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Indhold
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Om livsveje og orienteringsmærker 
Menneskelivet er et landskab fuld af livsveje, der 
breder sig ud i takt med at tilværelsen kommer os 
i møde. Det afgørende i et livslandskab er imid-
lertid ikke vejene, men de orienteringsmærker 
som sættes undervejs. Nogle orienteringsmær-
ker vælger man selv, mens andre bliver sat for 
en. Fælles for orienteringsmærker er imidlertid, 
at de giver ens livsvej retning – og dermed også 
mening. Min livsvej har fået to nye orienterings-
mærker: Roholte menighed og Faxe menighed. 

Da jeg for snart fire måneder siden sendte min 
ansøgning til stillingen som sognepræst i Faxe-
Roholte pastorat, indledte jeg med at beskrive 
det aftryk, som mine første indtryk af jer som me-
nigheder havde mærket mig med. Jeg beskrev den 
blanding af andægtighed og nysgerrighed, som 
jeg oplevede ved at træde ind i jeres gudstjene-
sterum. Nu er disse gudstjenesterum snart vores 
fælles rum. Og det glæder jeg mig inderligt over. 

I skrivende stund sidder jeg i Roholte præstegård, 
hvor min familie og jeg flyttede ind for kort tid 
siden. Vi føler os meget hjemme her – også selv-
om flyttekasserne endnu præger vores stuer. Jeg 
har allerede mødt og talt med mange af jer – og 
jeg vil gerne benytte lejligheden til at udtrykke en 
dybfølt tak for den hjertelige og overvældende 
imødekommenhed, som min familie og jeg er 
blevet beriget med fra jeres side. TAK.

Jeg ser meget frem til at begynde samarbej-
det med både min præstekollega, Kirsten Kjær 
Ohms, de to menighedsråd og kirkernes mange 
ansatte og frivillige. Også min præstekollega i 
Hylleholt kirke, Erik Grønvall Kempfner, samt 
provstiets øvrige præster ser jeg frem til et godt 
samarbejde med. Jeg glæder mig til at møde jer 
alle i menighederne og være med til at tage imod 
de mange mennesker, der kommer til kirkerne for 
at lade det kristne evangeliums budskab være et 
bestandigt orienteringsmærke i deres liv. 

Roholte menighed og Faxe menighed er to nye 
orienteringsmærker på min livsvej. De føjer sig til 
en lang række forudgående orienteringsmærker, 
der alle har været med til at farve og forme mig 
som menneske – både fagligt og personligt – og 
jeg vil i det følgende præsentere elementer i det 
livslandskab, jeg bærer med mig. 

Mit ønske om at læse teologi havde længe spiret, 
og en sensommerdag i 2010 begyndte jeg som 
teologistuderende ved Det Teologiske Fakultet 
på Københavns Universitet. Fra den dag bredte 
det teologiske studium sig vældigt og mangfol-
digt ud – i såvel min forstand, som mine tanker, 
min tro og mit hjerte. De teologiske studier fav-
nede bredt og gav mig samtidig en enestående 
mulighed for fordybelse. Titlen cand.theol. op-
nåede jeg i begyndelsen af januar 2018 – og 
igennem mine studieår fra 2010-2017 blev det 
til titusindvis af læse- og arbejdstimer alene og 
sammen med andre studerende. 

Forholdet mellem tro, kirkeligt fællesskab og 
kulturelt tilhørsforhold optog mig tidligt, og to 
gange valgte jeg at studere en del af min teologi-
ske uddannelse i udlandet. I 2014 læste jeg et se-
mester af min bacheloruddannelse ved Tumaini 
University Makumira i Tanzania, og i 2016 læste 
jeg et semester af min kandidatuddannelse ved 
The United Theological College Bangalore i In-
dien. De to udvekslingsophold gav mig mangfol-
dige og værdifulde perspektiver på både teologi 
og tro og dannede i høj grad grobunden for min 
interesse for og beskæftigelse med religionsdia-
log og religiøs sameksistens. Denne optagethed 
knytter sig også sammen med spørgsmålet om 
teologiens vedvarende formidlingsopgave, og 
derfor valgte jeg at læse et semester af min kan-
didatuddannelse på Danmarks Medie- og Jour-
nalisthøjskole. 
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Dialogarbejde løber som en mangefarvet livs-
nerve gennem mine studieår, og min erfaring er, 
at den åbenhjertige samtale kan bidrage med 
nye erkendelser og perspektiver på eget trosliv. 
Gennem årene har jeg engageret mig som frivil-
lig i en række sammenhænge både herhjemme 
og i udlandet, og dialogarbejdet har på forskel-
lig vis været det primære omdrejningspunkt: Jeg 
har været aktiv i natkirkearbejde ved Vor Frelsers 
kirke på Christianshavn og bestyrelsesmedlem i 
foreningen ”Tro i Harmoni”, der arbejder for at 
skabe fokus på åbenhed, respekt og dialog mel-
lem forskellige trosretninger. Jeg har været be-
styrelsesmedlem i Danmission Pakistankredsen, 
der varetager kontakten med Danmissions sam-
arbejdspartnere i det nordvestlige Pakistan og ar-
bejder til fordel for det forfulgte kristne mindretal 
i området. Jeg har arbejdet som medhjælper ved 
”Mødestedet” på Vesterbro, der er Folkekirkens 
tilbud til flygtninge og indvandrere i København. 
I en periode har jeg arbejdet som lønnet konfir-
mandunderviser og søndagskordegn ved Skov-
lunde Kirke, som sekretær ved fakultetssekretari-
atet på Det Teologiske Fakultet ved Københavns 
Universitet og som gæstelærer ved projektet ”Din 
tro - Min tro". Mine arbejds- og livserfaringer før 
universitetstiden tæller endvidere et 5-måneders 
højskoleophold på Løgumkloster Højskole, et 
7-måneders ophold med volontørarbejde og 
rejse i Sydamerika samt en måneds rundrejse i 
Israel/Palæstina og Jordan.

Efter at have gennemført Folkekirkens praktiske 
præsteuddannelse, Pastoralseminariet, på Var-
tov i 2019, kan jeg nu træde ind i min præsteger-
ning, og jeg oplever at indgå i en fortælling om, 
at slægt skal følge slægters gang, og at hver gene-
ration har mulighed for at nyskabe klangrummet 
for troens sprog og handling.

Jeg finder arbejdet som præst dybt meningsfuldt. 
Det vil give mulighed for at være til stede som 
formidler ved menneskelivets mest skelsættende 
begivenheder, og som præst stiller jeg mig både 
fagligt og personligt til tjeneste for Kristus og 
hans ord og er derigennem med til at forvalte og 
formidle en fortælling og en tradition, der favner 
over totusinde års levet trosliv Jorden rundt. Det 
gør mig både ydmyg og taknemmelig. 

Jeg tror, at vi som kristen menighed er kaldet til 
at plante frø, der med et levende håb spirer ind i 
en fremtid, der ikke kun er vores egen. Det er en 
opgave og en udfordring, der kræver sikker for-
valtning, klar formidling, nuanceret dialog – og 
nænsom ærbødighed. Dét vil jeg vedvarende lade 
være omdrejningspunkterne for mit liv og virke 
som sognepræst hos jer i Roholte menighed og 
Faxe menighed. 

 Nanna Katrine Fafner Robertson 
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Faxe SOGN

Pletskud 

– eller… Når Vorherre sætter spot 
En af de få solrige dage i januar 
er der lige pludselig sol på nad-
verbilledet, så ingen kan være i 
tvivl om, hvem der er i fokus.  
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Faxe SOGN

Fredag den 31. januar 2020 var aftenen, hvor 
Nanna Katrine blev præsteviet i Roskilde Dom-
kirke af Biskop Peter Fischer-Møller. 

Aftenen var en fantastisk og flot oplevelse. 
Nanna Katrines familie samt mange både me-
nighedsrødder og personale havde taget turen 
til Roskilde.

I flot procession gik Biskoppen efterfulgt af 
Nanna Katrine sammen med menighedsrådsfor-
mand for Faxe, Morten Vive, og menighedsråds-
formand for Roholte, Jørgen Fredslund, fulgt af 
mange af Provstiets præster afsluttende med Pa-
stor Emeritus Frede Tramm og Pastor Emeritus 
Carsten Ackermann ind i Domkirken.

Efter både salmer, prædiken, ordinationstale af 
Biskoppen, og den hellige skrifts vidnesbyrd om 
ordets tjeneste, bl.a. læst af Provst Erhard Schulte 
Westenberg og Sognepræst Kirsten Kjær Ohms, 
blev Nanna Katrine præsteviet af Biskoppen. 

Herefter lagde alle de tilstedeværende præster 
deres hænder på ordinandens (Nanna Katrines) 
hoved mens Biskoppen læste bl.a. Fader Vor. 

Præstevielsen sluttede med udgangsproces-
sionen, hvor Nanna Katrine nu var iført sin præ-
stekjole 

Efter handlingen i Roskilde Domkirke var der re-
ception i Konventhuset for både Nanna Katrine 
med familien, provst og biskop samt menigheds-
rådene for både Faxe og Roholte.

Søndag den 2. februar 2020 oprandt så da-
gen, hvor Nanna Katrine blev indsat som sogne-
præst i såvel Faxe Kirke som Roholte Kirke.

I Faxe var der også indgangsprocession - her 
fulgtes Nanna Katrine ind i kirken med Provst 
Erhard Schultze Westenberg, efterfulgt af Sog-
nepræst Kirsten Kjær Ohms og Menighedsråds-
formand for Faxe Menighedsråd Morten Vive, 
Sognepræst Lisbeth Bukh Pagh, Ll. Heddinge, 
og Pastor Emeritus Frede Tramm.

Mange kirkegængere var også mødt op for at 
tage imod vores nye sognepræst  

Provsten holdt en fin tale for Nanna Katrine, 
da hun blev indsat som sognepræst i Faxe-Ro-
holte Pastorat, og overgav herefter resten af 
gudstjenesten i Nanna Katrines hænder.

Og det gjorde hun rigtig godt. Nanna Katrine 
holdt en god og indholdsrig prædiken og kom 
rigtig godt fra start 

Faxe Kirkes Ungdomskor og organist Charlotte 
Hjerrild Andersen sang og spillede en skøn Motet.

Præstevielse og indsættelsesgudstjeneste af Nanna Katrine 
- Faxe og Roholtes nye sognepræst
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Faxe SOGN

Et spirende samarbejde mellem Nanna Katrine 
og Kirsten blev bekræftet i den fælles nadver.

Efter udgangsprocessionen var der kaffe og 
kage i Våbenhuset, hvor Morten Vive holdt 
tale og bød Nanna Katrine velkommen til Faxe. 
Nanna Katrine holdt også her en lille fin tale til 
både Kirsten (Kjær Ohms), menigheden og me-
nighedsrådet.

Herefter tog Nanna Katrine videre til Roholte, 
der ligeledes havde indsættelsesgudstjeneste 
kl. 14.00.

Nanna Katrines næste gudstjeneste i Faxe 
Kirke er søndag den 1. marts 2020 kl. 10.30.

Hjertelig velkommen Nanna Katrine
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Sangcafé torsdag d. 5. marts – pga. fe-
rie og påske springer vi april over, – men 
på trods af konfirmationerne dagen efter, 
er der stadig sangcafé torsdag d. 7. maj. 
Både i marts og i maj foregår sangcaféen 
i Faxe Præstegårds Konfirmandstue fra kl. 
10.00-11.30. 

Sæt desuden kryds i kalenderen ved 4. 
juni, hvor der venter mere sommeragtige 
sange og salmer. 

Sognepræst Kirsten Kjær Ohms lover at 
finde gode forårssange frem og ved kla-
veret vil den altid entusiastiske organist 
Charlotte Hjerrild Andersen være klar.   

Faxe SOGN

Efterårets minikonfirmander holdt afslutnings-
gudstjeneste 1. søndag i advent, hvor de var 
med til at fortælle historien om den 1. jul. Men 
inden da fik de tegnet i deres fine mappe, lavet 
nogle gevaldigt flotte fælleskabskager, mens de 
hørte historien om kirkens fødselsdag (=pinse) 
og tilsidst tegnet flotte engle på vinduerne i 
konfirmandstuen.

Efter sommerferien tilbydes der igen under-
visning til børn, der går i 3. klasse. Se næste 
kirkeblad.

Minikonfirmander

Sangcafé i marts og maj
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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.

Faxe SOGN

Andre sider af kirken
Først den smalle snoede trappe, der 
fører op til kirkeur og klokker, - og 
dernæst et billede af våbenhusets 

hvælving fra den anden side. 
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Knap 40 konfirmander forventes konfir-
meret St. Bededag d. 8. maj fordelt på 
flg. hold: kl. 10.00 og kl. 12.00. 

Knap 2 uger senere, Kristi Himmelfarts-
dag d. 21. maj, er der yderligere en kon-
firmation af nogle enkelte af sognets unge 
ved gudstjenesten kl. 10.30. 

Vi forventer at kunne bringe et billede 
af konfirmanderne i festtøjet i det næste 
nummer af kirkebladet.

Sidst i august vil der være konfirmandind-
skrivning i Faxe Kirke og Faxe Præstegård 
af eleverne fra de kommende 7. klasser. Se 
nærmere i næste kirkeblad, der udkommer 
omkring begyndelsen af juni. Indskrivnin-
gen bliver også annonceret i Haslev-Faxe-
Posten, på www.faxekirke.dk og kirkens 
Facebook-side. 

Konfirmander, der ikke går på Rollosko-
len, men skal konfirmeres i Faxe Kirke, 
skal også indskrives til konfirmation og 
får plads på det hold, der passer bedst. 

OBS! I 2021 er datoen for St. Bededag 
d. 30. april.  

Konfirmationer i Faxe Kirke

Indskrivning til 
konfirmationer i 2021

Faxe SOGN

Milde Moses
Torsdag d. 2. april kl 19.00 

opfører Faxe Kirkes Spirekor 

og Faxe Kirkes Ungdomskor 

musikdramaet Milde Moses 

af Benedicte Riis.
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Da min datter var knap et år (efteråret 2018), 
begyndte vi til tumlinge salmesang hos Charlot-
te i Faxe kirke. Jeg var spændt på, hvordan min 
datter ville reagere, da hun havde været meget 
lydfølsom som lille, men der gik ikke mere end et 
par minutter før, at hun blev betaget af den gode 
musik og de spændende instrumenter. Der var en 
utrolig behagelig stemning, og det var tydeligt at 
både børn og voksne (mor, far, bedsteforældre, 
og hvem der nu ellers havde lyst til at deltage 
med barnet) var hjerteligt velkomne. 

Efteråret 2019 deltog vi igen, og det var med en 
stor iver, da min datter øjeblikkeligt kunne huske 
de gode stunder fra cirklen midt på kirkegulvet, 
beklædt med tæpper og puder. Det yderst fa-
scinerende var, hvordan alle børnene stoppede 
med alt de var igang med, lige så snart musikken 
begyndte at spille. Alle de små øjne rettede sig 
mod Charlotte, nogen gange med åben mund 
eller klap i de små hænder. Og igen til afslutnin-
gen af timen, når Charlotte spillede en smuk me-
lodi på klaveret, som vi alle blev betaget af hver 
eneste gang, imens sæbebobler svævede rundt 
imellem os.

Det har været en stor og skøn oplevelse både for 
mig og min datter, og vi er glade for, at vi kan 
nå at hoppe med på endnu et hold inden hun 
fylder tre år! 

Charlotte formår at omfavne alle deltagende, og 
skaber altid en god og rummelig stemning, hvor 
alle er velkomne. Jeg kan klart anbefale salme-
sangen hos hende.

Tak - Cille, mor til Estrid på 2 år

Om tumlingesalmesang

Faxe SOGN

Tirsdag d. 24. marts kl. 14.30 
v/Nanna Katrine Fafner Robertson

Tirsdag d. 28. april kl. 14.30 
v/Nanna Katrine Fafner Robertson

Tirsdag d. 26. maj kl. 14.30 
v/Nanna Katrine Fafner Robertson

Gudstjenester på LindevejsCenteret
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Særlige gudstjenester i Faxe Kirke
Perioden fra marts til maj er – rent kirkemæssig – et overflødighedshorn af 
særlige gudstjenester:

Mariæ Bebudelsesdag
Søndag d. 29. marts kl. 10.30
Efter Maria har fået at vide af englen Gabriel, at 
hun skal føde Guds Søn og synger Gud en lovsang. 

PÅSKE:
Palmesøndag d. 5. april kl. 10.30
Jesus salves af en kvinde på vej mod sin sidste 
påske i Jerusalem. 

Skærtorsdag d. 9. april kl. 10.30
Jesus vasker disciplenes fødder. Deraf helligda-
gens navn: Skær- (=ren) torsdag. 

Langfredag d. 10. april kl. 10.30 
Liturgisk gudstjeneste med læsninger, musik og 
sang. Jesus blev udleveret til rettergang, dømt til 
døden, hængt på et kors og døde. 

Påskedag d. 12. april kl. 10.30
Påskesøndag hører vi om det ubegribelige, det 
dejlige, det forunderlige, at den Jesus, der var 
død, nu atter lever.

2. påskedag d. 13. april kl. 10.30
Obs! Der henvises til Roholte Kirke. kirkebilen 
kan bestilles på Faxe Kirkekontor senest kl. 12.00, 
onsdag d. 8. april.
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Faxe SOGN
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St. Bededag
Fredag d. 8. maj kl. 10.00 og kl. 12.00 
2 festlige gudstjenester, hvor forårets konfirman-
der får bekræftet dåbens løfter. Kirkens 2 præster 
medvirker ved begge gudstjenester.

Kristi Himmelfartsdag
Torsdag d. 21. maj kl. 10.30
Da Jesus var opstanden var han en tid sammen 
med sine disciple, men han hørte til i himlen. 
Inden han for til himmels gav han sine disciple 
til opgave at gå ud i verden og forkynde og døbe. 
Ved gudstjenesten konfirmeres yderligere nogle 
af sognets unge

Pinsedag
Søndag d. 31. maj kl. 10.30
Pinse kaldes også for kirkens fødselsdag. Discip-
lene var forsamlede, da Helligånden kom til dem 
og satte sig som ild på deres hoved. Opfyldt af 
Helligånden kunne disciplene gå ud og prædike 
evangeliet for alle folkeslag på deres eget tunge-
mål. Således blev kirken født, som et fællesskab, 
der har sin begyndelse i Helligåndens brændende 
ild, der puster håb og tro og kærlighed ind i vores 
hjerter. 

2. pinsedag
Mandag d. 1. juni kl. 11.00
Fælles provsti-gudstjeneste i Boesdal Kalkbrud 
Se omtale under fællesstof. 
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Vi er en lille strikkeklub, der mødes i Roholte sog-
nehus, hver 1. tirsdag i måneden fra kl. 9.30 – ca. 
kl. 11.30.

Vi hygger og drikker kaffe, som Mette sørger for, 
- og så får vi garn og mønster med hjem og strik-
ker, som vi har tid og lyst til. Vi strikker til børn på 
Fillippinerne.

Hvorfor du bliver lykkeligere af at strikke? 
Strikning:

• Stimulerer hjernen

• Modvirker stress og psykiske problemer

• Virker blodtryksdæmpende og muskelafslap-
pende

• Har positiv effekt på immunsystemet

• Du bliver gladere

• Alt imens du kan 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

ROhOlte SOGN

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

Forårets datoer er  24.02   23.03   27.04

Hjertelig velkommen til alle, der har 
lyst til at synge sig glade i et hyggeligt 
fællesskab. Tilmelding er ikke nødvendig, 
men husk 10 kr. for kaffe og boller.                

Mette og Christina

SANGcAFé 
i Roholte Sognehus
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ROhOlte SOGN

Så siger kalender heldigvis forår igen. I den 
milde december og januar begyndte alle vores 
løg allerede at titte frem af jorden.  Ukrudts-
bekæmpelse er heller ikke længere noget der 
kun hører forår og sommer til. 

Vintersæsonen er ved at være slut og snart 
er vi igen 2 på kirkegården, så hovedrengø-
ring, vinterbeskæring, klargøring af maskiner, 
planlægning af ekstra arbejdsopgaver på 
kirkegården, samt opdatering af div. kontor 
gøremål er ved at være overstået for denne 
gang. Kurser i digitalt kirkegårdskort, grøn-
kirke og kirkegårdskonferencen i Nyborg er 
også overstået.

Vi påregner at plante stedmoderblomster in-
den påske. 

I år vil der blive udskiftet hæk på den øverste 
halvdel af afd. B. Ligesom de forgående år vil 
der blive plantet thuja i stedet for buksbom.

Vi har været så heldige at få lov at arbejde 
sammen med Frede Tramm i december og 
januar. Tusind tak til Frede og Gertrud for 
et dejligt samarbejde, det har været en stor 
fornøjelse. Der er mange kirkegænger der har 
lagt vejen forbi Roholte kirke for at høre Frede 
Tramm prædike igen. Især juleaften var kirken 
fyldt til bristepunktet. Han kan stadig trylle-
binde folk med sine prædikener. 

Det er så dejligt, at der igen er liv i Roholte 
præstegård. Vi glæder os til samarbejdet 
fremover med Nanna Katrine og hendes lille 
familie.

Rigtig god påske og forår.
Graver Linda Pedersen

Nyt fra graveren

Fotos af kirkegårdens afdeling B, 
hvor der skal udskiftes hække på 
den øverste halvdel.
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Nyt præstepar i 
Roholte Præstegård
Hjertelig velkommen til 
det nye præstepar ved Faxe 
og Roholte Kirker!

Vi ønsker jer alt muligt held og 
lykke med jeres nye tilværelse!

Roholte Menighedsråd

Søndag d. 2. februar kl. 14.00 blev Nanna Katrine 
Fafner Robertson indsat som sognepræst i Roholte Kirke 

af provst Erhard Schulte Westenberg. RoKoGo-koret 
bidrog med 2 smukke kor-indslag og Nanna Katrine 
Fafner Robertson blev ledsaget af flere af provstiets 

præster, da hun trådte ind i den velfyldte kirke. Bagefter 
var der en festlig sammenkomst i Roholte Aktivitetscen-
ter med flere taler og gaver til Faxe-Roholtes nye præst.

Ny køkkenassistent 
i Roholte Sognehus
Velkommen til Mette 
Agerskov Petersen, som 
er blevet køkkenassistent 
i Roholte Sognehus.
Vi håber, at du vil blive 
glad for dit nye job!

Samtidig en stor tak til 
Annette Larsen for veludført 
arbejde i Roholte Sognehus.

Roholte Menighedsråd

Nanna Katrines indsættelse i Roholte Kirke
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Traditionen tro vil Vækstudvalget og 
Roholte menighedsråd indbyde til 
spisning i Sognehuset efterfulgt af 
musik-gudstjeneste oppe i kirken. 

Menuen står på lam med passende 
tilbehør; hjemmebagt brød, salat mv. 
Drikkevarer efter eget valg. Middagen 
afsluttes med kaffe og småkager. 
Og for dem, som ikke bryder sig om 
lam, har vi en alternativ-menu.

Vi glæder os til at se dig, og ser frem til 
en hyggelig aften, hvor vi har mulighed 
for en hyggelig snak med hinanden.

Har du lyst til at deltage i spisningen, skal 
du tilmelde dig til Linda Johansen på tlf. 
2214 8909 eller på mail Linjoh@stevns.dk 
senest Palmesøndag d. 5. april 2020. 

Det koster 50,- kr at spise med.

Hvis nogen har lyst og overskud til 
at hjælpe lidt til med arrangementet 
– f.eks. stille ovn til rådighed – 
må man gerne kontakte Linda 
Johansen på tlf. 2214 8909.

Naturligvis har du også mulighed for 
blot at deltage i musik-gudstjenesten.

Spisningen begynder kl. 18.00
Gudstjenesten begynder kl. 20.00

På Roholte menighedsråds vegne,
Linda Johansen og Kirsten Christensen

SKÆRTORSDAGS-fejring i Roholte 
TORSDAG den 9. april 2020
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Menighedsmøde 14. november 2019
Formandens beretning

Menighedsrådet skal med dette menighedsmø-
de fortælle om rådets virksomhed i det sidste 
år og fortælle om, hvad vi vil bruge vores tid og 
penge på det næste år. Vi skal også redegøre for 
kirkens økonomiske tilstand, og hvad vi forven-
ter at skulle bruge penge på det næste år.

Vi kan se tilbage på et begivenhedsrigt år med 
mange gode minder, men også med en meget 
trist en. 

Menighedsrådsformand ved Hylleholt kirke 
igennem mere end 30 år døde d. 13. marts. 
Arne Skovbæk Petersen havde været syg et styk-
ke tid, men han holdt skansen for bordenden 
til det sidste, medmindre de beholdt ham på 
sygehuset længere end beregnet udenfor dags-
ordenen. Det er et stort tab for os alle. Arne 
var et stort menneske, og han er stadig dagligt 
i vore tanker.

Menighedsrådet blev på en gang reduceret med 
et medlem, så vi måtte få biskoppens tilladelse 
til at fortsætte med 6 medlemmer, da vi ikke 
har nogen stedfortrædere tilknyttet menigheds-
rådet pt. Det betød så også, at der er blevet et 
større arbejdspres på os, der er tilbage, men vi 
er kommet igennem det, og vi skal nok også 
klare de kommende opgaver indtil valget til me-
nighedsråd i efteråret 2020.

Sidste kirkeår sluttede jo med, at vi ikke havde 
en fast organist mere. Det har været noget af 
et ekstraarbejde for vores kontaktperson Bente 
Holm, både at skulle finde organister til guds-
tjenester og andre kirkelige handlinger, men 
også at koordinere med vores faste korps af 
kirkesangere. Heldigvis har vores søgning efter 
en ny organist båret frugt, og vi er rigtig glade 
for at have Jean Pierre Dahl Jørgensen hos os. 
Jean Pierre havde også til opgave at etablere et 
børnekor, og den side af sagen går rigtig godt 
for ham. Vi får snart glæden af at høre koret 
synge for os i kirken.

Vi er glade for, at vi har et fast korps af kirke-
sangere på podiet. Inger Mejlby er den faste 
kirkesanger, og så roterer jobbet som hjælpe-
sanger mellem de andre sangere. Vi har fået et 
nyt medlem af kirkesangerkorpset, nemlig Lene 
Klemgaard.

Vi er begyndt at få rigtig mange arrangementer 
med kaffe, kage og smørrebrød ifm. begravelse 
eller bisættelse. Disse arrangementer afholdes 
her i sognehuset, og det gør Bente Friis og Jette 
Christensen så godt, at det er blevet en solid 
succes.

Menighedsrådet er glade, når personalet har 
det godt, og når de bliver hos os det ene år ef-
ter det andet. Vi har haft den store fornøjelse 
at kunne fejre, at Kordegn Bodil Hovmand har 
været ansat i 25 år. Bodil har en kæmpe viden 
om alt, hvad der rør sig her ved kirken, og hvad 
der er blevet sagt og skrevet i disse mange år. Vi 
havde en dejlig dag, hvor Bodil blev fejret med 
taler og gaver.

Det er altid en fornøjelse at gå en tur på Hyl-
leholt Kirkegård. Her er der altid pænt og vel-
holdt, og man møder ofte Arne og Pia, som 
gerne viser frem og har tid til en snak med på-
rørende, der besøger kirkegården. Lige nu er 
der gang i grandækningen, og det er virkelig flot 
håndværk, ja jeg vil også sige kunstværk, man 
får at se, når man går ned igennem gangene.
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Erindringsværkstedet står stadig mit hjerte 
nært, selvom jeg ikke længere er med i udvalget. 
Hanne Due har på bedste vis overtaget posten, 
og det gør du rigtig godt. Erindringsværkstedet 
samler rigtig mange mennesker i et hyggeligt og 
lærerigt fællesskab med foredrag, sang og kaffe 
med dejlig kage til. 

Takket være en ihærdig indsats fra kontaktper-
son Bente Holm, er det lykkes at etablere Baby- 
salmesang for de 0 – 1 årige her i efteråret ledet 
af Agnes Bjerregaard, det har været et godt for-
løb, med et fint deltagerantal.

Selvom vi er færre hænder i menighedsrådet, er 
vi ikke gået ned i kardance mht. afholdelse af 
koncerter, foredrag eller filmaftner. Vi er glade 
for, at Inger Christiansen har trukket læsset, så 
vi kan arrangere disse ting, som samler forskel-
lige grupper i menigheden til interessante og 
tankevækkende stunder.

Her sidst på året, har vi været nødt til at lukke 
kirken. Det er heldigvis ikke på grund af mang-
lende søgning til kirkelige handlinger, men fordi 
det endelig er lykkedes at få anlagt en ny ad-
gangsvej op til kirkedøren. Arne Skovbæk har 
fortalt, at dette projekt har været diskuteret i 
25 år, og det er simpelthen Arnes drøm, der 
nu er gået i opfyldelse. Der er nu en brolagt let 
skrånende adgangsvej nede fra hovedlågen og 
helt op til kirkedøren. Denne ny adgangsvej gør 
det muligt for kørestols- og rollatorbrugere at 
komme helt ind i kirken. Den gør også, at hånd-
tering af kister ifm. begravelser og bisættelser 
lever op arbejdsmiljøreglerne.
Et adgangsvejsudvalg bestående af Bent Friis, 
Sonja Olsen, Arne Pedersen og undertegnede 
har sammen med landskabsarkitekt Charlotte 
Skibsted kørt dette projekt. Arbejdet er smukt 
udført med indlagt rødligt mønster i den gråblå 
brolægning af Brolæggerfirmaet Kaj Bøje Peter-
sen. Køge Bugt Anlægsgartner har sørget for be-
plantningen af 8 nye træer, og skråningerne er 
beplantet med guldjordbær og taks.
De eksisterende 4 lamper er blevet renoveret og 
har fået følgeskab af 8 nye lamper af samme 
fabrikat. Det er blevet mere sikkert at færdes 
på kirkegården mellem de 3 låger efter mørkets 
frembrud.

Hvem har mon set, at tårnuret på kirken har 
været væk et stykke tid. Jo, det er der vist mange, 
der har opdaget. Urskiver og visere trængte al-
vorligt til en renovering. Nu er alt på plads igen, 
og det er virkelig et smukt syn at se, hvad klok-
ken er nu.

Året igennem har menigheden kunnet følge 
med i de kommende aktiviteter i Hylleholt kir-
ke. Vi sørger hele tiden for at komme ud med 
annoncering så bredt som overhovedet muligt. 
Det vil sige at man kan læse om nye spændende 
aktiviteter i udhængs-skabene, på opslagstavlen 
i Sognehuset, på hjemmesiden, i nyhedsmailen 
for dem, der abonnerer på den, i Haslev Faxe 
Posten og endelig på Facebook. 

Vi har en smuk og velholdt kirke og kirkegård 
her i Hylleholt Sogn. Vi mener, at vi er kommet 
til et punkt, hvor vi er rigtig godt med, og vi ser 
frem til en mere rolig periode, hvad angår ny-
etableringer. Præstegården bliver også løbende 
vedligeholdt, og den er i pæn stand.

Menighedsrådet går nu ind i den sidste fjer-
dedel af valgperioden. Det kommende år vil vi 
bruge til at afrunde nogle projekter, vi er i gang 
med. Det drejer sig f.eks. om nogle beskrivelser 
og procedurer, som skal gennemgås ifm. Data-
forordningen GDPR. Vi er rigtig godt med på 
den administrative side, så det skal vi nok nå.

I 2020 er der valg til menighedsrådet. Her i Hyl-
leholt mangler vi mindst 6 nye kandidater til 
menighedsrådet, og det vil være et emne, vi skal 
forholde os til på de kommende møder. Vi skal 
have gjort folk opmærksom på, hvad et menig-
hedsråd går og laver, og at det giver mening at 
deltage i dette frivillige arbejde. Her er der brug 
for folk med kompetencer indenfor forskellige 
områder. Kirken er jo ikke en virksomhed som 
sådan, men den har alligevel mange ledelses-
mæssige strukturer, der minder om en virksom-
hed. Det er ikke et valgmøde i dag, men tænk 
over det og spred ideen om at blive medlem af 
menighedsrådet næste efterår.

Henrik Morin
formand
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Menighedsrådet ved Hylleholt kirke har i samar-
bejde med Landskabsarkitekt MDL.MAA Char-
lotte Skibsted og Brolæggermester Kaj Bøje Pe-
dersen A/S etableret en ny adgangsvej til kirken.

Projektet blev sat i gang den første uge i sep-
tember 2019 og er forløbet rigtigt godt, tidspla-
nen er blevet fulgt, selvom vejret har drillet lidt.

Menighedsrådet besluttede, at kirken nød-
vendigvis måtte lukkes i byggeperioden af sik-
kerhedsmæssige årsager. Gudstjenesterne har i 
lukkeperioden været afholdt i Hylleholt Sogne-
hus. Det har fungeret rigtigt fint. Der blev ser-
veret kaffe og te efter gudstjenesterne, og man 
kunne få sig en hyggelig snak i fællesskab. Kirken 
kunne åbnes igen lørdag d. 26. oktober 2019 i 
forbindelse med en børnekoncert.

Vi har haft et godt samarbejde med nabokir-
kerne, således at dåb, en enkelt konfirmation, be-
gravelser og bisættelser har kunnet lade sig gøre.

Den tidligere menighedsrådsformand Arne 
Skovbæk har fortalt, at dette projekt har været 
diskuteret i 25 år, og det er simpelthen Arne 
Skovbæk´s drøm, der er gået i opfyldelse. Der 
er nu en brolagt let skrånende adgangsvej nede 
fra hovedlågen og helt op til kirkedøren. Denne 
ny adgangsvej gør det muligt for kørestols- og 
rollatorbrugere at komme helt ind i kirken. Den 
gør også, at håndtering af kister ifm. begravelser 
og bisættelser lever op til arbejdsmiljøreglerne.

Anlægsarbejdet er smukt udført med indlagt 
rødligt mønster i den gråblå brolægning. Køge 

Bugt Anlægsgartner APS har sørget for beplant-
ningen af 8 nye træer, og skråningerne er beplan-
tet med guldjordbær og taks.

De eksisterende 4 lamper er blevet renoveret 
og har fået følgeskab af 8 nye lamper af samme 
fabrikat. Det er dermed blevet mere sikkert at 
færdes på kirkegården mellem de 3 låger efter 
mørkets frembrud.

Hylleholt kirke har ikke blot fået en stabil og 
sikker adgangsvej, men også et stilfuldt adgangs-
strøg, der med sit smukke indlagte mønster fav-
ner kirken og leder menigheden op til kirkedøren.

NY Forplads og adgangsstrøg 
på Hylleholt Kirkegård
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Folkekirkens Nødhjælp samler ind til klimahjælp 
til verdens fattigste og vi håber på at se dig i Hyl-
leholt Sognehus til indsamlingen.

 Hvert skridt tæller, når danskerne går på ga-
den for verdens fattigste søndag den 8. marts.

“Vi har et fælles ansvar for at give en sund klo-
de videre til de næste generationer. Vi håber at se 
rigtig mange indsamlere, der er klar til at give to 
timer af deres søndag til verdens vigtigste sag,”.

Hvis du vil være med til at knække klimaud-
fordringerne, så meld dig som indsamler på bli-
vindsamler.dk eller kontakt din indsamlingsleder 
Rikke Dahl Olsen på amanda96@live.dk. 

- eller mød blot op i sognehuset, hvor man vil 
få tildelt en indsamlingsbøsse og rute.

 Når I kommer tilbage, vil der være lidt forfrisk-
ninger. Konfirmanderne deltager efter gudstjene-
sten i kirken, der afholdes fra kl. 09.00 – 10.00.

Alle er velkomne til begge dele, naturligvis.  
En skoldhed sommer, det vådeste efterår no-

gensinde og rekordvarm vinter. 
Klimaforandringerne er ikke længere noget, 

vi venter på. De har allerede ramt os, og det vil 
fortsætte mange år endnu. 

Det kan man se i DMI’s prognoser for fremti-
dens vejr. Her i Faxe kommune vil sommermå-
nederne i gennemsnit stige med cirka 4 grader 
over de næste 50 til 70 år. Det samme gør sig 
gældende for vinteren. Derudover går Faxe kom-
mune en meget våd fremtid i møde med dobbelt 
så mange skybrud, som vi har i dag. 

I Danmark er vi allerede i fuld gang med at kli-
masikre landet. Det har de ikke råd til i verdens 
fattigste lande, selv om det er her, klimaforan-
dringerne rammer hårdest. Her mærker befolk-
ningerne hver eneste dag, hvordan klimaet æn-
drer sig og forandrer deres liv for evigt. 

Som når en far til seks mister størstedelen af 
sine afgrøder i en stormflod i Bangladesh og be-
slutter at migrere med sin familie ind i en usikker 
fremtid. Eller når en ung pige i Zimbabwe bliver 
inficeret med malaria efter at have overlevet en al-
vorlig oversvømmelse af hendes landsby. Eller når 
befolkningen i Sydsudan oplever, hvordan mangel 
på vand fra Nilen optrapper de lokale konflikter.

“Klimaforandringerne er en 
tikkende bombe for os alle”
Derfor har Folkekirkens Nødhjælp igen valgt, at 
deres årlige landsindsamling går til klimahjælp til 
verdens fattigste. 

“Udviklingshjælp virker og er blevet bedre med årene. 
Men klimaforandringerne gør, at vi er nødt til at finde 
nye løsninger her og nu. Vi skal tænke hurtigere end 
nogensinde, for klimaforandringerne er en tikkende 
bombe for os alle – men især for verdens fattigste,” 
siger Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær i 
Folkekirkens Nødhjælp. 

Sammen med mere end 15.000 danskere 
stemmer Folkekirkens Nødhjælp dørklokker 
søndag den 8. marts, så verdens fattigste lande 
også kan blive klimasikret. På den måde får vi 
danskere mulighed for konkret handling, der kan 
gøre en forskel for klimaet og verdens fattigste.  

“Når jeg samler ind, ved jeg, at det gør en konkret 
forskel for et antal mennesker ude i verden. Det er en 
god følelse at gøre en forskel for verdens fattigste. En 
indsamlingsbøsse er klimahjælp til nye træer, en dæm-
ning eller livsvigtige opsamlingssøer,” siger Birgitte 
Qvist-Sørensen, generalsekretær i Folkekirkens 
Nødhjælp. 

Sådan kan klimahjælp se ud
Klimahjælp behøver hverken at være dyrt eller 
kompliceret. For eksempel kan det være at plante 
træer, som modvirker jordskred, optager CO2 og 
giver livsvigtig skygge, mad og medicin. 

Det kan også være at introducere sydameri-
kansk quinoa i Afrika. En afgrøde, der kan mod-
stå utilregneligt vejr, og som kan tilberedes til 
sunde måltider. 

Klimahjælp kan også være opbygning af nye 
diger og udgravninger af opsamlingssøer, så 
ekstreme vejrforhold som orkaner og oversvøm-
melser ikke koster menneskeliv. Opsamlingssøer 
giver vand i tørkeperioder og mad på bordet, 
fordi der opdrættes fisk i søerne.

Vi går sammen om klimaet
Mange Hilsner
Rikke Dahl Olsen og Erik Grønvall Kempfner

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp 
søndag den 8. marts fra klokken 10.00 til 13.00 
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Gudstjeneste på 
Hylleholtcenteret
Marts - April - Maj 2020

Torsdag d. 26.03. kl. 13.00 – 14.00
Gudstjeneste med nadver (kirkebil)
v/ Erik Grønvall Kempfner

Torsdag d. 23.04. kl. 13.00 – 14.00
Påskegudstjeneste med nadver (kirkebil)
v/ Erik Grønvall Kempfner

Torsdag d. 28.05. 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

KONFIRMATION 2021 
i Hylleholt Kirke 

Lørdag d. 17.04.: kl. 10.00 & kl. 13.00

Søndag d. 18.04.: kl. 10.30

Søndag d. 26.09.: kl. 10.30

Mulighed for 
dåbsgudstjeneste

i Hylleholt Kirke:

Lørdag d. 23.05.2020 
Lørdag d. 15.08.2020 

tilbydes dåbsgudstjeneste kl. 10.30
v/Erik Grønvall Kempfner.

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

Kollektregnskab Kirkeåret 2019
I det forgangne kirkeår er der i Hylleholt 
Kirke i alt blevet indsamlet kr. 12.340,50,- 
fordelt til følgende formål som følger: 

Bibelselskabet: kr. 182,-; Flight Mission 
Aviation Fellowship: kr.1.118,-; Folkekir-
kens Nødhjælp: kr. 1.428,-; Provstiets Ydre 
Missions Projekt: kr. 426,-; Kirkens Kors-
hær: kr. 672,50; Spedalskhedsmissionen: 
kr. 462,50,-; DANMISSION: kr. 222,-; 
DSUK: kr. 680,50; KFUM og KFUK's 
Sociale Arbejde i Danmark: kr. 1.225,50; 
Hylleholt Sogns Juleuddeling: kr. 5.923,50

Hylleholt Menighedsråd vil gerne her 
viderebringe den tak til giverne, som vi får 
fra modtagerne af de indsamlede beløb.

På vegne af Hylleholt Menighedsråd
Bodil Hovmand, kordegn
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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. 

Erindringsværkstedet - Program 1. Halvår 2020
Alle er velkomne til at deltage i ErindringsVærkstedets arrangementer

Foredrag, kaffe, the og kage koster 40 kr. pr. gang.

Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15 · 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

I Hylleholt Kirke starter vi et nyt hold minikon-
firmander lige efter vinterferien.
Første gang torsdag den 20. februar kl. 
13.05 – 15.00

Undervisningen vil foregå i Hylleholt Kirke og 
Sognehus. Børnene bliver hentet på Hylleholt 
skole kl. 13:05 og fulgt tilbage kl. 15, hvis ikke 
andet er aftalt.

At gå til minikonfirmand er et tilbud til alle 
børn i 3. klasse. Det er gratis og løber over 10 
gange. Vi vil, gennem leg, sang og bibelhisto-
rier, blive fortrolig med kirken og den kristne 
børnelærdom. Vi vil fremstille små kors og 
armbånd, gå på opdagelse i kirken og komme 
helt op i klokketårnet.

Undervisningen skal ses som et supplerings-
tilbud til skolefaget “kristendomskundskab”.  

At gå til minikonfir-
mand er også en god 
lejlighed for børnene til 
at møde deres præst og 
få stillet spørgsmål om 
Gud og kristendom. 
Undervisningen forbe-
reder samtidig eleverne 
til den evt. senere konfirmationsforberedelse.

Har i spørgsmål så ring eller skriv til Kateket, 
Michael Nørgaard på tlf. 52 50 58 62, noer-
gaard58@gmail.com
eller til Sognepræst, Erik Grønvall Kempfner 
på tlf. 21 71 70 83, ERGK@km.dk 

Tilmelding helst inden 7. februar af hensyn til 
planlægningen til: Kordegn, Bodil Hovmand 
på tlf. 56 71 60 83, BOHO@KM.DK eller på 
www.Hylleholtkirke.dk

Så er det tid til at blive MINIKONFIRMAND
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hyllehOlt SOGN

VI MANGLER DIG i HYLLEHOLT 
KIRKES MENIGHEDSRÅD
Menighedsrådet er for alle!
Folkekirken er din kirke!
Er du lige stoppet på arbejdsmarkedet, og vil 
du gerne give noget tilbage i dit nærområde? 
Efter et langt liv på arbejdsmarkedet har du 
oparbejdet kompetencer, som vi har brug for i 
det nære fællesskab. Er du f.eks. god til at kom-
munikere, have overblik, skabe rammer og lede 
et fællesskab, så vision og målsætninger bliver 
til handling, så er det lige dig, der er brug for.

Er du ung og fuld af gode ideer, men føler 
dig uerfaren, så får du udfordringer og støtte, 
som medlem af et fællesskab, der leder en of-
fentlig virksomhed med betroede midler. Det 
vil pynte på et CV.

Har du lyst til at 
styrke en familie-
venlig folkekirke, 
så overvej at blive 
medlem af menig-
hedsrådet. Det er 
menighedsrådet, 
der beslutter, 
hvad og hvordan 
de betroede midler bruges.

Du vil som medlem af menighedsrådet være 
en del af det lidt tunge (økonomi, ansættel-
ser, vedligehold), men også det sjove arbejde 
så som koncerter, udflugter, foredrag, arran-
gementer, temadage og rammerne omkring 
kirkelivet.

Kom til orienteringsmøde d. 12. maj kl. 
19 i Sognehuset og hør mere om menig-
hedsrådets arbejde. Menighedsrådet er 
vært ved et let traktement.
Har du spørgsmål, så er du mere end 
velkommen til at kontakte sognepræst 
Erik Grønvall Kempfner på telefon 
2171 7083, mail ERGK@km.dk eller 
formand Henrik Morin på telefon 5240 
6262, mail: henrik.morin@outlook.dk

Valgudvalget, Hylleholt menighedsråd

Morgensang
Hylleholt Kirke prøver at starte en ny tradi-
tion, som opstart vil vi prøve 3 gange. 

Det er den 3. mandag i måneden. Første 
gang mandag d. 16. marts kl. 09.00 til 10.00 
i Hylleholt Sognehus, samt d. 20. april og 
d.18. maj - alle datoer er samme tid og sted.

Vi synger ugen i gang med sange, som bety-
der noget for os som mennesker. 

Organisten Jean-Pierre Dahl Jørgensen har 
udvalgt nogle sange, men vi håber også på, at 
de fremmødte har sangønsker. 

Morgensangen vil tage ca. 1 time. Midt i 

morgensangen holder vi en lille pause, hvor 
Bente Friis har meldt sig som frivillig til at 
lave kaffe og boller til en pris på kr. 10,-.  Det 
ville være dejligt såfremt Du/I vil tilmelde jer 
af hensyn til kaffen. Skulle der være ønsker til 
sange er disse også meget velkomne på tilmel-
dingen. 

Tilmelding til: Organist Jean-Pierre Dahl 
Jørgensen - tlf. 3071 0102.

På gensyn og sang.
Menighedsrådet ved Hylleholt Kirke 
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I påsken følger vi afslutningen på Jesu rejse 
på jord som menneske. Det får alt sammen 
en ny begyndelse påskedag i og med hans op-
standelse fra de døde tre dage efter sin død 
på korset. Hverken jul eller pinse giver mening 
uden påsken, der derfor må betegnes som 
kirkeårets vigtigste højtidsdag. 

Det begynder med Jesu indtog i Jerusalem 
– verdens centrum ifølge jødernes verdensbil-
lede. Dette indtog fejrer vi palmesøndag den 
5. april kl. 10.30. 

Dernæst fejrer vi nadverens indstiftelse og 
fællesskabet mellem Gud og mennesker. Det-
te finder sted skærtorsdag den 9. april kl. 
10.30 efterfulgt af FÆLLESSPISNING ovre 
i Hylleholt Sognehus, hvor alle er velkomne. 
Af hensyn til beværtning er der TILMELDING 

senest onsdag d. 01. april til kordegn Bodil 
Hovmand – e-mail: BOHO@km.dk. 

Pris for mad: kr. 50,- /Børn under 12 er 
gratis. Kr. 10,- for drikkevarer. 

Langfredag den 10 april kl. 10.30 vil være 
en stille gudstjeneste, uden nadver, hvor vi 
kan forestille os Jesu rejse gennem dødsriget. 
Der er håb forude: LYSET SKINNER I MØR-
KET, OG MØRKET GREB DET IKKE (Johan-
nesevangeliet kapitel 1, vers 5). 

Påskedag, søndag den 12. april kl. 10.30, 
fejrer vi påskens absolutte højdepunkt, hvor 
kvinderne finder Jesu grav tom, men i stedet 
møder englen ved graven med de befriende 
ord: FRYGT IKKE!

2. påskedag, mandag den 13. april kl. 
10.30, fortsætter festglæden fra dagen før. 

 

2020 er jo et stort jubilæumsår for Danmark. 
100 år for genforeningen 
80 år for besættelsen 
75 år for befrielsen 
Dronning Margrethe’s 80 års fødselsdag 

Så denne sangaften vil have sangvalg fra disse 
store jubilæums begivenheder. 
Aftenens indhold:
•	Sange fra genforenings tiden 
•	Sange fra besættelsen og befrielsen 
•	Lidt koldt og varmt til ganen imens vi synger 
•	Aftenen vil slutte med ønsker fra de frem-

mødte. 

Vi håber på et stort fremmøde, så sangene vil 
klinge smukt, og alle vil opleve glæden ved at 
synge sammen. 

Sangene vil blive kædet sammen med histo-
rier omkring begivenhederne. 

Organist Jean-Pierre Dahl Jørgensen vil lede 
os igennem denne aften.
I pausen vil der blive serveret kaffe og kage.

Hylleholt menighedsråd.

PÅSKEN

Sangaften i Hylleholt Sognehus 
mandag den 25.05.2020 kl. 19 - 21

Mandag den 16/3 kl. 19.00 i Hylleholt Sognehus. Niels Christian Hvidt, som 
er teolog og professor i eksistentiel og åndelig omsorg, kommer og holder sit 

foredrag om: ”Forholdet mellem tro og helbred”. Foredraget er beskrevet indgående 
i sidste nummer af Kirkehilsen. Menighedsrådet byder på kaffe og kage.

HUSK

hyllehOlt SOGN
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fra onsdag d. 29. april kl. 9.30-10.15.
Efter påske er der igen babysalmesang i Faxe 
Kirke for de 0-1-årige og deres forældre/
bedsteforældre. Organist Charlotte Hjerrild 
Andersen står i dette forår for kirkens mu-
sikalske tilbud til de allermindste og deres 
forældre.

Undervisningen begynder onsdag d. 29. april 
og fortsætter til og med onsdag d. 17. juni, 
hver gang fra kl. 9.30-10.15. Derefter kan de 
små puttes til en ofte tiltrængt lur.

Babysalmesang er et gratis tilbud og foregår 

i samarbejde mellem Faxe, Hylleholt og Ro-
holte Kirker. Børn fra de 3 sogne har derfor 
fortrinsret, men der kan også være plads til 
andre.Max 10 børn. 

Tilmelding til Faxe Kirkekontor. Se adresselisten 
bagest i bladet.

BABYSALMESANG

FælleSaRRaNGemeNteR & kONceRteR

FORÅRSKONcERT

Fredag 
d. 15. maj 
kl. 19.00 

Medvirkende:

Phonix

Faxe Kirkes 
Ungdomskor 

og Faxe Kirkes 
Spirekord
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Vore tre sogne - Faxe, Roholte og Hylleholts 
organister er gået sammen i et udvalg til gen-
nemførelse af en aften i traditionen alsang.

Der vil medvirke forskellige kor fra 
de tre sognes områder.

Da arrangementet stadigvæk er i støbe-
skeen bedes alle holde sig orienteret gen-
nem dagspressen og opslag ved Kirkerne.

Vi håber I vil sætte kryds i kalenderen allerede nu. 
Alle er hjertelig velkomne.

På forhåbentlig gensyn 
d. 23. april 2020

Alsangsudvalget
Charlotte, Faxe
Christina, Roholte
Jean Pierre, Hylleholt

   ALSANG 2020 
       TORSDAG D. 23. APRIL KL. 19.00

FælleSaRRaNGemeNteR & kONceRteR

Provstiets fælles gudstjeneste 
i Boesdal Kalkbrud
        2. pinsedag d. 1. 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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FælleSaRRaNGemeNteR & kONceRteR

FÆLLES FORÅRSKONcERT
onsdag d. 06.05.2020 klokken 19.00

RoKoGo-koret og Roholte-Hylleholt Kirkers Børnekor i Hylleholt Kirke 

RoKoGo-koret er Roholte- og Hylleholt kirkers voksen kor. Vi nyder ofte godt af deres 
kunnen i Hylleholt Kirke. RoKoGo-koret er faste deltagere ved gudstjenesten 1. søndag 
i advent, ved kyndelmisse og som nu ved en forårskoncert. Koret øver i Roholte Sog-
nehus hver onsdag aften under ledelse af organist Christina Bernstein. Koret optager 

gerne nye medlemmer. Henvendelse til Christina på 5096 9845.

Roholte-Hylleholt kirkers børnekor er startet i september 2019. Første optræden var 
til højmessen 3. søndag i advent sammen med konfirmanderne. Koret har optrådt på 
Hylleholtcenteret med julesange. Kordragten er fremstillet i november og bærer teksten 
Roholte-Hylleholt kor samt folkekirkens symbol. Børnekoret øver i Hylleholt Sognehus 

hver mandag, under ledelse af organist Jean-Pierre Dahl Jørgensen.

I år vil I - til forårskoncerten - kunne høre begge kor synge både sammen og hver for sig. 
Kom og oplev sangglæden hos store og små. - Der er gratis adgang.

Indsamlingen går til Hylleholt Sogns Juleuddeling. 
Der kan lægges et beløb i kirkebøssen, eller man kan benytte Mobile Pay nr.: 87 95 75

Hylleholt menighedsråd

TUMLINGESALMESANG I 
HYLLEHOLT KIRKE

Roholte og Hylleholt Kirke tilbyder tumlingesalmesang (for de 1 til 3-årige).
Det begynder torsdag den 5. marts kl. 16.45 til 17.30 i Hylleholt Kirke. 

Det fortsætter i alt 8 gange .
Underviser er Agnes Bjerregaard - undervisningen er gratis. Vi vil gerne gøre opmærk-

som på, at både forældre og bedsteforældre er meget velkomne med tumlingerne.
Tilmelding til Hylleholt Kirkekontor på e- mail: BOHO@km.dk
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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

Nanna Katrine Fafner Robertson, sognepræst
Roholte Præstegård, Roholtevej 30, Faxe
Tlf. 40 56 72 26 · E-mail: nkfr@km.dk 
Træffes bedst: man-tors kl. 10-11. 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: 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 12 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:
Nanna Katrine Fafner Robertson, sognepræst
Roholte Præstegård, 
Roholtevej 30, 4640 Faxe
Tlf. 40 56 72 26 · E-mail: nkfr@km.dk 
Træffes bedst: mandag-torsdag kl. 10-11 
Fridag: fredag.

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

MENIGHEDSRÅDSFORMAND 
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.

MENIGHEDSRÅDSMøDER

31. marts 2020, 28. april 2020, 19. maj 2020 
og 30. juni 2020. 

Møderne er offentlige, foregår normalt i Roholte Sognehus 
og begynder kl. 18.30.

MENIGHEDSRÅD   2016–2020

Jørgen Fredslund, tlf. 40 56 80 20 

Hanne Margrete Straarup, tlf. 61 60 80 46 

Kirsten Christensen, tlf. 25 33 10 20 

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:
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 Marts – April – Maj 2020
23.02. - 13.04. Folkekirkens Nødhjælp
19.04. - 01.06. Provstiets Ydre Missions Projekt
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. april 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 · maRtS · apRil · maj 2020

FORKORTELSER:   
KKO = Kirsten Kjær Ohms · NKFR = Nanna Katrine Fafner Robertson · EGK =  Erik Grønvall Kempfner  
TEGN:  K = Kirkebil  ·  KK = kirkekaffe i sognehuset  ·  & = Med Ro-Ko-Go koret  · # = Spisning i Roholte Sogne-
hus (husk tilmelding) m/efterflg. gudstjeneste  ·  = Konfirmation  ·  = Provstigudstjeneste i Boesdal Kalkbrud 
v/alle provstiets præster · 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
MARTS
1. søndag i fasten 01-03-20 10.30 NKFR 10.30 KKO 10.30 EGK K
2. s. i f. 08-03-20 10.30 NKFR 10.30 KKO 09.00 KKO
3. s. i f. 15-03-20 10.30 NKFR  10.30 KKO 10.30 EGK K
Midfaste 22-03-20 10.30 NKFR  10.30 KKO 10.30 EGK
Mariæ Bebudelse 29-03-20 10.30 KKO 10.30 NKFR 10.30 EGK K

APRIL
Palmesøndag 05-04-20 10.30 NKFR   09.00 NKFR 10.30 EGK
Skærtorsdag 09-04-20 10.30 KKO  20.00 NKFR # 10.30 EGK K
Langfredag 10-04-20 10.30 NKFR 10.30 KKO 10.30 EGK
Påskedag  12-04-20 10.30 KKO 10.30 NKFR 10.30 EGK K
2. påskedag 13-04-20 Henvises til Roholte 10.30 KKO 10.30 EGK K
Lørdag d. 18-04-20 - -                             10.00+13.00 EGK 
1. søndag efter påske 19-04-20 10.30 KKO  10.30 NKFR 10.30 EGK 
2. s. e. p. 26-04-20 10.30 NKFR 09.00 NKFR 10.30 EGK K

MAJ
3. s. e. p.  03-05-20 10.30 NKFR   10.30 KKO 10.30 EGK
Bededag 08-05-20 10.00 + 12.00 	 Henvises til Hylleholt 10.30 EGK K
4. s. e. p. 10-05-20 10.30 KKO 09.00 KKO 10.30 EGK
5. s. e. p. 17-05-20 10.30 NKFR 10.30 KKO 09.00 KKO K
Kristi Himmelfart   21-05-20 10.30 KKO   09.00 KKO 10.30 EGK
6. s. e. p. 24-05-20 10.30 KKO 09.00 KKO 10.30 EGK K
Pinsedag 31-05-20 10.30  NKFR 10.30 KKO 10.30 EGK

JUNI
2. pinsedag 01-06-20 11.00  11.00  11.00  K

Gudstjenester på Lindevejcenteret se side 11. Gudstjenester på Hylleholtcenteret se side 22.


