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Indhold

Kirkehilsen
Udgives af Menighedsrådene i Faxe, Roholte  
og Hylleholt Sogne.

Kirkehilsen trykkes i 5000 eksemplarer og   
udkommer 4 gange årligt. 
Marts, juni, september og december

Deadline: 24. januar 2020

Forsidefoto: 
Grandekorationer på Roholte Kirkegård

Ansvarshavende redaktører: 
Claus Østenby, Faxe: faxoegaard@mail.dk
Erik Grønvall Kempfner, Hylleholt: ergk@km.dk

Såfremt kirkebladet ikke modtages, bedes man 
henvende sig til ansv. redaktør i sognet.
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Nye tider
1. søndag i advent begynder det nye kirkeår. 1. 
januar begynder det nye kalenderår, - og snart be-
gynder der også ny sognepræst i Faxe-Roholte Pa-
storat. En ny sognepræst, som også ind i mellem 
holder søndagsgudstjeneste i Hylleholt, så der er 
hele 3 sogne, som kan glæde sig til at træffe den 
nyansatte præst. 

Der er nye tider i vente, - og dog. Det er me-
get, der forbliver, som det har været. Der vil være 
gudstjenester, dåb, bryllup og begravelser. Der 
skal undervises, fortælles, samtales. 

Der vil også være møder. Rigtig mange møder, 
efter hvad jeg har erfaret i den tid jeg har været i 
sognene. Både de formelle, hvor der er dagsord-
ner og referater, og - de bedste vil jeg mene, - de 
uformelle møder, hvor der er meget, der falder på 
plads over en kop kaffe/thé. 

Den nyansatte præst vil skulle indgå i mange 
nye sammenhænge. Det er noget af en udfor-
dring, - uanset om man har været præst i mange 
år eller kun lige begyndt, - men når de første mø-
der er overstået og man kender hinanden bedre 
og bedre, får sat ansigter og liv på navnene eller 
omvendt, så er det også en stor glæde.

Jeg synes, jeg kan love den nyansatte præst, at 
han eller hun vil blive modtaget med stor hjerte-
lighed og åbenhed. Sådan oplevede jeg det selv, 
da jeg for mere end 10 år siden kom til Faxe-Ro-
holte. Både i selve pastoratet og de 3 kirker, som 
jeg har haft glæde af at virke i. 

Bliver man godt modtaget, så er det også nemt 
at føle sig så godt til rette, at man virkelig kan 
nyde alle fordelene ved at være en del af et lo-
kalsamfundet. Det nære fællesskab. Den dejlige 
natur. De lokale indkøbsmuligheder med, - efter 
min mening, - fremragende service. Men først og 
fremmest alle de mange møder men mennesker 
udenfor kirken. Når børnehavebørnene råber hej 
til præsten. De små nik, når man mødes på parke-
ringspladsen udenfor supermarkedet. En konfir-

mand, der ligefrem skrår over vejen, for at fortælle 
præsten det sidste nye.

Alle ved, at selvom man d. 1. januar hænger 
en ny kalender op, så har den gamle kalender 
sat spor også i det år, der kommer. Der er meget 
godt, der allerede er bygget op i både Faxe og Ro-
holte og som en nyansat præst i taknemmelighed 
over forgængerens arbejde kan fortsætte. 

Der vil også være noget, som først og fremmest 
har været båret af den afgående præst, og som 
ikke vil fortsætte på samme måde. Selvom man 
kan føle det som et savn, - lidt ligesom jeg havde 
det, da der kom en ny salmebog og der manglede 
flere salmer, som jeg havde holdt af, - så vil der 
helt sikker også været nyt at glæde sig over. 

Jeg ønsker både Faxe-Roholte og Hylleholt Sog-
ne et på alle måder godt nyt kirkeår, samt et godt 
nyt kalenderår og ikke mindst et godt nyt møde 
med den nyansatte præst. Og omvendt 

Kirsten Kjær Ohms
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Som mange vil vide, så er sognepræst Carsten 
Ackermann efter 36 år som sognepræst i Faxe-
Roholte pastorat ved udgangen af november 
gået på velfortjent pension. 

Inden der ansættes en ny præst, vil der være 
50% vikardækning – foreløbig december må-
ned ud – og det vil betyde et gensyn med en 
velkendt og afholdt præst i skikkelse af sogne-
nes tidligere sognepræst, Frede Tramm, der 
har været så venlig at give tilsagn om at stå for 
flere af december måneds gudstjenester i Faxe 
og Roholte Kirker. 

Vi glæder os over, at Frede Tramm vil hjælpe 
os gennem den travle juletid, og er sikre på, 
at mange vil benytte sig af lejligheden til et 
gensyn med Frede i enten Faxe eller Roholte 
Kirke. Se gudstjenestelisten på bagsiden.

Vikar i december – gensyn med Frede Tramm

Faxe SOGN

– Når det er ved at være jul igen

Hvad har et bryllup og jul med hinan-
den at gøre? Svaret er enkelt, der skal 
grødris til begge dele. Kirketjeneren 
har “skudt” det godt fyldte fejeblad 
udenfor kirkedøren… Og der er da lidt 
at tage af endnu. 

Og så vil vi i øvrigt gøre opmærksom 
på, at vi foretrækker at man kaster 
med grødris fremfor fuglefrø. Grød-
ris spirer ikke, så vi sparer en masse 
efterfølgende lugearbejde – og de er 
aldeles ufarlige for småfuglene.

Pletskud 1
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Faxe SOGN

De nye tider gælder også gudstjenesterne, - 
selvom det er midlertidigt, - for det er ikke til at 
lægge gudstjenester, når man ikke ved, hvornår 
der bliver ansat en ny præst. 

December måneds gudstjenestetider ligger 
fast, fordi Frede Tramm - som nævnt - har la-
det sig ansætte som 50 %-vikar i foreløbig de-
cember måned, - men hvad angår januar og 
februar måned, er gudstjenestelisten meget 

foreløbig. Som man dog kan se af gudstjene-
stelisten, så tror og håber vi, at der vil være an-
sat en ny præst senest pr. 1. februar. 

Vi opfordrer til, at man holder sig orienteret 
via dagspressen, kirkens hjemmeside og face-
book. For Roholte Kirkes vedkommende kan 
man også orientere sig på sogn.dk. Vi beklager 
ulejligheden og glæder os meget til, at vi igen 
kan annoncere gudstjenester som sædvanligt. 

Nye gudstjenestetider

Op til jul er der travlt mange 
steder, men måske har der 
været allertravlest på kirke-
gården, hvor personalet lige 
fra slutningen af oktober 
og frem til de første dage af 
december arbejder med at 
lægge gran på kirkegården. 
Trillebøren er fyldt godt op 
med redskaber, og arbejds-
tøjet skal både være lunt og 
vind- og vandtæt.

Inden arbejdet for alvor 
gik i gang, var kirkegårdens 
personale – sammen med personale fra mange 
andre kirkegårde i Præstøkredsen i Gravernes Fag-
forening - på en fælles arbejds- og inspirationsdag 
på en af de nærliggende kirkegårde. 

I år var turen kommet til Kalvehave Kirkegård, 
hvor dagen blev indledt med en meget konkret 
og praktisk vidensdeling, da Næstved Kirkegård 
viste, hvordan de arbejdede med granlægning på 
sliske – som vi for øvrigt også anvender på Faxe 
Kirkegård, - så arbejdet ikke er så hårdt for ryg og 
knæ, men stadig giver et smukt resultat.

Når grandagen er ved at være slut, bliver arbejdet 
vurderet af henholdsvis personale og menigheds-
råd, og kirkegårdsleder Lone Brett kunne - hårdt 
presset - fortælle, at hun og personalet fra Strøby 
Kirkegård sammen opnåede en fornem 2. plads. 

Næste år – i uge 43 – er der grandag på Faxe 
Kirkegård. Sidste gang Faxe Kirkegård var ram-
men om dette arrangement var i 2006, så det er 
noget, der længe har været set frem til. 

Men vi behøver ikke at få besøg af nogle ”ude-
fra”, for at opleve noget særligt på Faxe Kirke-
gård. Gå gerne en tur på kirkegården, når de-
cember måned nærmer sig og nyd de mange 
smukke grandetaljer. Selvom arbejdet i skrivende 
stund kun lige er begyndt, så ved jeg, at det bliver 
flot. Hvert år hører jeg mange rosende ord fra 
pårørende og andre, der besøger kirkegården 
ved vintertide, og rosen gives hermed videre. 

Kirsten Kjær Ohms

Grandag
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Faxe SOGN

Faxe Kirkes dåbstræ blev indviet ved høstguds-
tjenesten i september og allerede nu er grenene 
fyldt med mange hjerter, hvor man kan læse nav-
nene på de døbte. 

Obs! I disse persondatabeskyttelses-tider skal 
det understreges, at det er op til dåbsbarnets for-
ældre – eller de voksne, der jo også døbes, – hvad 
og hvor meget der skal stå på hjertet… eller om de 
overhovedet vil have et hjerte på træet. Men det vil 
de fleste nu gerne, og glæder sig ved tanken om, at 
dåbstræets hjertefrugter er et håndgribeligt billede 
på menighedens liv og vækst. 

Hjerterne er for øvrigt – ligesom træet – lokalt 
produceret. En af Faxe Kirkes frivillige, Dan Hen-
riksen, har udsavet de små hjerter og ses her på 
billedet. 

Om et lille års tid inviteres de døbte og deres 
familier til en festlig og familievenlig gudstjene-
ste, og her får de også mulighed for at få deres 
hjerte med sig hjem. 

Dåbshjerter

Kunst på kirkegården
Der er mange faste besøgende på 
kirkegården, og i den sidste tid har 
de kunnet glæde sig over et bevæ-
geligt kunstværk, når de er gået fra 
hovedindgangen op mod Faxe Kir-
ke. Værket hedder: “Nebula”, som 
er den sky af støv og gas, hvoraf 
solsystemet er dannet.

Nederst på den allernyeste afde-
ling af kirkegården på den anden 
side af Gl. Strandvej, er der sat 
yderligere to bevægelige værker 
op, som drejes blidt af vinden. De 
hedder “Waves”, som betyder bøl-
ger. Det er den amerikanske kunst-
ner Lyman Whittaker fra Utah, der 
har stået for udformningen af de 
kinetiske skulpturer.  
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Faxe SOGN

– Tårnhøj arbejdsplads

Kanten mellem kirkeskib 
og tårn skulle udbedres. 
Det kræver, at håndvær-
keren ikke har alt for 
meget højdeskræk, men til 
gengæld burde det være 
nærliggende, at Vorherre 
holder hånden under en. 

Pletskud 2

Faxe Kirke har fået produceret en lille præ-
sentationsfilm af vores fine kirke. Dronefo-
tografen v/André Lind har stået os bi med 
produktionen. Vi viser os fra alle vores gode 
sider, både indenfor og udenfor, for ikke at 
tale om oppefra og nedefra. 

Gå ind og kig med 
http://faxekirke.dk/video.html eller

Du kan også gå ind på google Maps for Faxe 
Kirke og se de gode 360 graders billeder pro-
duceret af Carsten Guldberg, 3D-Foto. 

Følg de grønne dots (svæver over den gamle 
bænk ved siden af alteret) ud af kirken og gå 
med på opdagelse på kirkegården også. 

Flyv en tur i og omkring Faxe Kirke 

FRIVILLIG I 
FAXE KIRKE

Vi har også brug for DIG 

Vi er godt i gang med at 
etablere et “frivillig-korps” 

ved Faxe Kirke. Mange har allerede 
været i aktion, og vi er rigtig glade 

for al den ekstra hjælp I giver 

Vi kan sagtens være flere, så 
hvis du tænker, at det lige er 
dig, så giv Ghita Kruuse et 
ring på telefon 2326 1966. 

Det kan være, at du er en “ørn” 
til blomster, har let til smil og kan 
brygge en kop kaffe, eller måske 

er kreativ på andre områder. 

Vi glæder os til at høre fra dig.
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Vi tager af og til på en storbyferie, hvor vi 
nyder bylivet og går og bliver kørt rundt og 
besøger seværdigheder, kirker osv. I maj/
juni var vi en tur til London. Vi tog af sted 
Kristelig Himmelfartsdag om formidda-
gen, og måtte derfor undvære den hjemlige 
gudstjeneste den dag. 

Dette ville vi erstatte med at deltage i Guds-
tjenesten søndag den 2. Juni i den danske 
kirke i London, St. Katharine’s, som er be-
liggende i et ret eksklusivt kvarter nær Re-
gent Park. 

Vi kom i god tid, og efter at have lokaliseret 
kirkens nøjagtige beliggenhed gik vi en tur i 
Regent Park, som er en af Londons mange 
parker, og den var fuld af liv sådan en søn-
dag formiddag. Vi fandt et sted at drikke 
en kop kaffe, mens vi betragtede de mange 
motionister og hundeluftere i parken. 

St. Katharine’s er udpræget engelsk i sin 
arkitektur, men inde i kirkerummet er den 
umiskendelig dansk. 

Det var dejlige salmer, der var valgt, og vi 
startede at synge: Det dufter lysegrønt af 
græs, og det var lige hvad det gjorde, efter 
turen i parken. 

Hele gudstjenesten var på dansk, og det 
var kirkens præst Flemming Kloster Poul-
sen der prædikede. I sin prædiken kom han 
blandt andet ind på den irske forfatter C. 
S.Lewis, som nok er bedst kendt for Nar-
nia-fortællingerne. Vi havde dagen forinden 
stået i Poets Corner i Westminster Abbey og 
beundret hans mindesten og talt om ham 

og Narnia, så prædiken og vores tur blev en 
symbiose, som bare gjorde det hele herligt 
og nærværende. 

Efter gudstjenesten havde vi en god snak 
med pastor Fl. K. Poulsen, og vi blev invite-
ret med til kirkekaffe, hvilket vi dog bekla-
geligvis måtte afslå, da vi havde en anden 
aftale. 

Det kan kun anbefales at besøge de danske 
kirker i udlandet. For et par år siden havde vi 
oplevelsen af at være til påskegudstjeneeste 
i den danske kirke i Paris. 

Danske Sømænds- og Udlandskirker er kir-
ken for danskere, som er i udlandet for at 
arbejde, studere eller er på ferie, og kan på 
det varmeste anbefales. 

Inna og Morten Vive 

Gudstjeneste i London 

Faxe SOGN
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Faxe SOGN

I et hjørne af kirken står et grønt cirkelformet pu-
demøbel. Det markerer Faxe Kirkes børnehjørne, 
hvor børn i løbet af en gudstjeneste kan søge 
hen, hvis de trænger til lidt afveksling. 

Bag de diskrete låger – som åbnes når det er 
gudstjenestetetid - er der lidt forskelligt legetøj, 
bøger og bamser.

Vi har længe ønsket en børnehjørne-vært, der 
kunne tage sig af de små og deres forældre - og 
flere af vores nye frivillige har rigtig gerne villet 
give en hånd med, når der f.eks. er gudstjenester 
med dåb. Vi har derfor nu et fast korps af frivil-
lige, selvfølgelig med børneattest, der kan hjælpe 
og vejlede, når der f.eks. hurtigt skal findes et toi-
let, pustes på et knæ eller kigges i en billedbog.

Børnehjørnet – nu med børnehjørne-værter

Sognepræst Kirsten Kjær Ohms og organist 
Charlotte Hjerrild Andersen glæder sig til 
de næste sangcafeer. Det er hyggen, der er i 
højsædet, når der synges og snakkes og bli-
ver fortalt historier. Der er varmt vand på 
kanden til en kop kaffe eller thé, - og så er vi 
de sidste mange gange blevet forkælet med 
hjemmebagt kage, som en af de frivillige ved 
Faxe Kirke har stået for. TAK for det.

Det hele er ganske gratis, så tag bare nabo-
en med og sæt allerede kryds i kalenderen. 

Der er sangcafé: 
Torsdag d. 5. december - forbered jer på 
masser af julesange! 
Torsdag d. 6. februar - hvor vi synger vinte-
ren ud og tager forskud på foråret
Torsdag d. 5. marts, så sæt bare kryds i ka-
lenderen den dag også. 

Vi mødes fra kl. 10.00-11.30 og hver gang i Faxe 
Præstegårds konfirmandstue. 

Sangcafé i præstegårdens konfirmandstue
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Er for længst overstået, men vi vil gerne takke 
for alle de mange høstgaver og konfirmander-
nes uundværlige assistance. Der blev solgt for i 
alt 2.622,75. og hele beløbet gik til Faxe Kirkes 
Menighedspleje. 

Hvert år inviteres sognets kommunale og private 
dagpleje-, vuggestue-, børnehave- og skolebørn 
til julegudstjenester, som er tilrettelagt helt spe-
cielt for dem.
   Udover de små og lidt større er også forældre, 
bedsteforældre og andre, der har lyst til at være 

med til en lille halv times gudstjeneste i børne-
højde, meget velkomne. Spørg jeres dagplejer, 
vuggestue, børnehave eller skole om dag og tids-
punkt. 

Årets høstgudstjeneste

Julegudstjenester for små og store

Faxe SOGN

JuLehJæLP
Enhver kan komme i uforudsete vanskelig-
heder. Nogle i en grad, så der ikke er meget 
at gøre godt med til jul. Faxe Menigheds-
pleje kan måske hjælpe en lille smule, så 
årets højtid kan blive bedre end den ellers 
ville være blevet. Ansøgningsskema afhen-
tes på kirkekontoret indenfor åbningstiden 
(se adresselisten bagest i kirkebladet) og 
afleveres samme sted senest fredag d. 13. 
december kl. 13.00  
OBS! Bidrag til menighedsplejen modtages 
i øvrigt gerne på konto: 2320-3497149 567 
eller på Mobilepay på nr. 47459
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Årets høstgudstjeneste

Faxe SOGN

Tirsdag d. 3. december kl. 14.30 
v/Frede Tramm

Tirsdag d. 28, januar kl. 14.30 v/NN

Tirsdag d. 25. februar kl. 14.30  v/NN

Gudstjenester på LindevejsCenteret

Efterårets minikonfirmander slutter undervis-
ningsforløbet af med en gudstjeneste d. 1. søn-
dag i advent, hvor de hjælper præsten med at 
fortælle historien om den 1. jul. 

Inden da har der været meget andet at lære og 
tænke på og undre sig over. Vi har bl.a. talt om 
skabelse, og alt det vi får af Gud, og så fik mi-
nikonfirmanderne lov til at male nogle af Guds 
gaver på konfirmandstuens vinduer.  

Kirsten Kjær Ohms

Sidste år var der fastelavn så sent, at mange 
mente, at vi havde aflyst festen, - men i år lig-
ger fastelavn i februar måned, som den ”plejer”. 
Varmer forårssolen ikke helt så meget, som man 
kunne håbe på, så er det rart at vide, at man kan 
glæde sig til indendørs tøndeslagning i Faxe Kir-
kes Sognehus, efter en familievenlig gudstjeneste 
i kirken, hvor der er plads til både store og små 
– og allerhelst festligt udklædte! 

Vi håber, at rigtigt mange - både børn og voksne 
- har tid og lyst til at være med.

Minikonfirmander 

Fastelavn
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Faxe SOGN
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Særlige gudstjenester i Faxe Kirke

Fredag d. 29. november 
kl. 17.30 (ca.)
Fredslysgudstjeneste
I samarbejde med Skt. Georgs-
gildet holdes en kort gudstjene-
ste, hvor vi beder for fred, håb 
og forsoning og synger nogle 
dejlige salmer. Fredens lys – og 
alle de andre lys i kirken - tændes 
af en flamme, der er bragt fra Je-
sus’ fødehjem i Betlehem til Danmark. 

Søndag d. 1. december kl. 10.30 og kl. 12.30 
1.  søndag i advent: Det nye kirkeår begynder 
– og det skal fejres!
Der er højmesse kl. 10.30, hvor vi fejrer begyn-
delsen på det nye kirkeår og på forventningen og 
forberedelsen til jul. Og selvfølgelig skal vi synge: 
”Vær velkommen, Herrens år” og tænde det før-
ste lys i adventskransen.
Kan man næsten ikke vente på jul, kan man 
samme dag glæde sig til en dejlig Familieguds-
tjeneste kl. 12.30, hvor minikonfirmanderne og 
præsten ved fælles hjælp fortæller om den første 
jul. Efter denne gudstjeneste er der afslutning 
med minikonfirmanderne i sognehuset. 

Søndag d. 15. december kl. 10.30
3. søndag i advent
Faxe Kirkes Ungdomskor indleder gudstjenesten 
med et Lucia-optog. 

Søndag d. 23. december kl. 10.30
4. søndag i advent
Det sidste lys i adventskransen tændes, - og i kir-
ken læses et lille uddrag af de mange bibeltek-
ster, der leder os frem mod juleaften. Samtidig 
tager vi forskud på nogle af de mange, dejlige 
julesalmer. 

Tirsdag d. 24. december kl. 14.30 og 16.00, 
onsdag d. 25. december kl. 10.30
Juleaften og 1. juledag
Juleaften er der rift om pladserne i kirken. Alle er 
meget velkomne til at sidde tæt og høre juleevan-
geliet, synge nogle af de allerbedste julesalmer og 
glæde sig over julens budskab.  
Alle skal være mindst ligeså velkomne til også at 
høre andre og mindst lige så gode julesalmer 1. 
juledag (kl. 10.30) 
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Torsdag d. 26. december kl. 10.30
2. juledag
Obs! Der henvises til gudstjenesten i Roholte 
Kirke. Kirkebil kan bestilles på kirkekontoret se-
nest mandag d. 23.december. Se adresselisten 
bagest i bladet.

Søndag d. 29. december kl. 10.30
Julesøndag
Vi hører om barnemordet i Betlehem, - og den 
lille Jesus, der sammen med sin far og mor, nå-
ede at flygte til Ægypten. 

Tirsdag d. 31. december kl. 16.00
Nytårsaftengudstjeneste
Vi fejrer årskiftet med en rigtig nytårsgudstjene-
ste i god tid før dronningens tale. Kom gerne i 
festtøjet, for bagefter er menighedsrådet vært for 
en lille sammenkomst i våbenhuset, hvor der er 
champagne til de voksne og mindst ligeså fest-

lige bobler af den alkoholfrie slags til børn. På 
billedet ses det indre af kirkens urværk, som er 
klar til at lade klokkerne falde i slag ved midnats-
tide, når årstallet skifter fra 2019 til 2020.

Søndag d. 5. januar kl. 10.30
helligtrekonger 
I gamle dage var Helligtrekongers dag den sid-
ste dag i julen. Nu om dage har de fleste fået 
julepynten af vejen inden da, men i kirken kan 
man få den absolut sidste jul med, når vi synger 
”Dejlig er den himmel blå”. 

Søndag d. 12. januar kl. 10.30
2. søndag efter helligtrekonger: Nytårsparade
Spejderne i Faxe begynder deres nytårsparade 
med at deltage i gudstjenesten. På billedet ses 
tidligere sognepræst Carsten Ackermann, der 
hilser på fanebærerne inden gudstjenesten sid-
ste år. 

Søndag d. 23. februar kl. 10.30
Fastelavn 
En farverig familiegudstjeneste, hvor både børn 
og voksne opfordres til at klæde sig ud. Cowboys 
og starwars-krigere mm. bedes aflevere deres vå-
ben ved indgangen, men ellers er der fri adgang 
for godtfolk, skidtfolk, prinsesser og spøgelser… 
Efter gudstjenesten er der indendørs tøndeslag-
ning, fastelavnsboller og kaffe i Faxe Kirkes Sog-
nehus.
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Det var en fantastisk dag i kirke og sognehus. Det 
hele starter jo lidt før, da der samles flot efter-
årspynt m.m. sammen, til at pynte kirke med. 
Men kl. 10.30 var alt klar til at modtage alle de 
glade mennesker med deres donationer til kirke-
pynten, og til auktionen senere i Sognehuset. 

Sognepræst Carsten Ackermann havde ansvaret 
for en god høstgudstjeneste, sammen med orga-
nist Christina Bernstein og Rokogokoret. Vores 
sognehusassistent Anette stod for den efterføl-
gende frokost i Sognehuset. Niels, der var auktio-
narius, havde æren af, at vi fik samlet 3011 kr. til 
Folkekirkens Nødhjælp. Jeg (Lene) stod for at der 
var pyntet op. 

Det var en virkelig sjov dag i Roholte, hvor man fik 
sig en dejlig latter, når et glas hjemmelavet mar-
melade, bliver solgt for 100 kr. og så gik det til et 
godt formål. Skønt, når sjov og alvor kan kombi-
neres på den måde.

Mange hilsner
Gravermedhjælper Lene 

Høstgudstjenesten i Roholte 
Kirke d. 15. september 2019

ROhOlte SOGN
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Så kan vi snart takke for endnu et år. Gravstederne 
er granpyntet, kirkegården ånder fred og julefor-
beredelserne i kirken kan begynde.
  Vi har fået de sidste detaljer på plads ang. tilbud 
om valg af urneplads med plade i plænen. Om-
rådet har hele tiden eksisteret, og er placeret på 
nordsiden af kirken. Der er lagt en gravsten, samt 
sat 2 granit vaser udlånt fra Faxe stenhuggeri, og 
kan ses som en mulighed ved valg af gravsted. 
  Der vil være nogen generelle bestemmelser i for-
bindelse med valg af plade i plænen, og der vil 
desuden være mulighed for at tilkøbe en grande-
koration til pynt i vintertiden. Det kan der læses 
om i vores kirkegårdsbrochure, som ligger i kir-
kens våbenhus. Det er selvfølgelig også altid mu-

ligt at kontakte personalet for nærmere info.
  Vores søde præst er gået på pension. Et snøft 
snøft skal lyde fra os på kirkegården, samtidig 
med, at vi ønsker Carsten et godt otium. Carsten 
vil blive savnet. Det vil altid være svært, når man 
har haft et godt samarbejde i mange år. TAK for 
det. Vi er nu friske på at tage hul på et nyt kapitel, 
og byde den nye præst velkommen i Roholte.
  Vi har desværre haft en kedelig episode på par-
keringspladsen ved Roholte kirkegård. En af de 
besøgende på kirkegården har fået smadret sin 
bilrude og fået stjålet sin taske med pung og mo-
biltlf. Det er noget vi selvfølgelig er meget kede af, 
og vi vil derfor opfodre alle til ikke at lade deres 
tasker ligge i bilen. Vi håber politiet har held til at 
finde de skyldige.

Glædelig jul og godt nytår fra Lene og Linda

Nyt fra graveren

For beboere i Roholte sogn er der mulighed for at få del i julehjælp. Hvis man 
ønsker at få del i julehjælpen skal man sende en skriftlig ansøgning om hjælp 
med en kort begrundelse af, hvorfor man ønsker hjælpen. 

Ansøgningen skal i år sendes til sognepræst Kirsten Kjær Ohms, 
Kirketorvet 7, 4640 Faxe.

Man kan også sende ansøgning som mail. Her bedes man først gå ind på 
www.sogn.dk, og derefter vælge Roholte Sogn. 

På forsiden af Roholtes sogn side, kan man se et blå felt øverst i 
højre side, hvor kontaktoplysninger står, nederst i dette felt er 
en mørkeblå knap, som skal anvendes ved sikker henvendelse. 

OBS! Ansøgningsfrist er tirsdag d. 10. december. Julehjælpen 
bliver udbetalt snarest derefter ud af det samlede beløb, der 

er blevet indsamlet til formålet i Roholte sogn.

Roholte Sogns Menighedsråd/Kirsten Kjær Ohms

JuLehJæLP ROhOLTe SOGN 2019
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Roholte Menighedsråd 
ønsker bladets læsere en 

Glædelig jul 
og et godt nytår! 
Tak til forretningsforbindelser og kir-
kens ansatte for et godt samarbejde i 
2019. 

Stor tak til alle som på forskelligvis bi-
drager til et godt sogneliv med ønsket 
om et fortsat udbytterigt og hyggeligt 
samvær i det nye år!

Jørgen Fredslund 

ROhOlte SOGN

RoKoGo-koret:
Koret optager gerne nye sangglade medlem-
mer. Vi øver hver onsdag i Roholte Sognehus 
fra 19-21.30. Vi medvirker ved gudstjenesten 
i Hylleholt Kirke 1. søndag i advent kl. 16. 

ÅReTS JuLeKONceRT 
bliver onsdag d. 11. december 

kl. 19.30 i Roholte Kirke. 
Alle er hjertelig velkommen!

Onsdag d. 5. februar 2020 kl. 19 medvirker koret ved Kyndelmissegudstjenesten i Hylleholt Kirke 

Alle er hjertelig velkommen til dejligt sam-
vær fra 10-11.30, hvor vi synger fortrinsvis 
fra Højskolesangbogen og drikker kaffe og 
spiser boller. Tilmelding er ikke nødvendig 
men husk 10 kr. for kaffen.

Kommende sangcafédatoer:
16.12 - 27.01 - 24.02 - 23.03 - 27.04

SANGcAFé 
i Roholte Sognehus
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Familie og Samfund og Menighedsrådet har 
som sædvanligt et samarbejde om at arran-
gere et fælles foredrag. Det næste bliver med 
journalist Steffen Jensen, der fortæller om 
konflikterne i Mellemøsten. Foredraget vil 
blive annonceret i dagspressen, men sæt al-
lerede nu kryds i kalenderen.

Steffen Jensen fortæller i et meget person-
ligt foredrag om de komplicerede forhold i 
Mellemøsten. Han kommer selvfølgelig ind 
på Israel - Palæstinakonflikten og resten af 
den arabiske verden samt om livet som kor-
respondent i en af de mest fascinerende og 
konfliktefyldte områder af verden. 

Steffen Jensen er en af landets allerbedst 
kendte ansigter, ikke mindst på baggrund 
af rapporterne fra Mellemøsten - rapporter, 
der ofte finder sted midt i krige og under op-
stande.

Steffen Jensen startede med at studere 
forhistorisk arkæologi i Aarhus, Biblical and 
Roman Archaeology i Jerusalem, Middle East 
and North African Studies i Jerusalem og tog 
sidenhen sin uddannelse som journalist i Aar-
hus. 

Som journalist har Steffen Jensen arbej-
det for en lang række medier, blandt andet 
Weekendavisen, Berlingske Tidende, Aktu-
elt, Radioavisen og DR. Da TV 2 i 1988 brød 
tv-monopolet var Steffen Jensen med til at 
starte stationen op. 

Steffen Jensen har været mellemøstkor-
respondent fra TV2´s spæde start og har 

boet fast i Jerusalem siden 1991. Gennem 
sin lange karriere har Steffen Jensen dækket 
utallige krige og konflikter i Mellemøsten, 
blandt andet fra borgerkrigen i Libanon og 
den israelske invasion i 1982 til kampene i 
Libanon 2006. 

I dag underviser Steffen Jensen på Dan-
marks Journalisthøjskole i Aarhus med afsæt 
i jobbet som journalist i krigs- og krisezoner. 
Steffen Jensen har med sin baggrund i arkæo-
logi i mange år i gået i Bibelens fodspor, især 
gennem jobbet, som naturligt bragte ham 
rundt til alle steder i Mellemøsten, hvor Bi-
belen blev til.

Vi glæder os til et spændende foredrag!
Jørgen Fredslund, Roholte Menighedsråd

Foredrag med journalist Steffen Jensen i Roholte Aktivitetshus
Korrespondent i Mellemøsten - Torsdag den 6. februar 2020 kl. 19.00

770428 - Kan benyttes til den indsamling, der er i 
gang, og til betaling for kirkefolder og postkort. Ønsker man at 
donere til et specielt formål, angives det i kommentarfeltet på 
mobilepay. Eks. Julehjælp i Roholte Sogn, eller andet formål.
Med venlig hilsen og tak - Roholte Kirke
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Konfirmation Vemmetofte Klosterkirke d. 22.09.2019:

Simone Renee Irming Frederiksen, Præsten, Nicklas Gordon Guldager Andersen 

hyllehOlt SOGN

18



hyllehOlt SOGN

Hylleholt Sogns Juleuddeling

Er du en del af en børnefamilie, hvor julen 
slet ikke kan hænge sammen økonomisk el-
ler én af de dårligt stillede ældre i Hylleholt 
Sogn, så er der mulighed for en håndsræk-
ning, for du kan søge om dette års juleud-
deling.

Uddelingen deles ud midt i december må-
ned, og den består af nogle få mindre beløb.

Hvis du ønsker at komme i betragtning til 
juleuddeling så send en skriftlig ansøgning 
med navn, adresse og en beskrivelse af dine 
familiemæssige og økonomiske forhold. An-
søgningen skal være Kirkekontoret i hænde: 
senest d. 4. december.

Beløbet bliver indsat direkte på din bank-
konto, så konto og registreringsnummer skal 
skrives i ansøgningen.

Ansøgningen stiles 
til Kirkekonto-
ret, Hovedgaden 
15, 4654 Faxe 
Ladeplads, og 
kuverten mærkes: 
“Juleuddeling”.

Du skal være bosid-
dende i Hylleholt sogn 
for at komme i betragtning.

Pengene – som uddeles kommer fra ind-
samlinger i kirken og gavebeløb, der er skæn-
ket af private og erhvervsdrivende i årets løb.

Hylleholt Menighedsråd 

Første søndag i Advent med RoKoGo
1. december kl. 16.00 
Ordet advent kommer af det latinske 
Adventus Domini, som betyder Herrens 
komme. 

Det latinske ord adventus bruges om 
en feltherres hjemkomst, efter han har 
besejret sine fjender.

I adventstiden forbereder man sig til 
julen, hvor man fejrer, at Jesus Herren 
kommer til verden. Derfor var advents-
tiden oprindeligt en langt mere stille tid, 

end den er for de fleste i dagens Dan-
mark - med gave- og juleræs.

Derfor vil vi gerne have lov at byde det 
nye Kirkeår velkomment med en musi-
kalsk gudstjeneste 

ud over det sædvanlige med masser af 
dejlig sang, som RoKoGo-koret vil løfte 
gudstjenesten med. 

Alle er velkomne til glögg og æbleskiver 
efter gudstjenesten i Hylleholt Sognehus.
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Onsdag den 5. februar bydes lyset velkomment 
med en musikgudstjeneste i hylleholt Kirke kl. 
19.00, hvor RoKoGo-koret vil medvirke og løfte 
gudstjenesten med masser af dejlig sang

Kyndelmisse er en fordanskning af det latinske 
candalarum misa, der betyder lysenes messe. 

Historisk set er kyndelmisse blevet markeret 
som dagen, hvor halvdelen af vinterhalvåret 
mellem den 1. november og den 1. maj er gået. 
Folkeligt gik dagen førhen under navnet Kjørmes 
Knud. Men kirkeligt set er det dagen for Marias 
renselse, hvor hun tog den 40 dage gamle Jesus 
med i det jødiske tempel. 

I templet tager en gammel mand ved navn Si-
meon Jesus i sine arme. Simeon har af Helligån-
den fået at vide, at han ikke skal dø, før han har 
set Herrens salvede, altså Kristus. Nu, hvor han 
har set Jesus, bryder han ud i en takkesang til 
Gud. Han forstår nemlig, at Jesus ikke bare er et 
almindeligt barn, men Kristus. 

I sin lovsang kalder Simeon Jesus for ”et lys til 
åbenbaring for hedninger”:  

"Herre, nu lader du din tjener gå bort
med fred efter dit ord.
For mine øjne har set din frelse,
som du har beredt for alle folk:
Et lys til åbenbaring for hedninger
og en herlighed for dit folk Israel."
(Lukasevangeliet kapitel 2, vers 29-32)

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

KYNDELMISSE 

NYTÅRSAFTEN

Tirsdag den 31. december fejres nytåret 
med en gudstjeneste i hylleholt Kirke kl. 
14.00. Efter gudstjenesten ønsker vi hinan-
den Godt Nytår med champagne og kranse-
kage i våbenhuset.

I princippet er nytåret en verdslig begiven-
hed, hvor det ene år afløses af et andet. I 
kirkelig sammenhæng er man ved nytårstide 
endnu midt i julen, der varer fra juleaften til 
helligtrekonger den 5. januar. Alligevel fejrer 
de fleste kirker i Danmark også det verdslige 
nytår med en speciel nytårsgudstjeneste om 
eftermiddagen den 1. januar – eller en mid-

natsgudstjeneste ved selve årsskiftet. Eller 
som hér i Hylleholt Kirke om eftermiddagen 
nytårsaftensdag, hvor alle selvfølgelig er 
mere end velkomne!

Nytårsdag holdes altså ingen gudstjeneste 
i Hylleholt Kirke. Vi henviser til nabokirker-
nes Nytårsgudstjenester, hvortil kirkebilen 
kan bestilles.
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Gudstjeneste på 
hylleholtcenteret
Dec. 2019 + Jan. - feb. 2020

Torsdag d. 19.12. kl. 13.00 – 14.00
Julegudstjeneste med nadver (kirkebil)
v/Erik Grønvall Kempfner

Torsdag d. 30.01. kl. 13.00 – 14.00
Gudstjeneste med nadver (kirkebil)
v/Erik Grønvall Kempfner

Torsdag d. 27.02. kl. 13.00 – 14.00
Gudstjeneste med nadver (kirkebil)
v/Erik Grønvall Kempfner

Kirkebilen kan bestilles Faksebilernes 
Taxi – tlf.: 5671 4455

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.

Mulighed for 
dåbsgudstjeneste

i Hylleholt Kirke:

Lørdag d. 29.02.2020
Lørdag d. 23.05.2020 

tilbydes dåbsgudstjeneste kl. 10.30
v/ Erik Grønvall Kempfner.

Tilmelding til kirkekontoret v/ kordegn 
Bodil Hovmand Mail: BOHO@km.dk

Konstituering i hylleholt Menig-
hedsråd for kirkeåret 2019/20

Ved Hylleholt Menighedsrådsmøde d. 
28.10.2019 konstituerede menigheds-
rådet sig ved genvalg på alle poster 
som følger:

Formand: Henrik Morin

Næstformand: Inger Christiansen

Kirkeværge: Bent J. E.Friis

Kasserer: Sonja Olsen

Kontaktperson: Bente H. Holm

underskriftsbemyndiget: Sonja Olsen

Bygningskyndig: Niels Olsen
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Filmaften i Hylleholt Sognehus - Mandag 17. februar kl. 19.00-21.30

Alle er velkomne til at komme og se filmen 
“THE ODD LIFE OG TIMOTHY GREEN” sam-
men med os. 

Det amerikanske ægtepar Cindy (Jennifer 
Garner) og Jim (Joel Edgerton) Green har prø-
vet alle muligheder for selv at få et barn, men 
nu har fertilitetsklinikken sagt stop. Om afte-
nen sidder de ulykkelige og må se i øjnene, at 
de aldrig bliver forældre. I en slags desperation 
begynder de at skrive sedler med alle de ting, 
de vil ønske, deres barn ville få af egenskaber. 
Disse sedler lægger de i en æske og begraver i 
haven. Den nat kommer et meget voldsomt 
uvejr med regn og torden. I øvrigt også et me-
get lokalt uvejr: de andre i byen oplever det 
ikke! Næste morgen kommer en dreng på godt 
10 år ind i deres hus – nøgen, indsmurt i mud-
der og med små levende grønne blade på ank-
lerne. Han kalder Cindy og Jim for mor og far 
– og vupti: pludselig er de den familie, de så 
længe har drømt om at blive!

Det er jo ikke helt normalt at have blade på 
anklerne. Så de skjuler dem med grønne sok-
ker. Men ellers er Timothy virkelig et ønske-
barn, der opfylder seddel efter seddel fra 
æsken. Han er rigtig sød og lydig og kærlig, og 
selv om Cindy og Jim synes, de ofte fejler som 
nybagte forældre, er der på mange måder idyl 
i den lille familie. Det er der derimod ikke i 
byen. Jim og mange andre 
arbejder på en blyantfabrik, 
der trues af konkurs. Det 
bliver faktisk outsideren Ti-
mothy, der redder fabrikken 
– se selv hvordan. Timothy 
forelsker sig i en pige, der 
selv er outsider ved at have 
et mærkeligt tatoveringsag-
tigt mærke. Dybest set er det 
nok pigen, der bedst forstår 
Timothy og hjælper ham 
med at opbygge en lille skøn 
plet ude i skoven.

Hele filmen igennem ser 
vi, at Timothys blade visner 

ét for et – og til sidst må han tage afsked med 
familien – han var kun til låns. Hvis der er no-
get i filmen, der kan virke lidt voldsomt på 
mindre børn, er det nok det, at Timothy må 
vende tilbage til jorden og skoven.

Timothy forlader parret Green - og så er vi 
ved den ramme, filmen er sat ind i. Hele for-
tællingen er nemlig noget, ægteparret efter 
Timothys afgang beretter for det nævn, der 
skal afgøre, om de er egnede til at adoptere.

Hele filmen er spækket med belæring om, 
hvordan man er gode forældre, og hvordan 
man ikke er det. Det er sagt med humor og 
glimtvis med originalitet, men i hvert fald lades 
ingen tilbage uden en tydelig opfattelse af 
budskabet. Det er en typisk Disney familiefilm 
med både gode livsværdier og feel-good-stem-
ning til hele familien. Den reddes dog lidt fra 
kliché-suppen ved dens noget ualmindelige 
plot og stedvis gode skuespil.

Havde man tænkt sig at se en debatfilm om-
kring fænomenet ønskebørn, bliver man deri-
mod skuffet. Det, at de egentlig selv i drømme 
havde designet deres barn, tages ikke op til 
debat i filmen. Og dermed hæver den sig ikke 
op over familiefilmsgenren på typisk Disney-
plan: vi må gerne modtage tydelige og alment 
accepterede moraler, men vi skal ikke ind og 
diskutere nogen former for emner, der kunne 

skabe politisk eller etisk uenig-
hed blandt publikum.

Sognepræsten Erik Kempfner 
kommer med et lille oplæg, in-
den vi ser filmen, og så kan det 
være vi kan tale om filmen un-
der pausen og bagefter. Filmen 
har danske undertekster, natur-
ligvis. Vi byder på popcorn, 
cola, rødvin, ost og kiks. 

Alle er i øvrigt velkomne til at 
bidrage med forslag til kom-
mende film, som sendes til præ-
sten på mail: ergk@km.dk. 
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16. januar: kl. 14-16 – 
“Skagensmalerne i lyst og nød”
v/Inger Lyftingsmo
Foredraget handler om, hvornår og hvordan 
malerne kom til Skagen, og hvordan Skagen 
blev til en malerkoloni. 
Inger Lyftingsmo fortæller om malernes indbyr-
des forhold i lyst og nød, familierne Brøndum, 
P.S.Krøyer, Marie, Anna og Michael Ancher, 
samt Viggo Johansen og hans hustru Martha. 
Desuden vil der blive fortalt noget om Holger 
Drachmann og redningsmanden Lars Kruse.

30. januar: kl. 14-16 – 
“Kaj Munk” v/hans Jørgen Møller 
– tidl. forstander på Marielyst højskole
“Hvad var det dog der skete” – bag om digter-
præsten Kaj Munk.
Hvad var det, der drev digterpræsten Kaj Munk 
til at vedblive at tale Hitler idt imod? Søgte han 
bevidst sit eget martyrium – eller var der andet 
på spil? Vi får hele historien om den sammen-
satte person, som først nu for alvor er ved at 
blive rehabiliteret. 

27. februar: kl. 14-16 – 
“Arbejde med dyr i Zoologisk have, Kbh”  
v/Flemming Nielsen
Flemming Nielsen kommer og fortæller om sit 
spændende arbejde i Zoologisk Have i Køben-
havn, hvor han har arbejdet i mange år. Dette 
arbejde medfører mange rejser rundt i verden 
for at studere, hvordan dyrene lever ude i natu-
ren og så vidt muligt overføre dette til forhol-
dene i Zoologisk Have.   

12. marts: kl. 14-16 – 
“Min tid på Grønland og hans hedtoft”
v/Jens erik Petersen, Karise
Min tid i Marinen, oktober 1958 – startede i 
Arresødallejren.
I januer 1959 gik turen til Grønland. En stor 
oplevelse for en ung mand; men også en barsk 
oplevelse, for det gik rigtig meget galt og med 
ganske alvorlige konsekvenser. En oplevelse jeg 
rigtig gerne vil dele med jer.

26. marts: kl. 14-16 – “Forårssange” 
v/organist Jean-Pierre Dahl Jørgensen 
Marts er den første forårsmåned. Krokus, 
vintergækker og andre blomster titter op ad 
jorden. Solen får mere magt, og luften føles 
varmere. Dyrene har mere energi. Vi som men-
nesker har det på samme måde. Virkelyst og 
energi. Dette har inspireret mange digtere og 
sangskribenter til at digte sange om foråret. 
Denne eftermiddag vil være en blanding af or-
ganistens favoritter, samt de fremmødtes favo-
ritter. Kom og syng - nyd forårssangene.

30. april: - udflugt. Hvor går turen hen? 
Forslag modtages med tak….

erindringsværkstedet - Program 1. halvår 2020
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

Kirkebilen kan bestilles til alle 
arrangementer - Faksebilernes Taxi

Tlf.: 56 71 44 55
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hyllehOlt SOGN

Forholdet mellem tro og helbred
Mandag den 16. marts kl. 19

Niels Christian Hvidt måtte aflyse sidst, da 
han var kommet meget alvorligt til skade un-
der en mountainbike-ulykke. Men heldigvis 
er han kommet sig og glæder sig til at holde 
foredrag hos os mandag den 16. marts kl. 
19.00 i hylleholt Sognehus. Alle er velkomne 
til at komme og høre om forholdet mellem 
tro og helbred, hvilket Niels må siges at have 
haft tæt inde på livet for ganske nyligt. 

Forholdet mellem tro og helbred har været 
et relativt overset emne i den danske sund-
hedsfaglige forskning. I de fleste kulturer har 
der imidlertid været en afgørende forbindelse 
mellem tro og helbred med fokus på sam-
menhængen mellem krop, psyke og sjæl.

I de vestlige kulturer varetager separate fag-
grupper omsorgen for krop, psyke og sjæl. 
Ofte oplever patienter, at de ikke bliver mødt 
som de hele mennesker, de er. Det moderne 
sundhedsvæsen er derfor præget af et ønske 
om atter at behandle det hele menneske og 
have patienten som partner. Dette foredrag 
belyser og bidrager til denne ambition gen-
nem et fokus på den eksistentielle og åndelige 
omsorg.

Niels Christian Hvidt, theol. dr., professor 
i eksistentiel og åndelig omsorg på Sundhedsvi-
denskab på SDU har fokus på disse emner 
i krydsfeltet mellem tro, håb, mening og vi-
denskab. Foredraget bygger på ti års dansk 
grundforskning inden for feltet, som Hvidt 
har været initiator og leder af. Han redegør 
for resultater fra Danmark og udland, der 
viser, at tro flytter bjerge i den forstand, at 
mennesker med en trospraksis har en lavere 
sygdomsrisiko, lever længere og har flere res-
sourcer at trække på under krise.

Dernæst fokuserer han på det omvendte 
forhold, at bjerge flytter troen i den forstand, 
at der er få ting, der får danskere til at tænke 
over eksistentielle forhold, som netop et syg-
doms- eller krisebjerg kan gøre det. I Dan-
mark er meget få religiøst aktive, og religion 
spiller en mindre rolle i menneskers hverdags-

liv, men over 70 % af befolkningen kalder sig 
alligevel “troende”, en “hviletro”, der kan ac-
centueres ved sygdom.

Forskningen tyder på, at mange patienter 
håber på og beder om et under og at eksi-
stensrummet indeholder vigtige ressourcer til 
at finde håb og trøst i livet, når det er aller-
sværest. Og at det øger vores egen livskvalitet, 
når vi tør være nærværende hos kriseramte og 
spørge ind til eksistentielle emner.

Niels Christian Hvidt er Danmarks mest er-
farne foredragsholder inden for feltet. Han 
har holdt over 450 foredrag og bidrager ofte 
i medierne om eksistentielle patientperspekti-
ver. Foredraget vil belyse følgende spørgsmål:

1. Hvad ved vi om sammenhængen mellem 
tro og helbred?

2. Hvordan kan vi blive bedre til at inddrage 
danske patienter gennem et fokus på deres 
mange eksistentielle og åndelige behov?

3. Kan dette fokus øge patienternes symp-
tomoplevelse, livskvalitet og tilfredshed 
med behandlingen?

4. Kan det øge arbejdsglæden og livskvalite-
ten hos behandlere?

Hvis der er tid til det, kan der lægges refleksi-
ons- og praksisøvelser ind i programmet.
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FælleSaRRaNGemeNteR & kONceRteR

Mads Sørensen er uddannet på Musikkon-
servatoriet i København, men han bor og stu-
derer trompet på højt niveau i Melbourne, 
Australien. I forbindelse med studierne har 
han spillet i New Zealand og flere gange i 
Kina. Han er hjemme i Danmark i december. 
Så der er en unik mulighed for at høre ham.

Ved koncerten spiller Mads og Carl Jørgen 
iørefaldende og populær julemusik, bl. a. 
skal vi ikke snydes for “Dejlig er jorden”,“Jeg 
har hørt om en stad” og Nu tændes tusind 
julelys”. Carl Jørgen spiller et par jule-orgel-
koraler på orgelet. Men deltagerne skal ikke 
blot høre på, nej de skal synge med på nogle 
af vores dejlige julesalmer.  Carl Jørgen in-
troducerer salmer og musikstykker.
Under koncerten: “Årets gang i naturen”, vi-
ser Carl Jørgens naturbilleder på storskærm.

Mads og Carl Jørgen mødte hinanden for 
godt 14 år siden, da Carl Jørgen byttede 
stillingen som organistassistent i Haslev ud 
med en tilsvarende i Vordingborg.
En af præsterne sagde: “Jeg har en konfir-
mand, der kan spille trompet. Kan I ikke lave 
noget sammen?” Mads var og er et bemær-
kelsesværdigt talent på trompeten. Så vi har 
lige siden spillet et væld af koncerter. Vores 
julekoncept er resultatet af erfaringer fra 
disse mange koncerter.

Han startede sin musikalske karriere i 2001 
i Prins Jørgens Garde i Vordingborg og blev 

som bare 13-årig optaget på MGK i Nykø-
bing Falster med solotrompetist, Gorm Ho-
valdt, som sin lærer.  Han er færdiguddannet 
på Musikkonservatoriet i København, men I 
studieåret 2013-2014 har han studeret ved 
konservatoriet i Melbourne, Australien, og 
i studieåret 2014-2015 fortsatte han studi-
erne i Freiburg i Tyskland. Nu er han tilbage 
i Melbourne.

Carl Jørgen har været organist i Haslev og i 
Vordingborg, men er gået på pension for et 
års tid siden. Det forhindrer ham dog ikke i 
at spille et eller andet sted hver søndag. Han 
har spillet i over 120 kirker.

I pausen er menighedsrådet vært for en lille 
forfriskning.

Hylleholt menighedsråd

JuLeKONceRT 
I hyLLehOLT KIRKe

Tirsdag den 10-12-2019 kl. 19

KONceRTeN eR GRATIS - Der indsamles til hylleholt Kirkes juleuddeling.
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JuLeKONceRT
I Faxe Kirke med kirkens kor

TORSDAG DeN 12. DeceMBeR KL 19.00

Kom i julestemning, når Spirekoret og 
Ungdomskoret i Faxe Kirke synger både sammen 

og hver for sig. I år akkompagneres de af 
Anna Stenkilde på tværfløjte sammen med 

Charlotte Hjerrild Andersen på flygelet. 

Der vil naturligvis være 
fællessalmer undervejs.

Kirkebilen kører for Faxe sogn. 
Henv. Faxe Kirkekontor 
(5671 3552, tast 1) 
senest onsdag den 

11. december kl. 12.

FælleSaRRaNGemeNteR & kONceRteR
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Jul og nytår er traditionernes tid, og vi ved alle, 
hvad der skal til for at fejre nytåret musikalsk. 

Der skal være både kendt musik og musi-
kalske overraskelser, og det skal være en fest i 
både ord og toner. Naturligvis med populære 
sangsolister, festlig musik af Strauss, Lumbye 
og alt det andet, som hører sig til. 

Nytårskoncerterne 2020 byder ”op til dans” 
med to sangsolister. Sopran Gabriella Pace 
og baritonen Jens Søndergaard er inviteret til 
at holde nytårsfest sammen med os. 

Den prisbelønnede brasilianske sopran 
Gabriella Pace har etableret sig som en af de 
mest efterspurgte sangere i Sydamerika. Hun 
er blevet tildelt Carlos Gomes Pris som Bedste 
Kvindelige Sanger to gange, og senest i 2010 
for sin optræden i Villa-Lobos/A MENINA 
DAS NUVENS. Foruden optræden i en masse 
store roller, har Gabriella også sunget på en 
række indspilninger. I sæsonen 18/19 vendte 
Gabriella tilbage til Århus Symfoniorkester, 
hvor hun optrådte med en lang række nytårs-
koncerter. Det er første gang vi oplever Gabri-
ella Pace sammen med Ensemble Storstrøm. 

Jens Søndergaard tog alle med storm, da 
Ensemble Storstrøm engagerede ham for før-

ste gang ved nytårskoncerterne i 2018, så en 
geninvitation lå lige til højrebenet. Jens Søn-
dergaard tilhører den nye danske generation 
af unge sangere. Han forener scenisk over-
skud og udstråling med en potent og ubesvæ-
ret klang. Hans operarepertoire spænder vidt 
fra tidlig barokmusik til en lang række danske 
uropførelser. Jens er uddannet på Operaaka-
demiet i 2003 og debuterede fra Det Konge-
lige Danske Musikkonservatorium i 2005.

Nytåret er tiden, hvor vi altid sender de bed-
ste ønske til hinanden for det kommende år. 
Publikum vil blive præsenteret for den bed-
ste musik indenfor opera og operette krydret 
med orkesterstykker fra ensemblets populære 
repertoire.

Ligesom det er med det nye år, sådan er det 
også med programmet til nytårskoncerten. 
Det vil være fyldt med ukendte og gode over-
raskelser, og man kan aldrig helt være sikker 
på hvad, der skal ske. 

Faxe Menighedsråd er vært ved et lille glas i pausen.

Kirkebilen kører for Faxe sogn. Henv. Faxe Kirke-
kontor (5671 3552, tast 1) senest onsdag den 15. 
januar 2020 kl. 12.

NyTÅRSKONceRT I FAxe KIRKe
Torsdag den 16. januar 2020 kl 19.00 
Et samarbejde mellem Faxe, Hylleholt og Roholte Menighedsråd

Ensemble Storstrøm, med solister: Gabriella Pace og Jens Søndergaard

FælleSaRRaNGemeNteR & kONceRteR
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FælleSaRRaNGemeNteR & kONceRteR

FæLLeSSANG FRA 
GRuNDTVIG TIL KIM LARSeN

  
TIRSDAG D. 4. FeBRuAR  

KL. 19.30 I ROhOLTe KIRKe

Via Benny Andersen, Erik Grib, Anne Linnet, 
Lasse og Mathilde og mange, mange flere…

  Bent Kværndrup har hele livet undervist og spillet og sunget for og med børn, 
unge, voksne og seniorer. De senere år er det blevet til en del solo-optræden 

f.eks. ved Stafet for Livet i Næstved, Vordingborg, Nykøbing og Haslev.
  Endvidere har Bent spillet i kirker og for menigheds-

råd, ved kunstudstillinger, i Livsrum i Næstved, ved privatfe-
ster og ved mange musik- og aftenskolearrangementer.

  Dette fællessangsarrangement henvender sig især til det mod-
ne publikum, der kan lide den gode melodi med en tekst 

der beskriver livets mange forskelligartede sider.

  Der er fri adgang til denne dejlige aften

28



29

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

Vakant stilling - Når der kommer ny sogne-
præst (se dagspressen), vil vedkommende 
kunne træffes på tlf. 40 56 72 26

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

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

ORGANIST: Charlotte Hjerrild Andersen
Tlf. 3030 2291, organistcha@gmail.com
Fridag: Mandag

KIRKeTJeNeR: 
Susanne Skjoldgaard Pedersen 
Tlf. 20 14 52 18 · E-mail: kirketjener@sol.dk

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

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

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:
Vakant stilling - Når der kommer ny sogne-
præst (se dagspressen), vil vedkommende 
kunne træffes på tlf. 40 56 72 26

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.

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: 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: fridag
Mail: hylleholt.graverkontor@mail.dk

ORGANIST:
Jean-Pierre Dahl Jørgensen
Tlf.: 30 71 01 02
Mail: hylleholtorganist@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 2020:
27.01. – 24.02. – 23.03. – 27.04. – 18.05. – 22.06. – 
17.08. – 28.09. – 26.10. – 23.11.
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 

MeNIGheDSRÅDSVALG 2020:
12.05.2020: Offentligt Orienteringsmøde
15.09.2020: Valgforsamling
17.11.2020: MR-Valg

Kollekter i December 2019 – Januar-Februar 2020
01.12.-22.12.: Hylleholt Sogns Juleuddeling
24.12.-29.12.: KFUM og KFUK´s Sociale Arbejde
31.12.: Bibelselskabet (obligatorisk for Nytårsdag)
05.01.-16.02. Flight Mission (MAF-Mission Aviation 
Fellowship)
23.02.-13.04. Folkekirkens Nødhjælp
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 · 24. januar 2020.

Omdelingen af Kirkehilsen        
Faxe Ladeplads Idrætsforening (FLI) vil også i 2020 stå for omdelingen af KirkeHilsen, som de har 
gjort de seneste 12 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 Kirkekon-
toret kordegn Bodil Hovmand, mail: BOHO@km.dk - tlf: 5671 6083. 

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
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GuDStjeNeSteR · DecembeR · jaNuaR · FebRuaR 2019/20

FORKORTeLSeR:   
KKO = Kirsten Kjær Ohms · FT = Pastor emeritus Frede Tramm · EGK =  Erik Grønvall Kempfner  
?? = Navn på præst oplyses snarest muligt · NN =  Vikar 
TeGN:  K = Kirkebil  ·  KK = kirkekaffe i sognehuset  ·   = Med Ro-Ko-Go koret  · # = Lucia-optog  · ¤ = Børne 
og Familiegudstjeneste  ·  = Kransekage og boblevand i våbenhuset · § = Spejdernes nytårsparade ·   = Med 
efterflg. tøndeslagning i sognehuset  ·  Ingen = Ingen gudstjeneste – der henvises til en af nabokirkerne.   

KIRKeBIL FAxe: I Faxe kører kirkebilen til hver gudstjeneste.      
Ring til Faxe kirkekontor på tlf. 56 71 35 52, inden sidste hverdag kl. 12.
KIRKeBIL 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
DeceMBeR
1. søndag i Advent 01-12-19 10.30+12.30 KKO Ingen 16.00 EGK K 

2. s. i adv. 08-12-19 10.30 KKO 10.30 FT 9.00 KKO
3. s. i adv. 15-12-19 10.30 FT # 14.00 FT 10.30 EGK K

4. s. i adv. 22-12-19 10.30 KKO 10.30 FT 10.30 EGK 

Juleaften 24-12-19 14.30+16.00 KKO 16.00 FT 14.30¤ +16.00 EGK 

Juledag  25-12-19 10.30 FT 10.30 KKO 10.30 EGK K

2. juledag 26-12-19 Ingen 10.30 KKO 10.30 EGK K

Julesøndag 29-12-19 10.30 FT 10.30 KKO 10.30 EGK 

Nytårsaften 31-12-19 16.00 KKO  Ingen 14.00 EGK K 

JANuAR
Nytårsdag 01-01-20 Ingen 16.00 KKO  Ingen

Hellig 3 Konger 05-01-20 10.30 v/?? ??. v/?? 9.00 NN

1. s. e. H.3K.  12-01-20  10.30 v/?? § ??. v/?? 10.30 EGK K

2. s. e. H.3K.  19-01-20  10.30 v/??  ??. v/?? 10.30 EGK 

3. s. e. H.3K.  26-01-20  10.30 v/?? ??. v/?? 10.30 EGK K

FeBRuAR
Sidste søn. e. H.3K.  02-02-20  10.30 v/??  ??. v/?? 10.30 EGK 

Septuagesima  09-02-20  10.30 v/??  ??. v/?? 10.30 EGK K

Seksagesima  16-02-20  10.30 v/??  ??. v/?? 9.00 NN K

Fastelavn  23-02-20  10.30 v/??  ??. v/?? 10.30 EGK 

MARTS
1. søndag i fasten  01-03-20 10.30 v/??  ??. v/?? 10.30 EGK

Gudstjenester på Lindevejcenteret se side 11. Gudstjenester på hylleholtcenteret se side 21.


