med Charlotte som 
tak for samarbejdet og med et ønske om 
”god vind” fremover.

VELKOMMEN TIL:
Vi – Menighedsråd og medarbejdere og 
menigheden – kan nu byde organist Jean 
Pierre Dahl Jørgensen velkommen den 
01.05.19. 
Alle glæder vi os til samarbejdet.

På Hylleholt Menighedsråds vegne

Kontaktperson Bente Holm
Jean Pierre Dahl Jørgensen
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FORÅRETS KONFIRMANDER 2019

LØRDAG D. 27. APRIL 
Bageste række fra venstre: Præst Erik Grønvall Kempfner, Miklas Munch Larsen, Jesper Mathias Lørup, 
Mikkel Myhlendorph Haagensen, Albert Augustus Egeberg, Gustav Felten Bjørklund, Laurids Nielsen, 
Nicklas Holmeskov Pedersen, Carl-Emil Koch Søndergaard, Kasper Flemming Klodskov Andreasen

Forreste række fra venstre: Zenia Saxtorph Drewsen, Julie Vejlø Sørensen, Camilla Amalie Engelmann Hansen,
Felicia Guldager Kamun, Laura Lethan Juul Christensen, Laura Gertz Starup, Sille Merete Børgesen

SØNDAG D. 28. APRIL 
Yderst fra venstre: 
Præsten, 
Rasmus Verner Larsen,
Magnus Jens Møller Christensen, 
Daniel Gaardbo Solander,
Emanuel Kløve Moltved 
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NY KONSTITUERING I HYL-
LEHOLT MENIGHEDSRÅD 
KIRKEÅRET 2018/2019

Gudstjeneste på 
Hylleholtcenteret
Juni – Juli - August 2019

Torsdag d. 27.06. kl. 13.00 – 14.00
Gudstjeneste med nadver (kirkebil)
v/Erik Grønvall Kempfner

Torsdag d. 25.07.kl. 13.00 – 14.00
Påske gudstjeneste med nadver (kirkebil)
v/Erik Grønvall Kempfner

Torsdag d. 29.08. kl. 13.00 – 14.00
Gudstjeneste med nadver (kirkebil)
v/Erik Grønvall Kempfner

Kirkebilen kan bestilles Faksebilernes 
Taxi – tlf.: 56714455

Erik Grønvall Kempfner, sognepræst 

og Bodil Hovmand, kordegn

Facebook

Hylleholt Kirke er 
kommet på Facebook: 
Facebook.com/hylleholtkirke  
Giv os et ’Like’ og følg med i de 
kommende begivenheder.

Efter menighedsrådsformand Arne Skov-
bæk Petersen's død d. 13.03.2019 konsti-
tuerede Hylleholt Menighedsråd sig ved 
Menighedsrådsmøde d. 25.03.2019 som 
følger:

Formand: Henrik Morin
Næstformand: Inger Christiansen
Kirkeværge: Bent J. E.Friis
Kasserer: Sonja Olsen
Kontaktperson: Bente H. Holm
Menigt medlem: Hanne Due jensen
Underskriftsbemyndiget: Sonja Olsen
Bygningskyndig: Niels Olsen
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19. september: kl. 14.00 -16.00
Mick Chelmicka: ”Et barn med Hitlers ånde 
i nakken”
Mick Chelmicka kommer på besøg og fortæller 
om sin opvækst. 

3. oktober: kl. 14.00 -16.00 
Finn Thorshøj: ”Og bygger Skoler op de Fat-
tige til Gavn” – en fortælling om Frederik IV’s 
Rytterskoler
Spændende foredrag om rytterskolernes histo-
rie - fortalt af Finn Thorshøj. 

17. oktober: kl. 14.00 -16.00
Birgitte Drent Sørensen: ”Sct. Petersborg – 
Vinduet mod vest”
Vi skal høre om tilblivelsen af Sct. Petersborg, 
dens overflod af rigdomme, men også se bag-
siden af medaljen i form af levn fra Sovjettiden.

31. oktober: kl. 14.00 -16.00 
Lisa Petersen: ”Tilbage til livet efter år i hel-
vede II” 
…. At stå på egne ben, selv at skulle tage ansva-
ret for sit og Valdemars liv. Slås for at få frihe-
den tilbage igen, at finde fodfæste og troen på, 
at alt nok skal blive godt.

14. november: kl. 14.00 -16.00
Karl Peter Andersen – foredrag: ”En butlers 
liv bag de lukkede fløjdøre”
Karl Peter Andersen fra Traktørstedet Højerup-
lund kommer og fortæller om sine 15 år i pri-
vate husholdninger, butler og privat chauffør 
rundt om på danske slotte og herregårde. 

28. november: kl. 13.00 - 16.30
Julefrokost i Erindringsværkstedet
Buffet fra Brugsen: - tilmelding
Lækker mad, oplæsning af en hyggelig julehisto-
rie, overraskelser, snak.

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

Erindringsværkstedet - Program 2. Halvår 2019

Alle er velkomne til at deltage i ErindringsVærkstedets arrangementer

Foredrag, kaffe, the og kage koster 40 kr. pr. gang.
Kontaktperson: Hanne Due Jensen · Tlf.: 24 69 09 41 · Mail: due.jensen@hotmail.com
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INDSKRIVNING TIL KONFIRMATIONER I 2020

Onsdag den 21. august kl. 16-18 har vi konfir-
mandindskrivning af eleverne fra de kommende 
7. klasser. Indskrivningen finder sted i Hylleholt 
Sognehus, Hovedgaden 15, 4654 Faxe Lade-
plads. Indskrivningen bliver også annonceret 
i Haslev-Faxe Posten og på vores hjemmeside:
www.hylleholtkirke.dk

FOR AT TAGE DET VIGTIGSTE FØRST: 
Fremover skal forældrene huske at melde deres 
barn til konfirmation på folkekirken.dk. Dette 
sker ved selvbetjening under konfirmandtilmel-
ding.  

Foruden den digitale tilmelding skal en tilmel-
dingsblanket udfyldes og afleveres. Den findes 
på vores hjemmeside www.hylleholtkirke.dk og 
afleveres onsdag den 21. august under konfir-
mandindskrivningen. 

Hvis konfirmanden modtager undervisning hos 
en anden præst end der, hvor konfirmationen 
skal finde 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 for-
løbets begyndelse, da kontaktoplysningerne 
derpå er præstens forbindelse til forældrene. 

Konfirmationerne 2020:
• lørdag den 18. april kl. 10.00
• lørdag den 18. april kl. 13.00
• søndag den 19. april kl. 10.30
• søndag den 20. sept. Kl. 10.30

Der gøres opmærksom på at man gerne må 
fordele sig nogenlunde ligeligt over de 3 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 2021:
• lørdag den 17. april kl. 10.00 
• lørdag den 17. april kl. 13.00
• søndag den 18. april kl. 10.30
• søndag den 26. sept. Kl. 10.30

Hvis I har spørgsmål, er I altid velkomne til at 
ringe til mig på 21717083 eller skrive en mail 
på ergk@km.dk.

Venlig hilsen 
Sognepræst Erik Grønvall Kempfner
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God Sommer

Naturen holder pinsefest
i blomstervirket smykke,
og lunden, som den kan det bedst,
fortæller om sin lykke.
Nu vårens vind
har ringet ind
dens fest i skovens kroner.
Guds åndes magt
har livet vakt;
ham priser tusind toner.
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PROVSTIETS FÆLLES 
G U D S T J E N E S T E
I BOESDAL KALKBRUD

2. PINSEDAG D. 10. JUNI KL. 11.00
Boesdal Kalkbrud danner rammen om provstiets fælles gudstjeneste, 

hvor kirkegængere, gravere, kirketjenere, organister, kor og 
præster i sand pinseånd samles til en fejring af Helligånden. 

Efter gudstjenesten er det efterhånden blevet en fast tradition 
for mange – hvis vejret er til det, - at holde skovtur i 

kalkbruddets bløde bakker eller på stranden. 
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RETROROCK I FAXE KIRKE 
TORSDAG D. 15. AUGUST KL. 19.00

Et program for orgel og violin med den dansk/tyske violinist Jochen 
Brusch fra Tübingen og den danske organist Sven- Ingvart Mikkelsen. 

Duoen har haft stor succes med forskellige transskriptioner for vio-
lin og orgel, hvoraf flere er udgivet på duoens 9 cd'er.

Denne aftens program vil tage os med ind i en 
nyfortolket udgave af kendte rocknumre
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S   mmerkoncert 
I HYLLEHOLT KIRKE

TIRSDAG DEN 20. AUGUST 2019 KL. 19. 

"Gud hvor det swinger"

"Gud hvor det swinger" er en rytmisk koncert, hvor kendte komponister 
og salmedigtere tilføres nutidens rytmer.

Der vil blive spillet gamle - og nye - salmer i ny fortolkning. Bandet giver de 
gode, gamle og kendte salmer et nutidigt udtryk i takt med den tid, vi befinder 

os i. Vi bliver også inviteret til at synge med på både gammelt og nyt.
Musikken bevæger sig musikalsk fra den følsomme jazz, 

henover rock til intelligent pop.

Bandet består af: Bo Scharff: klarinet/vokal; Torleif Steinstø: basun/vokal; 
Christian Wolff: bas; Hans Pilegaard: trommer; Bjarne Pilegaard: piano.

Der er gratis adgang.

I forbindelse med koncerten samles der ind til Hylleholt Kirkes juleuddeling.
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Pilgrimsvandring for Tryggevælde provsti 
Lørdag den 14. september 2019

Så indbydes der igen - for 14. gang - til pilgrimsvandring for Tryggevælde provsti.
HASLEV - BRÅBY - TOKSVÆRD - HOLME OLSTRUP & toget retur til Haslev. 

Efter morgenandagten i Haslev 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.

Start: kl. 08.00 Haslev Kirke, Kirkepladsen 8a. 4690 Haslev
Slut: ca. kl. 17.00 Haslev Kirke - Deltagerpris: kr. 75,-
Indbetales på bankkto. Danske Bank tilhørende Haslev Kirke: Reg.Nr. 4955/kto.nr. 000 922 8799 
eller via Mobile Pay 30771 mrk. Pilgrim 2019

Tilmelding: Senest d. 26. august, skriftligt eller gerne ved mail til:
Kordegn Bodil Hovmand, Hylleholt Kirkekontor, Hovedgaden 15, 4654 Faxe Lade-plads. 
Tlf. 56 71 60 83 / 24 66 89 77 E-mail: boho@km.dk.

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

2019 
VANDRING
ca.18 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 · mobil: 51 85 38 35 
E-mail: kkoh@km.dk · Træffes bedst tirsdag-
fredag kl. 10 - kl. 11 · Fridag: Mandag

Carsten Ackermann, sognepræst
Rønnede gl. rådhus, Industrivej 2, 
4683 Rønnede · E-mail: cac@km.dk
Tlf. nr. 40 56 72 26.
Træffes bedst man.-tors. kl. 11-12 
og i øvrigt efter aftale 
Fridag: Fredag

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

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

ORGANIST: Vakant

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 11 år i Faxe Ladeplads.  
Det er i år et U12-drengehold fortsat med Tom 
Hammer som ansvarlig, der 4 gange om året 
deler bladene ud. Menighedsrådet er glad for at 
kunne støtte det lokale idrætsliv. Skulle bladet 
udeblive, bedes man kontakte kirkekontoret. 
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PRÆSTER I FAXE-ROHOLTE PASTORAT:
Carsten Ackermann, sognepræst
Rønnede gl. rådhus, Industrivej 2, 
4683 Rønnede. 
Tlf. nr. 40 56 72 26 
E-mail: cac@km.dk
Træffes bedst man.-tors. kl. 11-12
og i øvrigt efter aftale. 
Fridag: Fredag 

Kirsten Kjær Ohms, sognepræst (kbf.)
Faxe Præstegård, Kirketorvet 7, 4640 Faxe. 
Tlf. 56 71 31 23. E-mail: kkoh@km.dk

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

KORDEGN: 
Stig Laursen 
KONTOR: Gl. Strandvej 1, 4640 Faxe
Tlf. 56 71 35 52. Fax 56 71 35 56
E-mail: sla@km.dk
Man.-fre. kl. 9.00-13.00

GRAVER/KIRKEGÅRD: 
Linda Pedersen
Tlf. 23 62 39 99. Mandag: Fridag

ORGANIST: 
Christina Bernstein
Tlf. 50 96 98 45
E-mail: c.m.bernstein@gmail.com

KIRKEVÆRGE:
Hanne Margrete Straarup
Vindbyholtvej 32, Roholte, 4640 Faxe
Tlf. 61 60 80 46 
E-mail: hmsjf@mail.tele.dk

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

28. maj 2019
25. juni  2019
20. august 2019

Møderne foregår i Roholte Sognehus og er offentlige.
 
NB: Mødestarttidspunkt er rykket til kl. 18.30!

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 kvit-
tering og bankoplysninger til graveren ved Roholte 
Kirke.

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

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

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

ORGANIST:
Jean Pierre Dahl Jørgensen
Tlf.: 30 71 01 02
Mail: hylleholt.organist@gmail.com

MENIGHEDSRÅDSFORMAND 
Henrik Morin
Elmuevej 11, 4654 Faxe Ladeplads
Tlf.: 52 40 62 62
Mail: henrik.morin@outlook.dk

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

Kirkelig vejviser HYLLEHOLT

HYLLEHOLT SOGN

MENIGHEDSRÅDSMØDER 2019:
28.01. – 25.02. – 25.03. – 29.04. – 27.05. – 24.06. – 
19.08. – 30.09. – 28.10. – 25.11.
Alle er velkomne til at overvære menighedsrådsmø-
derne, der starter kl. 16.00 og holdes i Hylleholt Sog-
nehus, Hovedgaden 15, 4654 Faxe Ladeplads. 
Et par dage før hvert møde kan dagsorden og senere 
referatet læses på kirkens hjemmeside
www.hylleholtkirke.dk

Kollekter i juni/juli/august 2019
28.04.-10.06.: Provstiets Ydre Missions Projekt - 
Der i år går til ”Dansk Europamission” og deres 
arbejde for at hjælpe forfulgte kristne i Syrien
16.06.-28.07.: Kirkens Korshær
04.08.-25.08.: Spedalskhedsmissionen 
Ved koncerter og andre arrangementer i kirken samles altid 

ind til Hylleholt Sogns Juleuddeling.

  
ERINDRINGSVÆRKSTEDET:   
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
- Kordegn Bodil Hovmand: sekretær
- Menighedsrådsmedlem: Inger Christiansen
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  22. juli 2019.

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

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 · JUNI · JULI · AUGUST 2019

FORKORTELSER:   
KKO = Kirsten Kjær Ohms · CA = Carsten Ackermann · ERGK = Erik Grønvall Kempfner ·  
FT = Frede Tramm  ·  TEGN:  K = Kirkebil  ·  KK = kirkekaffe i sognehuset  ·  * = Friluftsgudstjeneste i 
Boesdal Kalkbrud  ·  – = Ingen gudstjeneste – der henvises til en af nabokirkerne.  

KIRKEBIL FAXE: I Faxe kører kirkebilen til hver gudstjeneste.      
Ring til Faxe kirkekontor på tlf. 56 71 35 52, inden sidste hverdag kl. 12.

KIRKEBIL 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.

SØNDAG I KIRKEÅRET  FAXE ROHOLTE HYLLEHOLT
JUNI
6. s. e. påske  02-06-19 10.30 KKO 09.00 KKO 10.30 ERGK K

Pinsedag 09-06-19 10.30 KKO 10.30 CA 10.30 ERGK 

2. pinsedag * 10-06-19 11.00 KKO  11.00 CA  11.00 ERGK K

Trinitatis 16-06-19 10.30 KKO  10.30 CA   KK 09.00 CA

1. s.e.trin. 23-06-19 10.30 CA 10.30 KKO 10.30 ERGK K

2. s.e.trin. 30-06-19 10.30 KKO 10.30 CA 10.30 ERGK 

JULI
3. s. e. trin. 07-07-19 10.30 KKO 09.00 KKO 09.00 CA K

4. s. e. trin. 14-07-19 10.30 KKO                 – 09.00 KKO

Hverdagsgudstjeneste 16-07-19                      – 19.00 KKO               –

5. s. e. trin. 21-07-19 10.30 KKO                 – 09.00 KKO K

6. s. e. trin. 28-07-19 10.30 FT  09.00 FT  10.30 ERGK

AUGUST
7. s. e. trin. 04-08-19 09.00 CA 10.30 CA 10.30 ERGK K

8. s. e. trin. 11-08-19 10.30 CA 09.00 CA 10.30 ERGK

9. s. e. trin. 18-08-19 10.30 CA 10.30 KKO  10.30 ERGK K

10. s. e. trin. 25-08-19 10.30 KKO 10.30 CA   KK 10.30 ERGK

Gudstjenester på LindevejsCenteret se side 9. Gudstjenester på Hylleholtcenteret se side 21.


