
FAXE · ROHOLTE · HYLLEHOLT SOGNE

KirkehilsenKirkehilsenKirkehilsen
FORÅR  · NR. 2 · 9. ÅRGANG · APRIL-JUNI 2021

1



2

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: 25. maj 2021

Forsidefoto: 
"Faxe kirke i blomst"

Ansvarshavende redaktører: 
Claus Østenby, Faxe: faxoegaard@mail.dk
Lene Rostgaard, Roholte: leneogniels04@gmail.com  
Erik Grønvall Kempfner, Hylleholt: ergk@km.dk

Såfremt kirkebladet ikke modtages, bedes man 
henvende sig til ansv. redaktør i sognet.

DE 3 SOGNE

PRÆSTEN HAR ORDET

FORÅR  ·  NR. 2 ·  9. ÅRGANG ·  APRIL-JUNI 2021

Sangill G
rafisk · 55 53 05 05

FAXE SOGN

ROHOLTE SOGN

HYLLEHOLT SOGN

Kirsten Kjær Ohms 3 

FÆLLESARRANGEMENTER & KONCERTER

FRA KIRKERNE

Præsten har ordet

3

Pilgrimsvandring 2021 28

Kirkelig vejviser                                 29-31
Gudstjenesteliste 32

De forspildte forventningers tid?

I øjeblikket har jeg fornøjelsen af at undervise 
konfirmander pr. telefon. Det er den lavtekno-
logiske udgave af fjernundervisning, - og som så 
meget andet fjernundervisning fungerer det på 
sin vis. Nogle gange bedre end det sædvanligt 
ville gøre.  Andre gange dårligere, det skal også 
indrømmes. Under alle omstændigheder lykkes 
det med jævne mellemrum både konfirmander 
og præst at blive klogere, mens vi arbejder os 
igennem tegneren Peter Madsens fremragende 
Jesus-tegneserie

En af dagene talte konfirmanderne og jeg om, 
hvad det mon betød, når Jesus bad os om at lade 
være med at bekymre os? Konfirmanderne havde 
mange kloge bud på spørgsmålet, - men jeg sad 
tilbage med en lille nagende fornemmelse af, at 
forventninger måske ikke er bekymringer som 
sådan… Vi glæder os jo for det meste til livets 
og årets begivenheder, som f.eks. en veloverstået 
eksamen, fester og sammenkomster i de klubber 
og foreninger vi er medlemmer af, fødselsdage, 
barnedåb, bryllupper og meget, meget mere. 

Men i øjeblikket er enhver forventning ledsaget 
af de mere eller mindre udtalte ord: ”hvis, det 
altså kan lade sig gøre”. Og glemmer man for et 
øjeblik lige netop den bekymring, for selvfølgelig 
kan vi fejre jul og nytår og se frem til både påske 
og pinse… Så bliver man ramt nærmest dobbelt 
hårdt, som f. eks. da jeg blev ringet op sent lil-
lejuleaften og fik at vide, at julegudstjenesterne 
næste dag var aflyst.

Hvad gør man så? Ja, for vi har også i kirken 
lært en slags automat-reaktion, der udløser en 
ganske heftig aktivitet, så selvfølgelig blev der 
gjort noget. Der blev lagt prædikener på kirkens 
facebook-side og billeder af den julepyntede 
kirke. Der blev sat et lyskors i det kirkevindue, 
der vendte mod Rønnedevej, så det i sig selv 
kunne prædike om den Jesus, der kom som et lys 
i mørket. Og jeg satte mig i kirkens våbenhus den 

24.12, sådan ca.15-20 minutter før hver af de 
gudstjenester, der skulle være holdt, så jeg kunne 
undskylde og forklare. Det sidste blev ikke nød-
vendigt, - der havde været nok opstandelse og 
debat inden, så der var ingen, der gik forgæves.

Vi havde ellers tænkt os så godt om. Ekstra 
gudstjeneste og billetter til selvsamme. Og pro-
grammet med forkortede julesalmer var blevet 
trykt, - og et nyt igen, da vi helt opgav tanken om 
fællessang. Det skal i den forbindelse understre-
ges, at jeg var enig i beslutningen om at aflyse 
julens gudstjeneste, ligesom jeg efterfølgende 
har haft stor forståelse for, at kirkegangen har 
været mere end beskeden i søndagene efter. Men 
de forspildte forventninger… for præster glæder 
sig også til julen og det for mere end gavernes 
skyld… de forspildte forventninger, de tynger. 

Også nu, hvor det kan være svært at se frem til 
påske og pinse. Og så er der konfirmationerne, 
som endnu engang bliver ramt af uvisheden. Jeg 
kunne måske lade være med at bekymre mig, men 
når jeg ikke engang synes, jeg kan tillade mig for-
ventningens ubekymrethed, så føles det dobbelt 
tungt.

Det har vi tilfælles, både som præst og menig-
hed, kirke og samfund og gamle og unge. 
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Sognepræst Karin Andersen begyndte som 
barselsvikar i en turbulent tid, hvor hverda-
gen stadig var præget af corona-restriktioner 
og gentagne opmålinger af kirkerummene, så 
man kunne beregne antallet af kirkegængere. 
Det var derfor ikke muligt at byde Karin så 
hjertelig velkommen i juni 2020, som hun 
egentlig var, for der ER arbejde til mere end 
1 præst i Faxe-Roholte Sogn. Også under en 
corona-nedlukning.
  Men pyt, tænkte både jeg og andre. Når Ka-
rin holder op, kan hun få den anerkendelse 
af sig selv og sit arbejde, som hun fortjener. 
Desværre var det stadig ikke muligt, da Ka-
rin havde sidste arbejdsdag søndag d. 28. 
februar i henholdsvis Faxe og Roholte Kirke.

  Så jeg vil i stedet her udtrykke en stor og 
varm tak til Karin, der både bar med og bar 
alene, da jeg i en periode var sygemeldt, først 
heltids og så deltids. Det var en stor hjælp 
at vide, at begge sogne var i kompetente og 
sikre hænder, - og en endnu større hjælp, at 
jeg oplevede en god og kollegial opbakning 
fra hendes side.
  Jeg har ikke mindst haft meget glæde af 
Karins humor. Hun kunne sige tingene li-
geud, - og sætte en del på plads, og det har 
altid været en stor fornøjelse at tale med 
hende, når der var noget, der skulle vendes 
på præstelig tomandshånd. 

Kirsten Kjær Ohms
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TAK til barselsvikar Karin Andersen

For ikke så længe siden kunne jeg have svaret på 
ovenstående spørgsmål uden tøven. I den sene-
ste tid er det blevet langt sværere. 

Jeg ved, hvad jeg mangler; først og fremmest 
sang – men også nadveren: Endnu vigtigere end 
både sang og nadver er muligheden for at byde 
alle velkommen og kunne mødes uden at tænke 
på smitterisiko og afstand. 

Sprit, mundbind og visir, samt afspærrede kir-
kebænke og stolerækker og formanende opslag 
om det tilladte antal i våbenhus, hoved- og side-
skib… Det er nærmest det stik modsatte af det 
inkluderende fællesskab, som kirken står for. 

Det gør mig lidt mindre, at der er en tidsmæs-
sig begrænsning og dog… Jeg talte med en kirke-
gænger, der sagde, at det også kan gå for hurtigt. 
Der var ikke den tid til indre refleksion og ro, som 
hun holdt af, når det vigtigste skulle holdes in-
den for ½ time.

Men selv under de sværeste vilkår er det muligt 
at forkynde det kristne budskab. Det kan være 

lokal radiogudstjenester eller andagter, der læg-
ges på nettet. Det kan være små hilsner gennem 
face-book eller hjemmesider. DR tilbyder også 
gudstjenester. Og så har de fleste kirker også 
fundet udveje for et og andet, også i Faxe Kirke.

Ved fastelavnsgudstjenesten var tøndeslagning 
ikke muligt, men kirketjeneren fik lavet mange 
små slikposer, der fik følgeskab af den faste-
lavnsangs-salme, som vi har for vane at bruge 
i Faxe Kirke. Og jeg har forsøgt med nogle små 
bordvers, som man kunne indlede dagens fro-
kost eller aftensmad med, så man også på den 
måde fik Jesus med til bords. Det ER ikke nadver, 
men lidt er bedre end ingenting. Mon ikke den 
kommende påsketid på samme måde vil blive 
præget af samme iderigdom og gode vilje. Det 
kan jeg godt glæde mig til, midt i al uvisheden. 

Kirsten Kjær Ohms

Hvad er en gudstjeneste?
Vi savner bekymringernes modpol; alle de gla-
de forhåbninger, der lægges som frø i jorden 
for at spire og gro. Ikke alle bliver til noget, 
det ved enhver gartner, - men de, der gør… 
De giver 30, 60… ja 100 gange igen. Ja, her 
citerer jeg fra en af Jesus’ lignelser, der handler 
om Guds mod til at lade noget gå til spilde, 
fordi det endelige resultat mere end opvejer 
alt det andet.

  Og det måske også Guds ubekymrethed 
vi skal lære af i denne tid, - og så alt det, der 
BLEV og BLIVER til noget, både sidste år og i 
år. Der kom og kommer elskede og ønskede 
børn til verden. Der er børn, der vokser og 
udvikler sig og bliver til unge mennesker for 
øjnene af os. Består deres eksamener og be-
gynder deres uddannelse. Der er fødselsdage, 
der fejres på afstand og over zoom, men med 
hjerte og nærvær. Der er stadig forelskelse og 
kærlighed og godt samvær at glæde sig over. 
Kort og glimtvis, men stadig stærkt og betyd-

ningsfuldt. Og den vaccine, som vi ikke turde 
håbe på sidste år… for kunne det overhovedet 
lade sig gøre at udvikle den så hurtig og gøre 
den så effektiv, at den kunne forandre noget 
for os og verden? Den er ikke alene på trap-
perne, men er allerede i gang med at blive givet 
til flere og flere.

  Midt i sorgen over det, der ikke blev til 
noget, og store og reelle bekymringer for ens 
indkomst og livsværk og corona-epidemiens 
indvirkning på families gamle og unge og en 
selv… Midt i sorgen, så er der stadig noget 
at glæde sig over og håbe på, - og det ikke 
bare på trods. Vi har Gud på vores side, når 
vi håber på mere end det, vi egentlig tør regne 
med, og vi går på bedste vis i hans fodspor, 
når vi som en anden bondemand sår håb og 
forventninger, uden tanke på spild, men på 
de muligheder, som vil blomstre og gro, når 
tiden er til det. 

Kirsten Kjær Ohms

Sang-cafe er STADIG sat på corona-pause 
Men vi vender stærkt tilbage, ligeså snart det er forsvarligt og sikkert, at vi igen kan 
mødes til sang, kaffe/thé og småkager. Det kan forhåbentlig lade sig gøre lige efter 
sommerferien, hvor de fleste er blevet vaccineret og vi i øvrigt ved mere om, hvordan 
vi skal forholde os. I næste nummer af kirkebladet forsøger organist Charlotte Hjerrild 
Andersen og jeg os med en dato. 

Hold i øvrigt godt øje med kirkens facebook-side, hvor man kan finde: “Ugens sal-
me”. Der kan man finde en lille begrundelse/historie om salmen. Det hele er godt hjul-
pet på vej af den fantastiske hjemmeside, der hedder: www.dendanskesalmebogonline.
dk, for her kan man både læse teksten og høre musikken og det i både orgel og klaver-
version. Da der ofte er mere end 1 vers i salmerne, er der også mulighed for at trykke 
på et lille ikon, der forestiller en slags båndsløjfe, så man kan synge helt færdigt. Selv 
på de meget, meget, meget lange salmer.

Kirsten Kjær Ohms 
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2. pinsedag uden Boesdal?!
Kan det næsten blive 2. pinsedag uden 
den traditionsrige fælles provstigudstje-
neste i Boesdal Kalkbrud? Ja, sidste år 
måtte vi undvære de smukke rammer 
om friluftsgudstjenesten, - og i år har 
provstiets præster besluttet sig for en 
mindre og mere lokal fejring af 2. pinse-
dag. Det vil forhåbentlig gøre det nem-
mere at tilpasse gudstjenesten til de re-
striktioner, der måtte gælde, hvad enten 
gudstjenesten fejres indenfor eller uden-
for. I sagens natur er det endnu uvist, 
hvad der kan lade sig gøre mandag d. 
24. maj, så hold øje med dagspressen 
og kirkernes facebook- og hjemmesider.

Kirsten Kjær Ohms

Dåbshjerter
Faxe Kirkes nye smukke dåbstræ var fyldt 
med dåbshjerter, - og der VAR egentlig pla-
nen, at invitere dåbsfamilier til en lille an-
dagt i slutningen af november, så hjerterne 
kunne hentes hjem… Men så blev jeg syg, 
og dernæst steg corona-tallene så meget, 
at det på alle måder virkede som en dårlig 
ide at invitere mange forskellige til en og 
samme begivenhed. 
  Hjerterne blev i stedet pillet af og gemt til 
andre og bedre tider, - men vil familien ger-
ne have dåbsbarnets hjerte allerede nu, så 
kan man henvende sig til mig eller kirketje-
neren. Se adresselisten bagest i kirkebladet.
  Lige nu håber jeg på at kunne invitere dåbs-
børnene og deres familie til en søndag i sep-
tember, - i næste kirkeblad vil der være en 
dato og et tidspunkt. Og selvfølgelig er både 
de ”gamle” dåbsbørn, fra september 2019 
og de ”nye”, hvis hjerter allerede er begyndt 
at fylde dåbstræets grene, velkomne. 

Kirsten Kjær Ohms

I januar deltog jeg i et skypemøde med provstiets 
præster, - og var ærlig talt kun lige akkurat kom-
met mig over den jul og det nytår, der ikke var 
blevet til noget, og ikke mindst en konfirmand-
undervisning, der skulle organiseres på en no-
genlunde fornuftig måde, - da flere af præsterne 
begyndte at diskutere om, der ikke skulle meldes 
nye datoer ud for konfirmationerne?

Og jo… Det kunne jeg da godt se, nok blev 
nødvendigt. Selvom vaccinationerne ville kunne 
rulles ud, fuldstændig som planlagt, så kunne 
man på ingen måde regne med “normale” til-
stande til de konfirmationer, der var planlagt i 
april/maj, hverken når det gjaldt kirkerne eller 
familiernes muligheder for at holde fest. 

Jeg skyndte mig derfor at reservere lørdag d. 
21. august til konfirmationer, da det var den 
allerførste lørdag efter skolesommerferien, 
der ikke var planlagt bryllupper… Men, blev 
jeg spurgt, skal der så ikke være konfirmation 

den 30. april? Og jeg kunne klart og utvetydigt 
svare: måske. 

Lige nu kender jeg kun de restriktioner der 
gælder til og med udgangen af februar, hvor der 
max. kan være 42 i kirken, gudstjenesterne kun 
må vare ½ time og der IKKE må synges… og der 
i øvrigt skal bære mundbind, når man går ind og 
ud af kirken. Derudover er der et forsamlingsfor-
bud, som også kan begrænse den efterfølgende 
fest, MEN ønsker man konfirmation på de vilkår, 
så kan det selvfølgelig lade sig gøre. 

I øjeblikket er der planlagt 2 konfirmationer 
til St. Bededag, - men bliver det kun en enkelt el-
ler 2, der skal konfirmeres, så forestiller jeg mig, 
at vi måske nøjes med en enkelt tjeneste. Derfor 
opfordrer jeg til, at man som kirkegænger holder 
sig orienteret via kirkens hjemme- og facebook-
side. OBS! Konfirmanderne til St. Bededag får 
selvfølgelig direkte besked.

Kirsten Kjær Ohms

Der er kommet en ny digital selvbetjeningsløs-
ning ved indskrivning til konfirmationsforbere-
delse og konfirmation. Det nye system sikrer, 
at begge forældremyndighedsindehavere giver 
samtykke til, at barnet må gå til konfirmations-
forberedelse og blive konfirmeret. 

Konfirmandtilmelding vil være åbent for til-
melding i perioden fra 1. april til 30. september. 
Hvis tilmeldingen sker efter fristen, får forældre-
ne besked på at kontakte deres lokale sogn. For-
ældrene kan tidligst tilmelde deres barn året før 
konfirmationen. Ønsker ens barn for eksempel 
at blive konfirmeret i 2022, skal forældrene altså 
tilmelde barnet inden fristen udløber i år. Der er 
lagt et link til konfirmandtilmeldingen på kirkens 
hjemmeside: www.faxekirke.dk
  
Hvordan tilmelder man sit barn til konfirmand-
undervisning på nettet?
Den ene forælder begynder tilmeldingen ved at 
gå på sognets egen hjemmeside og trykke på det 
link, sognet har lagt der. Hvis sognet ikke har en 
hjemmeside, kan forælderen benytte sig af linket 

på folkekirken.dk. Personen logger ind på syste-
met ved at benytte sit NemID. 

Når den ene forælder har signeret tilmeldin-
gen, modtager den anden forælder en mail med 
et link, så vedkommende også kan skrive under 
med sit NemID. 

Når begge forældremyndighedshaverne har sig-
neret en tilmelding, vil sognet modtage tilmeldin-
gen. En forælder med eneforældremyndighed kan 
selvfølgelig også bruge selvbetjeningssystemet.

En konfirmandtilmelding sker som udgangs-
punkt til barnets bopælssogn. Hvis der foreligger 
en aftale med et andet sogn om konfirmations-
forberedelse eller konfirmation, kan forælderen 
skrive dette i sin tilmelding.

Konfirmandforældremøde 
Der vil altså ikke være en indskrivning, - men til 
gengæld afholdes der hurtigst muligt et oriente-
rende forældremøde for hvert konfirmandhold. 
Selvfølgelig efter de på det tidspunkt gældende 
retningslinjer.

Konfirmation i april (og august)

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

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

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

ter også findes en oversigt 
både over vores menig-
hedsråd samt vores per-
sonale. Her kan du altid 
finde rette vedkommende at kontakte, hvad 
enten det er præsten, kordegnen, kirketjene-
ren, organisten, kirkegårdslederen eller sog-
nehusmedarbejderen. 

Her finder du også information omkring både 
kor, konfirmander, baby- og tumlingesalme-
sang, koncerter o.m.a. 

Følg os gerne på Facebook/Faxe Kirkes side
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Minikonfirmander før sommerferien? Faxe Kirkes Spirekor og Faxe Kirkes Ungdomskor

Faxe Kirke tilbyder hvert år minikonfirmandun-
dervisning til eleverne på 3.dje klassetrin. Pga. 
corona-virussen og derpå flg. nedlukning nåede 
vi kun at undervise elever fra Rolloskolens 3. A. 
Bagefter føles det helt mirakuløst, at vi også fik 
en god afsked med dem og deres familier, inden 
først skolerne og så Danmark blev lukket ned. 

Inden det kom så vidt havde børnene arbejdet 
med flere forskellige kreative projekter, bl.a. 
skrotdyr, hvor de gik i Skaberens fodspor, og af 
fjedre, golf-tees og meget andet fik skabt helt 
anderledes dyr end dem, vi kender. Der blev 
også lavet små kors af drivtømmer, der blev de-
koreret på kreativ vis. Se billederne. 

Vi håber på at kunne nå at invitere eleverne fra 
3. B til et lignende undervisningsforløb inden 
skolesommerferien, men kan det ikke lade sig 
gøre, så håber vi på, at det kan lykkes efter som-
merferien, selvom børnene så er begyndt i 4. 
klasse. Der uddeles en invitation på skolen, når 
vi er klar til at undervise. Se evt. også hjemme-
siden: www.faxekirke.dk  eller følg Faxe Kirke 
på facebook.  

Kirsten Kjær Ohms

Faxe Kirkes Spirekor og Spirekorets hjælpere
I december, var der igen fuld tryk på prøverne i 
Spirekoret. Den sidste torsdag inden 4. søndag 
i advent skulle vi opføre et krybbespil med ko-
stumer, replikker og selvfølgelig masser af san-
ge. De unge korister var ved at have melodierne 
godt indlært, kostumerne var sat i stand og de 
mange roller var lige blevet fordelt. Humøret hos 
koristerne var godt og de glædede sig til at vise 
krybbespillet frem. Fordi der kun måtte være et 
begrænset antal tilskuere i kirkerummet, havde vi 
taget den beslutning, at krybbespillet skulle op-
føres udelukkende for spirekorets familier. 

Familierne skulle bestilt billetter og så var det 
muligt at overholde afstandskravet på to meter 
dels mellem hver korist og dels mellem hver en-
kelt familie. Vi havde ovenikøbet lavet et kryb-
bespil, der ville kunne gennemføres, uden at af-
standkravet blev overtrådt. Lidt af et puslespil, 
men her var det en stor hjælp, at koristerne i Spi-
rekoret og Spirekorets hjælpere i flere tilfælde 
kommer fra samme familie, så to korister kunne 
stå ved siden af hinanden og spille f.eks. 

De vise mænd, engle, hyrder: altså roller, hvor 
flere korister har samme funktion. Spirekorets 
traditionelle julekoncert med Ungdomskoret var 
ikke mulig at gennemføre, fordi afstandkravet på 
4 m2 pr. sanger ville have begrænset antallet af 
tilhørere på grund af manglende plads. 

Da strammere coronarestriktioner ramte os i 
midten af december, måtte vi aflyse og håbet var, 
at krybbespillet kunne opføres til kyndelmisse i 
stedet for. Foreløbig er Spirekoret på standby, 
men vi håber at komme i gang igen så snart det 
er muligt.

Spirekoret må vente med at starte, til det igen 
bliver tilladt, men alle koristerne vil forinden 
blive kontaktet. På Faxe Kirkes facebookside:  
www.facebook.com/Faxe vil der iøvrigt komme 
nærmere informationer om, hvornår og hvordan 
vi kan have fælles korprøver igen.

Faxe Kirkes Ungdomskor
Det var på forhånd klart for os alle, at det af 
pladshensyn ikke ville være muligt at gennemføre 
kirkens traditionelle julekoncert, og vi ville heller 
ikke kunne synge motet ved julegudstjenesterne.

I stedet ville vi synge ved “De ni læsninger” 4. 
søndag i advent og vi havde da også nået at være 
i kirken og øve korrepertoiret igennem og vælge 
solister. Men så kom de skærpede restriktioner 
lige op til jul og det viste sig, at den fine korprø-
ve, vi havde i Faxe Kirkes smukke akkustik, hvor 
vi øvede alt julerepertoiret igennem, skulle blive 
den sidste prøve, koret havde i meget lang tid. 

Julegudstjenesterne blev aflyst og ved gudstje-
nesterne sang nu kun én kirkesanger ad gangen.

Også her var håbet, at vi kunne synge vores 
repertoire fra “De ni læsninger” til Kyndelmisse. 
Koret lå stille i januar, men vi er her i starten af 
februar gået i gang igen. 

Vi øver hver torsdag over Skype ved hjælp af 
indspillede stemmefiler og tekster og noder, som 
bliver afleveret i hver korists postkasse. Reper-
toiret er sat sammen, så det kan passe til alle 
søndage frem til sommerferien. 

Vi øver på motetter til Mariæ Bebudelsesdag, 
som er sidste søndag inden Påskeugen, til 1.på-
skedag, Kristi Himmelfart, Pinse og helt frem til 
Trinitatis-tiden. Koret har virkelig taget opgaven 
seriøst og det er en fornøjelse at øve med kori-
sterne en ad gangen, eller to, når der er tale om 
søskende. 

Men vi glæder os nu alle til at kunne synge 
sammen igen.

Alle kan ringe til mig, hvis der er spørgsmål, el-
ler hvis nogen ønsker at synge med i Faxe kirkes 
Ungdomskor.

Charlotte Hjerrild Andersen
organistcha@gmail.com
Tlf. 3030 2291 telefontid fra 9.30
Mandag er fridag
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Vi turde ikke tage nogen chancer i forbindelse 
med afholdelse af fastelavn den 14. februar. Vi har 
stadig restriktioner - og en af dem er, at vi f.eks. 
ikke må mødes i sognehuset til f.eks. fastelavn. 
Derfor blev fastelavn 2021 også en væsentlig del 
anderledes end vi er vant til fra de andre år. 

Desværre ingen tøndeslagning i sognehuset med 
hyggelig kaffe og fastelavnsboller, ingen dron-
ninger og konger 

I stedet valgte vi at holde fastelavnsgudstjene-
ste i kirken - næsten som vi plejer - endnu 
en gang var kirken fint pyntet og præsten 
holdt en rigtig familie- og børnevenlig 
gudstjeneste. Præst og kirketjener i ud-
klædning, masser af slikposer til kirke-
gængerne efter gudstjenesten. 

Naturligt nok er alle meget forsigtige i øje-
blikket, og det gav også udslag i antallet 
af kirkegængere. Men dem, der var der, fik 
endnu en hyggelig formiddag i kirken og 
lækkerier med hjem bagefter. 

Vi krydser fingre alt, hvad vi kan, for at 
det hele er noget mere genkendeligt til 
næste år. 

Ghita Kruuse Petersen

Som de fleste i det forgangne år har spottet - 
er det svært at spå - især om fremtiden 

Derfor er det også rigtig svært at planlægge 
både aktiviteter, handlinger, koncerter og me-
get andet i denne anderledes tid. 

Vi forsøger vores bedste for at kommunikere 
ud både på vores hjemmeside www.faxekirke.
dk samt på Facebook, Faxe Kirkes side, når der 
er nye tiltag, aktiviteter m.m. 

Besøg gerne hjemmesiden, hvis du har brug 
for informationer eller like vores side på Face-

book, så er du opdateret på aktiviteterne i 
Faxe Kirke. 

I denne tid med så mange omlægninger, af-
lysninger, ideer som pludselig opstår som kan 
lade sig gøre - er det ikke altid, at det lige pas-
ser ind med, at der er et nyt Kirkehilsen på vej. 
Derfor er det en rigtig god ide at orientere sig 
på de to ovenstående platforme. Der kan vi 
hurtigt melde ud med nye tiltag eller hvis no-
get bliver aflyst etc. 

Julen blev som så mange andre ting i 2020 ikke 
som forventet med en stopfyldt kirke, hvor vi 
normalt fejrer Jesus fødsel, synger en masse ju-
lesalmer og beundrer den smukt pyntede kirke. 

Faktisk helt indtil onsdag den 23. december 
var vi af den overbevisning, at vi skulle fejre da-
gen i kirken som ovenfor - dog med begrænsnin-
ger i antallet af festklædte mennesker - men dog 
med både pynt og sang. 

Dette ændrede sig drastisk, da vi i løbet af af-
tenen den 23. december fik nye retningslinjer 
fra biskopperne efter nye restriktioner fra rege-
ringen. Biskopperne mente ikke, at der var tid 
nok til at forberede julegudstjenester med de nye 
restriktioner på under 1 døgn. Dette betød, at vi 
med lynets hast skulle aflyse alle julegudstjene-
sterne den 24. december, ligesom kirkerne blev 
lukket helt ned til og med 3. januar 2021. 

Øv det var noget af en skuffelse, eftersom alle 
i tiden op til havde samarbejdet og fået en plan 
om hvordan julegudstjenesterne kunne holdes 
med både afstand og antalsbegrænsning. 

Desværre fik ingen lov at komme og se den 
trods alt julepyntede kirke og ingen hilsninger 
om en glædelig jul. Alt i alt noget af et antikli-
maks, når vi havde sat alle sejl til, at det hele 
kunne gennemføres på betryggende vis. 

Ligeledes var det jo så heller ikke muligt at 
holde vores efterhånden traditionsrige nytårs-
gudstjeneste den 31. december, hvor vi med 
kransekage og bobler plejer at ønske hinanden 
godt nytår. 

Efter den 3. januar 2021 er det heldigvis igen 
muligt at holde gudstjenester og andre handlin-
ger i kirken. Dog må handlingerne for tiden kun 
vare 30 minutter, det er kun kirkesangeren, som 
må synge og vi har ikke nadver. Men vi må have 
gudstjeneste og være sammen i kirken - dog med 
antalsbegrænsning. 

Vi må være tålmodige sammen - foråret er på 
vej - og DK er i fuld gang med at vaccinere 

Det bliver godt igen  
Ghita Kruuse Petersen

Fastelavn 2021

Planlægning og offentliggørelse af aktiviteter

Jul og nytår 2020
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Særlige gudstjenester i Faxe Kirke

Skærtorsdag d. 1. april
Jesus indstiftede nadveren

Langfredag d. 2. april
Liturgisk gudstjeneste med læsninger, musik 
og sang 
Jesus blev udleveret til rettergang, dømt til dø-
den, hængt på et kors og døde. 

Påskesøndag d. 4. april
Påskesøndag hører vi om det ubegribelige, det 
dejlige, det forunderlige, at den Jesus, der var 
død, nu atter lever.

2. påskedag d. 5. april
Her henvises til Roholte Kirke. Obs! Kirkebilen kører. 
2 af Jesus’ sørgende disciple møder Jesus, da de 
er på vej mod Emmaus. De genkender ham først, 
da Jesus ved deres fælles aftensmåltid velsigner 
brødet og bryder det. 

St. Bededag
Fredag d. 30. april - Konfirmation?
Endnu vides ikke hvordan betingelserne bliver, 
og af samme grund er der også planlagt konfir-
mation lørdag d. 21. august. Vi holder fast på 
datoen, er usikre på klokkeslettet og glæder os til 
at fejre de unge mennesker på bedst mulig vis om 
det så bliver før eller senere. Se gerne facebook/
kirkens hjemmeside for yderligere information, 
når dagen nærmer sig. 

Kristi Himmelfartsdag 
Torsdag d. 13. maj - Konfirmation?
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 forhåbentlig også 
et par enkelte unge mennesker med tilknytning 
til sognet.

Pinsedag d. 23. maj 
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 d. 24. maj
Normalt er 2. helligdage ikke de mest populæ-
re blandt prædikanter, - men jeg tror de fleste 
præster vil gøre en undtagelse med 2. pinsedag, 
hvor teksten er taget fra Johannes-evangeliet, der 
begynder med ordene: “Således elskede Gud ver-
den, at han gav sin enbårne son, for at enhver, 
som tror på ham, ikke skal fortabes, men have 
evigt liv (Joh. 3,16)”. Hvor og hvordan gudstje-
nesten skal fejres vides endnu ikke, så følg med 
på hjemme- og facebooksider og i dagspressen.   

Pletskud 

FAXE SOGN

1312



Erantis og vintergæk er fremme eller 
klar til at titte op af jorden, som de 
første forårsbebudere.
Og har man plantet små tete a’ tete 
(mini påskeliljer) i bunden af krukker-
ne i udestuen, så er de lige ved, at sprin-
ge ud. Det betyder også, at jeg kan vende 
tilbage til arbejdet på Roholte kirkegård lige før 
påske. Så går det sin gode gang igen. Årstidens 
skiften er skøn. Da vi nærmede os jul, blev de 
sidste brune blade fjernet fra gravstederne, og nu 
glæder vi os til de lysegrønne blade, der kommer 
piblende frem på buske og træer. Der er en skøn 
afveksling i årstiden. Men for mit vedkommende 
er det forårets komme og efterårets farver der 
er flottest. Sommeren er dejlig varm og med de 
sædvanlige gøremål, hakke ukrudt, vande plan-
terne, hygge om roserne, og slå græs m.m.

Det bliver også godt, når vi alle er vaccineret. 
Der er mange, der har brug for, 
at komme til kirkens arrangementer. 
Strikkedamerne, som sidder hver 
for sig og strikker. 

Sang cafeen, er henvist til tv fredag 
aften, hvor vi alle synger sammen 
hver for sig. Og ikke mindst guds-
tjenesterne og arrangementerne i 
kirken. Som det foregår nu, er jo 
en nødløsning, hvor der ikke syn-

ges med på salmerne, der er ikke 
nadver, det hele varer ½ time. Men 

muligheden er der, og benyt jer af den. 
Der bliver passet godt på alle.

Nu har vi klaret et år med Corona, så de sidste 
måneder indtil vi alle er vaccineret, skal vi også 
klare. Det bedste af det hele er, at det nu bliver 
lysere og varmere udenfor, så der er mulighed for, 
at gå en tur, tage kaffen eller madpakken med i 
skoven. På gensyn alle sammen.

Forårs hilsner fra
Lene

Foråret buldrer frem

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

aktiviteter i kirken og Sognehuset.

ROHOLTE SOGNROHOLTE SOGN

Nyt fra graveren

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

Så er det igen tid til at finde forårs humøret frem 
og tage fat på det sidste store stykke hæk udskift-
ning nederst på afd. B. Der er en del nedlagte 
gravsteder i dette område. Vi påregner at grave 
den gamle hæk op lige efter påske, og så hurtigt 
det lader sig gøre reetablere gravstederne med 
nye små Thuja planter. På sigt vil de nedlagte 
gravsteder blive udlagt til urner eller blive plan-
tet til med prydplanter. Gravstenene på de ned-
lagte gravsteder får så vidt muligt lov at indgå i 
beplantningen. Hvis nogen ønsker at få gravste-
nen fra deres nedlagte gravsted med hjem er de 
velkommen til at kontakte graveren for nærmere 
aftale.

Vi har haft den fornøjelse at arbejde sammen 
med præst Karin Andersen, som har vikarieret 
under Nanna Katrines barselsorlov. Det har 
krævet lidt af os alle og få tingene til at falde på 
plads, så det hele passede til de skiftende corona 

restriktioner senest med en forkortet gudstjene-
ste og ingen salmesang. Det har været et rigtig 

godt samarbejde, tak for 
det. God vind fremover til 
Karin og velkommen tilba-
ge til Nanna Katrine. 

Rigtig god påske
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I februar delte Rise Above Foundation igen strik-
kede bluser og tæpper ud til fattige børn, som 
produceres af en række kvinder her fra området. 

“Vi er meget taknemmelige for den store hjælp 
der ydes af den dejlige gruppe damer fra Dan-
mark, som gennem en årrække har sendt deres 
fine håndarbejde ud til Filippinske børn”, siger 
Elisabet Hansen som er en af medstifterne af 
Rise Above Foundation i Filippinerne. 

Elisabet fortsætter: “I første omgang delte vi 
trøjer og tæpper ud til børn fra de bjergrige om-
råder omkring Cebu City. Dernæst tog vi ud til 
gadebørn og deres familier, der bor i små huse 
sat sammen af skrotjernplader, krydsfiner og 
gammelt presenning, et hjemsted for de fattig-
ste af de fattige i Cebu City. Inden vi kom derud, 
havde vi sendt en besked ud, at det var muligt at 
komme og få gratis tøj. Så snart vi ankom, be-
gyndte børn som voksne at stimle sammen i håb 

om, at de kunne få del i de gode ting. Drenge 
som piger. En lyserød eller lilla bluse går til alle. 
Alternativet er ingen bluse”. 
De resterende tæpper blev givet til en gruppe æl-
dre hjemløse. 
Rise Above Foundation vil gerne, endnu engang 
sige stor tak til de mange damer, der hjælper fi-
lippinske børn.

Sammen kan vi gøre en forskel!

Har du lyst til at vide mere om 
Rise Above Foundation?
Du er velkommen til at besøge Rise Aboves 
hjemmeside på www.riseabove-cebu.org

Rise Above Foundation ville ikke være i stand til at 
udføre det vigtige arbejde for børn i og omkring Cebu 
City uden hjælp. Rise Above Foundation understøttes 
udelukkende af bidrag og donationer fra partnere og 
frivillige, der yder en stor hjælp.

Jeg har igennem 11 år arbejdet frivilligt med 
fattige børn i Filippinerne. Hovedproblemet til 
fattigdom er manglende uddannelse, hvilket der 
er mange årsager til. En af dem er utrolig dårlig 
tandhygiejne, som resulterer i så dårlige tænder, 
at vi som danskere har svært ved at forstå at det 
er virkelighed for så mange børn. Hvis du har 
prøvet at have tandpine, har du måske en fore-
stilling om hvordan disse børn har det. Forskel-
len er bare, at de aldrig ser en tandlæge og der-
for må leve med smerterne. Den grund er alene 
årsag til at 30% af børnene ikke kommer i skole. 
Det er med det afsæt jeg har været i Filippinerne 
en række gange. 

Min kæreste er tandlæge og laver humanitært 
tandlægearbejde derude. Og jeg er med som 
“assistent” og udøver derudover andre huma-
nitære opgaver. 
Mine rejser har givet mig en stor indsigt i den 
manglende oplysning af befolkningen vedrøren-

de sammenhængen, af den store mængde suk-
ker, tandsmerter og underernæring. 

Arbejdet i Filippinerne er blevet vores fælles hjer-
tesag. 

Efter en af mine mange rejser og efterfølgende 
fortællinger til min mor, Thyra Nielsen, ønskede 
også hun at gøre en forskel for de mange børn. 
Min mor er med i en frivillig strikkeklub, hvor alle 
har ønsket at støtte op med hjælp til de filippin-
ske børn, gennem deres håndarbejde.  

Der bliver stadig strikket 
til fattige filippinske børn
Af Charlotte Juul

ROHOLTE SOGN

En kasse med strikket tøj, bragte glæde og farve til en gruppe filippinske børn.

Per Bjørndal 
og Charlotte 
Juul i en pause 
i behandling af 
de mange børn

Humanitært arbejde i Filippinerne
I Filippinerne bor der 124 millioner 
mennesker. Mellem 40 – 60% le-
ver under fattigdomsgrænsen.
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Corona situationen har vanskeliggjort mange 
aktiviteter rundt om i samfundet. Således også 
RoKoGo-korets mulighed for at holde korprøve 
om onsdagen, for slet ikke at nævne kontakten 
til menighederne og publikum ved vores musik-
gudstjenester og koncerter.

Selvfølgelig savner vi samværet og de dejlige mu-
sikalske oplevelser, som vi må vente tålmodigt på 
igen bliver mulige. Men vi er stædige og øver alli-
gevel!!! Naturligvis mødes vi ikke fysisk, men hver 
onsdag er der online-korprøver, hvor vi mødes på 
Zoom og synger sammen, hver for sig. 

Der er problemer med lydgengivelsen på denne 
(som på alle andre platforme af den art), men vi 
føler alligevel, dels at vi får sunget og lært vores 
stemme i grupperne, dels at vi er sammen om mu-
sikken, når vi kan se hinanden på skærmen.

En gang om måneden mødes hele koret samtidig 
på det samme link, og her synger vi dels de fælles 
numre, dels synger vi fra Højskolesangbogen.

Så når foråret, sammen med håbet om en lys 
fremtid, spirer frem i Dannevang, så er RoKoGo-
koret klar til at mødes for med deres sang at for-
midle optimisme og musikalsk glæde.
Det ser jeg frem til med stor forventning

Christina Bernstein, korleder

RoKoGo-koret er med på noderne

Ved gudstjenesten Skærtorsdag aften medvir-
ker Anna Bernstein på violin. Anna har gennem 
flere år glædet os med sit smukke og indfølen-
de violinspil, som klæder vores musikgudstje-
nester så fint. 

Ved gudstjenesten spiller Anna sammen med 
sin organistsøster, Christina Bernstein.

Skærtorsdag

ROHOLTE SOGN

Juleaften i Roholtekirke 2020 
Det blev på alle måder en anderledes jul. Forberedelserne gik sin vante gang, der var dog 
en ting mere i år, at tage hånd om, nemlig tilmeldinger og afmeldinger til julens guds-
tjenester, som tiden nærmede sig, og coronaen bed sig mere fast. Men Lillejuleaftens 
formiddag forberedte vi os på 2 gudstjenester juleaftensdag. 

Linda pyntede kirken, og vi hjalp hinanden med de 2 flotte juletræer. Ellers holdt vi os på 
lang afstand af hinanden. Det plejer at være en totalt hygge pyntedag for os begge, i år 
var stemningen bare ikke den sammen, det så jo ikke for godt ud med smitten. 
Da det blev fyraften var vi dog klar til Juleaften, og sagde vi ses i morgen. Men sådan gik 
det som bekendt ikke.

Sent d. 23. dec. kunne de der havde tilmeldt sig, kontaktes, alt var aflyst. Øv øv. 

Men Niels og jeg kunne ikke bære, at alt i kirken stod klar til juleaften, så kl. 16.30, efter 
julegudstjenesten i TV., kørte vi ned og tændte lys på juletræerne og i hele koret.  
På kirkegården lyste faklerne op. Vi lavede en lille film fra kirken, som ligger på 
www.roholtekirke.dk husk lyd på. Derefter var det juleaften.

ROHOLTE SOGN
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Som en tur i træningscentret

I skrivende stund (den 24. februar) må vi højst 
være 20 i kirken. Gudstjenestens form er nær-
mest skåret ind til benet og voldsomt forenklet: 
ingen fællessang, ingen altergang, ingen ind- og 
udgangsbøn. En enkelt læsning fra evangeliet. 
Overgangene i gudstjenesten hænger sammen 
med dejligt orgelspil. Og gudstjenesten må højst 
tage 30 minutter. Man spritter af når man går 
ind og ud af kirken. I Hylleholt kirke må kun hver 
fjerde bænkrække benyttes, og man sætter sig 
dér, hvor der ligger en folder. 

Hvis du ikke bryder dig så meget om at synge 
og gå til alters. Hvis du ikke synes, det bør føles 
som at gå i træningscentret, når du går i kirke, 
men mere som at snuppe sig en godbid på ve-
jen (en Gudbid), så har det været muligt under 
pandemien. Det andet er det, vi har rigtige træ-
ningscentre (o. lign.) til. Ingen lange og tunge 
højmesser med 7-9 bønner, 6 salmer, det lange 
nadverritual og oplæsning fra både det gamle 
testamente, brevene og evangeliet. 

Det skal være let at gå i kirke og man skal gå 
lettet derfra. Gudstjenesten skal være mere over-
skuelig, gennemsigtig og enkel. Det er bare mig, 
der tænker højt, naturligvis. Kald det et tanke-
eksperiment. De fleste savner nok salmerne – jeg 
gør i hvert fald! Og ikke mindst nadveren. Men 
en gudstjeneste behøver ikke at være så kompli-
ceret, at man ikke kan se skoven for bare træer. 
Overskuelighed, gennemsigtighed og enkelhed 

giver meget mere mening – ”less is more”, som 
devisen hedder. Det er i hvert fald ikke meningen, 
at man nærmest er udmattet og forpustet efter 
en time og et kvarter i kirken. Ro i sjælen er så 
sandelig også en væsentlig del af meningen med 
at gå i kirke. 

Det har været en lærerig proces at skulle om-
stille alting i overensstemmelse med de skiftende 
restriktioner. Vi har været nødsaget til at ekspe-
rimentere med gudstjenesten – og spørge os 
selv ”hvad” det vil sige at gå i kirke under disse 
forhold. I det hele taget er det på tide at tænke 
gudstjenesten på en helt anden måde. Jeg har for 
eksempel fået mange positive tilbagemeldinger 
om gudstjenesten i dens forskellige afkortede 
former: den er mere meditativ – og giver mere 
mening i sin overskuelige enkelthed.  

Det ene udelukker selvfølgelig ikke det andet, 
hvis man tilbyder forskellige gudstjenesterformer 
på forskellige søndage. Så kan kirkegængeren 
selv vælge den form, han eller hun trives bedst 
med. Elsker du at synge, så lader du dig natur-
ligvis ikke skræmme af en gudstjeneste med 6 
salmer, og møder glædeligt op den søndag. Er 
du mere til ro og fordybelse, så møder du op 
søndagen efter med 4 (eller færre?) salmer til en 
gudstjeneste på 30 minutter. Måske møder du 
simpelthen op i kirken hver søndag, fordi du ny-
der variationen…  

Erik Kempfner

En svær og tung start

Hylleholt har fået et nyt menighedsråd efter et 
fredsvalg. Syv medlemmer og to suppleanter blev 
valgt og en medarbejderrepræsentant, hvilket er 
særdeles tilfredsstillende. Internt har vi fået en 
rigtig god start, og efterhånden har vi lært hinan-
den bedre at kende, selvom vi som menigheds-
råd har fået en svær og tung start i skyggen af 
pandemien.

Som alle jo ved har Covid-19 unægteligt sat sit 
præg på hele kirkens virke og dermed også på 
vores muligheder for på kort sigt at skabe den 
kirke, som vi alle ønskede skulle udfolde sig i 
netop juletiden. Julens glade budskab blev ikke 
formidlet i vores kirke. Jeg måtte som formand 
i forståelse med vores sognepræst, Erik Grøn-
vall Kempfner, lukke vores kirke til tredje januar 
2021. Det skete kl. 22.15 Lillejuleaften. En tung 
og svær beslutning, som efterfølgende blev bak-
ket op af enigt menighedsråd.

Men vi er nødt til at se fremad – og i skrivende 
stund er der også grund til en vis optimisme. Når 
I læser dette, skulle meget gerne have ændret sig. 
Vaccinen vil for alvor være rullet ud, og foråret er 
kommet. Således skulle det forhåbentligt – alt 
andet lige – se noget anderledes ud. 

Vi ser alle frem til en tid, hvor mange flere kan få 
lov til at komme ind i vores kirke, hvor vi alle kan 
finde glæde og håb. Både i tider med megen glæ-
de og i tider med megen sorg. Hvor vi igen kan 
fylde kirken med sang og musik. Hvor vi igen kan 
mødes i Sognehuset for at deltage i de mange 
kulturelle aktiviteter, som Erindringsværkstedet 
står for, og som altid har haft stor opbakning 
fra lokalbefolkningen. Hvor vi igen i samarbejde 
med skoler, idrætslivet og andre lokale kræfter 
kan deltage aktivt i vores dejlige lokalsamfund 
med det, vi kan komme med.

Selvom meget således er anderledes, arbejder vi 
i menighedsrådet med flere tiltag. Kirkerne skal 
gøre vores hjemmeside tilgængelig for døve og 
blinde, hvilket vi aktuelt er i gang med. 

Folkekirkens bidrag til den grønne omstilling var 
emnet for et møde 1. oktober mellem repræsen-
tanter for Landsforeningen af Menighedsråds 
bestyrelse og kirkeminister Joy Mogensen.

Vi skal således også i Hylleholt Kirke se på den 
grønne omstilling. Her er der rigtig mange ind-
gangsvinkler, og mange interessenter har givet 
bud på, hvordan det skal foregå – landet over.

Nationalmuseet har allerede tilbudt at deltage 
i en dialog med kirkens repræsentanter. Muse-
umsinspektør Henriette Rensbro har påpeget, at 
hensynet til miljøet og kulturarven er to sider af 
samme sag, og Restaureringsarkitekt Mia Rah-
bek Andersen, er fremkommet med en række 
konkrete eksempler på, hvor menighedsråd og 
provstiudvalg kan sætte ind f.eks. i forhold til 
CO2-udledning – både i bygninger og på kirke-
gården. Ligeledes har Kost- og Ernæringsforbun-
det ved forbundsformand, Ghita Parry, frem-
kommet med 10 bud på, hvorledes sund kost 
implementeres i eksempelvis Sognehuse, hvorle-
des madspild undgås, brug af emballage etc. Og 
der vil givetvis komme mange flere interessenter 
på banen i de kommende år.

Det er en stor opgave, som ikke ligefrem ligger til 
højrebenet. For menighedsrådene bestyrer stort 
set alle landets kirkegårde, en stor bygningsmas-
se samt nogle præstegårdsjorde. Derfor var mel-
dingen fra Kirke- og Kulturminister, Joy Mogen-
sen også vigtig og set med vores øjne rigtig. Hun 
påpegede og gav udtryk for, at menighedsrådene 
skal have friheden til selv at prioritere, hvordan 
de vil arbejde med grøn omstilling og finde en 
måde, der giver mening, lige præcis i de enkelte 
menighedsråd. 

Mange flere arbejdsopgaver ligger foran os, men 
først og fremmest glæder vi os alle til at fejre Kri-
stendommens – nogle vil sige største – højtid. 
Påsken. Med ønsket om et snarligt gensyn i Hyl-
leholt kirke ønsker jeg på vegne af Hylleholt Me-
nighedsråd jer alle en rigtig god påske. 

Med venlig hilsen,
Jens Jørgen Balle Knudsen, Formand
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PINSEN

Pinsegudstjeneste søndag den 23. maj kl. 10.30 
I Apostlenes Gerninger, kapitel 2, vers 1-4 står 
der: ”Da pinsedagen kom, var de alle forsam-
let.  Og med ét kom der fra himlen en lyd som 
af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, 
hvor de sad.  Og tunger, som af ild viste sig for 
dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af 
dem.  Da blev de alle fyldt af Helligånden, og 
de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter 
hvad Ånden indgav dem at sige”.

Ildtungen er det universelle sprog, som alle for-
står at udtrykke og dele med hinanden. Ilden 
”satte sig på hvert enkelt af dem”, hedder det. 
Ånden gav altså hver og én sit tungemål, sit 
sprog. Min ildtunge er ikke din ildtunge, ligeså 
lidt som min død og ensomhed nogensinde kan 
blive din, og omvendt. Sprog er nemlig altid 
kontekstuelt, altså altid afhængigt af HVOR og 
HVORNÅR og med HVEM du er sammen. Det er 
kun tilsyneladende, at det er det samme sprog, vi 
benytter os af hele tiden. 
Men det er altid de unikke situationer, der afgør 
ordenes og handlingernes betydning og virkning. 

Det universelle sprog er derfor altid unikt. Et an-
det menneske kan ikke udleve dit sprog og være 
dig. Ildtungen er dybt individuel. Den kan ikke 
generaliseres i form af nogen grammatik. Den 
tager form, idet det gunstige øjeblik åbenbarer 
sig for dig i din helt unikke situation. Det sker 
bare! Ligesom ordene på din tunge allerede har 
taget form og fløjet afsted nærmest af sig selv. På 
samme måde lever Ånden igennem dig – ligesom 
ordene der som selvstændige livsformer bevæger 
(sig igennem) dig og letter fra din tunge. 

Helligånden er livets store WOW-effekt!
Og selvom den er det mest individuelle og unikke 
ved hver og én af os – så er den samtidigt det, der 
er i stand til at bringe os mest sammen. Typisk 
kristendom: fyldt med paradokser og mysterier! 
Beviser på at virkeligheden VIRKELIG ER større 
end vi kan rumme og fatte. WOW! 
Ilden lyser op i nattens mørke og varmer vores 
kroppe. Ilden er arnen, der bringer os sammen 
som én stor familie. Det er omkring bålet, det 
unikke udveksles og vores fælles historie holdes i 
live og bliver til. Vi ses til Pinse…

2. pinsedag plejer som bekendt at 
foregå i Boesdal Kalkbrud som en 
dejlig friluftsgudstjeneste, hvor alle 
præsterne medvirker. I år kommer 
gudstjenesten til at foregå ude i de 
enkelte kirker i provstiet – gerne på 
tværs af sognegrænserne. Men på 
grund af Coronaen er det svært at 
forudsige på nuværende tidspunkt, 
hvordan det kommer til at foregå. 
Nærmere besked herom vil derfor 
blive annonceret. 

ANDEN PINSEDAG???

PÅSKEN
Påsken er nærmere omtalt i forrige KirkeHilsen. 
Her er nogle få opdateringer og påmindelser: 

PALMESØNDAG DEN 28. MARTS KL. 10.30 
Vær opmærksom på sommertiden!

SKÆRTORSDAG DEN 1. APRIL KL. 10.30 
gudstjeneste (tidl. annonceret FÆLLESSPISNING er 
aflyst p.g.a. CORONA). 

LANGFREDAG DEN 2. APRIL KL. 10.30
Denne gudstjeneste er beskrevet som “stille” i forrige 
KirkeHilsen, hvilket den bliver med garanti, hvis vi stadig 
ikke kan synge. 

PÅSKEDAG, SØNDAG DEN 4. APRIL KL. 10.30

2. PÅSKEDAG, MANDAG DEN 5. APRIL KL. 10.30 
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Alternativ konfirmandforberedelse
Konfirmationerne er flyttet

Vi har måttet flytte konfirmationerne til sep-
tember ligesom i fjor. Vi har i forvejen altid 
tilbudt en konfirmation i september – i 2021 
den 26. september kl. 10.30. Men grundet de 
forventede restriktioner i april har vi udvidet 
denne dato. 

Konfirmationerne der tilbydes er altså: 
Lørdag den 25. september kl. 10.00
Lørdag den 25. september kl. 13.00 
Søndag den 26. september kl. 10.30 

Nu er det svært at forudsige, hvilke restrik-
tioner, der gælder til den tid, men jeg følger 
i år den samme model som i 2020, der giver 
størst mulighed for at flere af konfirmanderne 
kan blive konfirmeret sammen. Vi er jo nødt 
til at være optimistiske, men det kan ikke ude-
lukkes at ændringer vil forekomme. 

Minikonfirmanderne 2020 er der desvær-
re ikke blevet noget af endnu. De skulle 
have været startet op først i december 
med planlagt krybbespil. Og fortsat i ja-
nuar, februar og marts. Muligheden for 
at genstarte minikonfirmanderne inden 
sommerferien ser ikke just lovende ud. 
Så jeg overvejer at også indbyde 4. klas-
serne på minikonfirmandholdet til ef-
teråret. Nærmere besked herom vil blive 
givet i KirkeHilsen for juli-august-septem-
ber samt på skolens Aula. 

Jeg skal lige gøre opmærksom på at vi 
har konfirmandindskrivning for 2021/22 
i august efter skolestart. Nærmere be-
sked vil blive givet i KirkeHilsen for juli-
august-september samt på skolens Aula.

MinikonfirmanderneKonfirmandindskrivning 
i august

Jeg er ikke ligefrem en haj til det her med compu-
ter. Men det har jeg måttet lære. 

I sne og slud skal ordet ud. Konfirmanderne har 
fået deres konfirmationsgave på forskud: den ge-
niale tegneserie “Menneskesønnen” af Peter Mad-
sen, der er en lettilgængelig genfortælling af evan-
geliet og Jesu liv. Den bruger vi så som “grundbog” 
i den virtuelle konfirmationsforberedelse. Med 
mundbind og sprit har jeg været ude at aflevere 
gaven til alle konfirmanderne, der jo har siddet 
derhjemme og haft hjemmeundervisning. 

Derefter har jeg sendt en lille opgavemail, som 
de har omtrent 14 dage til at besvare – gerne 
sammen med forældre, søskende eller bedste-
forældre. De modtager små sms-udfordringer. 
Og jeg ringer og hører hvordan det går og vi siger 
Fadervor og trosbekendelsen sammen.  

Når opgaverne er besvaret, sender jeg et link til 
Meet, hvor vi mødes online og samler op. 

Og så starter det hele forfra: opgavemail, 
sms-udfordring og telefonopkald. 
Opsamling online. Dette virtuelle 
forløb varer til skoleårets afslutning. 
Hvis Corona-restriktionerne 
tillader det, så vil vi kunne 
mødes ”normalt” igen til 
konfirmandforberedelse 
nogle gange inden som-
merferien. Enten i konfir-
mandstuen eller i kirken.
Hvis Corona-restriktio-
nerne tillader det, så vil vi 
også kunne mødes igen til 

konfirmandforberedelse nogle gange om lørda-
gen i august efter skolestart, hvor vi kan tage på 
udflugt, have ”temadage” med poster, grille og 
overnatte i kirken. 
Det har alt sammen været utrolig lærerigt!

Jeg overvejer ligefrem, at benytte mig af en form 
for fjernundervisning fremover, således at kon-
firmander i den kolde og mørke vintertid kun 
skal møde op i konfirmandstuen efter skole 
hver anden uge, hvor vi ansigt til ansigt samler 
op og uddyber besvarelserne på opgaverne, de 
har modtaget og afleveret per mail og evt. løst 
sammen med deres forældre. Det er der mange 
fordele ved. Ikke mindst fordi besvarelserne per 
mail er anonyme og befriet for pres, så konfir-
manden har tid og ro til at fordybe sig. Det giver 
mig en meget bedre platform for undervisningen 
i konfirmandstuen, hvor vi kan gå direkte til sa-
gens kerne. Timerne indhenter vi nogle lørdage 
i august og september, hvor vejret er godt, og vi 
kan være udendørs og i kirken. Men det var vist 
et sidespring…

Erik Kempfner

HYLLEHOLT SOGN HYLLEHOLT SOGN

2524



Åh, vi krammer, klemmer, favnerÅh, vi krammer, klemmer, favner
dem vi elsker, dem vi savner!dem vi elsker, dem vi savner!
Når du sådan forårsfristerNår du sådan forårsfrister
kan vi leve skønt vi misterkan vi leve skønt vi mister

Gud, du milde dyneløfter!Gud, du milde dyneløfter!
Plant os ud i dine grøfterPlant os ud i dine grøfter
lad os vokse vildt og roligtlad os vokse vildt og roligt
ud i alt der er utroligtud i alt der er utroligt

Mulighed for 
dåbsgudstjeneste

i Hylleholt Kirke:

Lørdag d.  01.05.2021
Lørdag d.  07.08.2021

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

Facebook

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

Erindringsværkstedet 
PROGRAM 

Pga. Corona er det tidl. 
planlagte program for 

1. halvår 2021 
blevet aflyst.

  
Vi satser på at kunne 

mødes igen til september, 
hvor vi vil komme med 

et nyt program.

Hilsen
Planlægningsgruppen

HYLLEHOLT SOGN
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FÆLLESARRANGEMENTER & KONCERTER
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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, 
4640 Faxe
Tlf. 40 56 72 26 · E-mail: nkfr@km.dk 
Træffes bedst: Tirsdag-fredag kl. 10-11 
Fridag: Mandag. 

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

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

ORGANIST: Charlotte Hjerrild Andersen
Tlf. 3030 2291, organistcha@gmail.com
Træffes efter kl. 9.30 tirsdag-fredag. 
Fridag: Mandag

KIRKETJENER: 
Susanne Skjoldgaard Pedersen 
Tlf. 20 14 52 18 · E-mail: kirketjener@sol.dk 
2. kirketjener (Sognehus, Kommunikation
 “So Me”): Ghita Kruuse Petersen
Tlf. 23 26 19 66 · E-mail: kruuse@firma.tele.dk

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

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

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 henven-
de sig til kordegnekontoret.

Kirkelig vejviser FAXE

Sognehuset     
Få mere information ved henvendelse   
på kirkekontoret eller på hjemmesiden

www.facebook.com/Faxe kirkes side

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

FAXE SOGN

For mere information:
www.faxekirke.dk

Pilgrimsvandring for Tryggevælde provsti 

D. 4. SEPTEMBER 2021

Så indbydes der igen – for 16. gang – til Pilgrimsvandring for Tryggevælde Provsti.
I år vil turen gå fra:
Haslev – Torpeskoven – Ingelstrup Kapel – Sædder – Herfølge 
og retur til Haslev med tog - en tur på ca. 21,5 km.

Der vil komme detaljeret program i næste KirkeHilsen og på Hylleholt Kirkes 
Hjemmeside.

På vegne af planlægningsgruppen
Bodil Hovmand, kordegn

2021 
VANDRING
ca.21,5 KM

Tab for alt ikke lysten til at gå:
 Jeg går mig hver dag det daglige velbefindende til
og går fra hver sygdom.
 Jeg har gået mig mine bedste tanker til
og kender ingen tanke så tung,
at man ikke kan gå sig fra den.  

Søren Kierkegaard
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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: Tirsdag-fredag kl. 10-11 
Fridag: Mandag. 

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

MENIGHEDSRÅDSFORMAND 
Leif Richardt, Vindbyholtvej 19, 4640 Faxe. 
Telefon 28 79 98 05 · E-mail: leif@marci.dk

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

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

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

KIRKEVÆRGE:
Erling Rasmussen, 
Roholtevej 5, 4640 Faxe. 
Tlf. 20 98 37 09/56 71 50 60
E-mail: erling@rasmussen.mail.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.

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 
Jens Jørgen Balle Knudsen
Morelvej 1, 4654 Faxe Ladeplads
Tlf.: 51 28 71 04
Mail: jjbkfaxe@mail.dk

KIRKEVÆRGE:
Bent Friis
Teglvænget 17, 4654 Faxe Ladeplads
Mobil: 21 34 97 03
Mail: bent.f@hotmail.com

Kirkelig vejviser HYLLEHOLT

HYLLEHOLT SOGN

MENIGHEDSRÅDSMØDER 2021:
25.01. – 22.02. – 22.03. – 26.04. – 31.05. – 28.06. – 
23.08. – 27.09. – 25.10. – 22.11.

Alle er velkomne til at overvære menighedsrådsmø-
derne, der starter kl. 16.00 og holdes i Hylleholt Sog-
nehus, Hovedgaden 15, 4654 Faxe Ladeplads. 
Et par dage før hvert møde kan dagsorden og senere 
referatet læses på kirkens hjemmeside:
www.hylleholtkirke.dk

Kollekter i april – maj - juni 2021:
14.02.-05.04.: Folkekirkens Nødhjælp
11.04.-24.05.: Provstiets Ydre Missions Projekt
30.05.-25.07.: Kirkens Korshær  
Ved koncerter og andre arrangementer i kirken samles altid 
ind til Hylleholt Sogns Juleuddeling.
  
ERINDRINGSVÆRKSTEDET:   
Koordinator Sonja Olsen – tlf.: 21 57 47 91
Kontaktperson Hanne Due Jensen, tlf.: 24 69 09 41

KIRKEBIL: Kirkebil tilbydes alle Hylleholt sogns 
beboere, hvor der udfor det enkelte arrangement 
er tilføjet (K)

KIRKEBLADSUDVALG:
- Sognepræst Erik Grønvall Kempfner: 
formand – mail: ERGK@km.dk
- Kordegn Bodil Hovmand: 
sekretær – mail:BOHO@km.dk
- Menighedsrådsmedlem: Steen Wistoft 
Alle læsere i Hylleholt Sogn er velkomne til at kontakte 
udvalget med kommentarer og gode forslag. 
  
Stof til næste KirkeHilsen afleveres til kordegn Bodil 
Hovmand: mail: BOHO@km.dk · 25. maj 2021.

Omdelingen af KirkeHilsen        
Faxe Ladeplads Idrætsforening (FLI) vil også i 2020 stå for omdelingen af KirkeHilsen, som de har 
gjort de seneste 13 år.  Menighedsrådet er meget glade for, at FLI og Tom Hammer fortsat vil stå for 
uddelingen, og vi takker for samarbejdet herom. Hvis bladet udebliver, bedes man kontakte Kirkekon-
toret kordegn Bodil Hovmand, mail: BOHO@km.dk - tlf: 24 66 89 77. 

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

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 2021

23.03. – 20.04. – 18.05. – 15.06. – 24.08. 
21.09. – 26.10. –  23.11. 

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

MENIGHEDSRÅD   2020–2024

Leif Richardt, 28 79 98 05

Kirsten Christensen, 25 33 10 20

Erling Rasmussen, 20 98 37 09/56 71 50 60

Line Kubel,  23 45 76 31

Bodil Hovmand, 24 66 89 77

www.roholtekirke.dk

3130



GUDSTJENESTER · APRIL · MAJ · JUNI 2021

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

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

SØNDAG I KIRKEÅRET  FAXE ROHOLTE HYLLEHOLT
APRIL
Skærtorsdag  1/4-21 10.30 KKO 17.30 NKFR 10.30 EGK K
Langfredag 2/4-21 10.30 KKO 16.00 NKFR 10.30 EGK K
Påskedag 4/4-21 10.30 NKFR 10.30 KKO 10.30 EGK 
2. påskedag 5/4-21         ☞ 10.30 KKO 10.30 EGK K
1.s.e. påske  11/4-21 10.30 KKO 14.00 KKO 10.30 EGK 
2.s.e. påske  18/4-21 10.30 NKFR 10.30 KKO 10.30 EGK K
3.s.e. påske  25/4-21 10.30 KKO 10.30 NKFR 09.00 NKFR
St. Bededag  30/4-21 10.30 KKO  10.30 NKFR 10.30 EGK K

MAJ
4.s.e. påske  2/5-21 10.30 v/?? 10.30 NKFR 10.30 EGK 
5.s.e. påske 9/5-21 10.30 NKFR 10.30 KKO 09.00 KKO K
Kristi Himmelfart 13/5-21 10.30 KKO  10.30 NKFR  10.30 EGK 
6.s.e. påske  16/5-21 10.30 NKFR 10.30 KKO 10.30 EGK K
Pinsedag 23/5-21 10.30 KKO 09.00 KKO 10.30 EGK 
2. pinsedag 24/5-21 10.30  10.30 	 10.30 	K
Trinitatis 30/5-21 10.30 NKFR 10.30 KKO 10.30 EGK K

JUNI
1.s.e. trin. 6/6-21 10.30 NKFR 10.30 KKO  10.30 EGK 
2.s.e. trin.  13/6-21 10.30 KKO 10.30 NKFR 09.00 KKO K
3.s.e. trin. 20/6-21 10.30 KKO 09.00 KKO 10.30 EGK 
4.s.e. trin 27/6-21 10.30 NKFR 09.00 NKFR 10.30 EGK K

JULI
5.s.e. trin. 4/7-21 10.30 NKFR  09.00 NKFR 10.30 EGK 


