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INDHOLD

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

Kirkehilsen trykkes i 5000 eksemplarer og   
udkommer fra nu af 3 gange årligt: 
Marts, juli, november

Deadline: 26. september 2022

Forsidefoto: 
Faxe Kirkes urskive på jorden, med urmageren ved siden af. 

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.
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En URias-post
Der er sikkert flere, der kender udtrykket en 
“Urias-post”, som beskriver et utaknemme-
ligt job eller pålagt ansvar, som på forhånd er 
dømt til at mislykkes. Begrebet stammer fra Det 
gamle Testamente, hvor der fortælles om Kong 
David, der nok havde mange koner, men allige-
vel forelskede sig voldsomt i en kvinde, der var 
gift med soldaten Urias. Urias blev udnævnt til 
general og sendt til fronten, - og kort efter var 
Urias’ kone enke, - og kongen kunne derfor gifte 
sig med sin udkårne.

Jeg synes nu ikke jeg er blevet pålagt noget sær-
ligt svært eller farligt, - for jeg er ikke udsendt til 
fronten, - men kan nøjes med at glæde mig over 
de nymalede UR-skiver på Faxe Kirkes tårn og 
de lige så nyforgyldte visere og tal, som nu med 
ekstra kraft kan fange solens stråler. 

Man kan i den forbindelse tænke på den malen-
de indskrift på sol-ure verden over, hvor der står 
noget i retning af: “Jeg tæller kun de lyse timer”. 
Dem er der mange af hen over de næste må-
neder, selvom sommeren officielt slutter med  

udgangen af august og der igen bliver travlhed 
og mange aktiviteter i både Faxe og mange an-
dre kirker. 

Næh, er der en URias-post at besætte, så gik 
jobbet nok til håndværkerne, som skulle ned-
tage de store skiver, for det kræver sit at stå 
på en lift mange meter over jordens overflade. 
Ja, og såmænd også at få liften igennem kirke-
gårdslågen, for selvom åbningen er blevet noget 
bredere i forbindelse med opsætningen af nye 
låger, så var det kun lige, at det lykkedes.

En anden URias-post, som jeg personlig har væ-
ret sat på, sammen med flere af kirkens medar-
bejdere og besøgende, - den blev vi først var klar 
over bagefter et urmagerbesøg i tårnet. Ja, for 
urskiverne sad aldeles ikke fast, og hvor kunne 
det være grueligt galt, hvis en af de tunge skiver 
havde løsnet sig i utide. 

Nu gik det ikke sig galt, så i stedet kan vi være 
UR-sandsynligt glade for at arbejdet blev gjort 
i tide, - og at resultatet blev så smukt. 

Kirsten Kjær Ohms 
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St. Bededag fredag d. 13. maj, blev der 
over 2 gange konfirmeret i alt 26 konfir-
mander.

7. A (øverst) blev konfirmeret kl. 10.00 og 
7. B (i midten) blev konfirmeret kl. 12.00. 

Senere på måneden, Kristi Himmelfarts-
dag d. 26. maj, blev yderligere 2 af sog-
nets unge konfirmeret. 

Et stort TILLYKKE til de unge men-
nesker – og mange gode ønsker for 
fremtiden.

Vikarer har man kun på lånt tid, - og det virker 
i skrivende stund som om det kun er et øjeblik 
siden, at der blev sagt goddag til Nikolaj Steen 
som vikarpræst – og nu er det allerede tid til et 
farvel. Nikolaj har stået for festlige og farverige 
gudstjenester i bl.a. Faxe Kirke, - og endnu flere 
af de helt almindelige, - og har derudover også 
været præst ved adskillige kirkelige handlinger, 
som dåb og bisættelse. 

Udover et farvel, så skal der også lyde et stort 
TAK til Nikolaj, for den store iver og engage-
ment, der blev lagt i en relativ kort ansættelse. 
Som kollega, ønsker jeg Nikolaj alt det bedste i 
den tid, der kommer.

Kirsten Kjær Ohms 

Vi har fået restaureret vores urskiver i tårnet. De 
er blevet rigtig fine 😊

“Ur-udvalget” fortjener virkelig meget ros for at 
have iværksat restaureringen. 

Super dygtige håndværkere fra henholdsvis, 
KIRP TÅRNURE & URSKIVER v/Jacob Crüger, 

Tømrermester Henning Birk Nielsen, Faxe Byg-
geservice v/Henrik og Svend Petersen og liftfir-
maet Loxam A/S, har forestået selve restaure-
ringen og monteringen af urskiverne. 

Læg endelig vejen omkring og se selv hvor flotte 
de er blevet. 
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Tak til Nikolaj Steen

Urskive-restaurering

FAXE SOGN
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Efter coronatidens begrænsninger, tør vi igen invitere ALLE elever fra Rollo-skolens 3. klasse til 
minikonfirmand-undervisning i Faxe Kirke. Vi begynder i september og afslutter sidst i novem-
ber/først i december. Undervisningen foregår torsdag eftermiddag og varer ca. 1 ½ time. Der 
bliver afleveret en invitation på skolen i august, - og om alt går, vel kommer den også på Aula.  
Undervisningen er gratis og man behøver ikke at være døbt for at deltage.

Kirsten Kjær Ohms og minikonfirmandunderviser Christina Bernstein

Nej, der var ikke store gnavere i Faxe Kirke, men 
KFUM-spejdere, der – når de går i skole, - går i 0. 
og 1. klasse. Bæverne skulle have kirkemærke, og 
der var derfor planlagt et kirkedøgn, hvor spej-
derne skulle opholde sig på enten kirkens grund 
og i selve kirken i 24 timer. 

Bæverne indlogerede sig derfor en lørdag formid-
dag i maj i Faxe Kirkes Sognehus, hvor der var 
plads til soveposer og liggeunderlag, og indledte 
deres kirkedøgn med at høre om præstekjolen. 
Derefter blev der digtet vers til en nadversalme, 
der skulle bruges dagen efter.

Efter frokost gik Bæverne over i kirken, hvor or-
ganisten fortalte om orglet og der blev øvet lidt 
salmesang. Der blev plukket blomster på kirke-
gården til alterbuketter til søndagens gudstjene-
ste, og bagefter skulle de unge mennesker op i 
tårnet, - helt op til kirkeklokkerne, - og det kan 
også præsten få sug i maven af, så det var godt, 
at Ghita Kruuse, som var kirketjener denne week-
end, kunne påtage sig at gå hele vejen op af de 
mange trappetrin. Som man kan se på billedet, 
så var både kirketjener og Bævere glade efter en 
veloverstået tur i højderne.

Så var det tid til saftevand og kage. Og kagen var 
god, fik præsten at vide, da hun mødtes med bæ-
verne til en rask omgang billedbingo på kirkegår-
den, hvor der blev ledt efter forskellige symboler 
og tegn. Der blev fundet både kors og stjerner, 
samt mange blomster og småfugle, samt en en-
kelt slange og et timeglas.

Bagefter blev der fortalt om hvad symbolerne be-
tød, og så var der aftensmad i sognehuset, inden 
der ventede et sidste kirkebesøg denne lørdag, 
da præsten fortalte godnathistorie i kirkerum-
met. En af Bæverne faldt ovenikøbet i søvn, - 
men blev heldigvis vækket i tide til at gå med de 
andre tilbage til sognehuset, hvor der ventede 
film og popcorn.

Næste søndag kom præsten forbi og sagde 
godmorgen til Bæverne, der var i fuld gang med 
havregrøden – og mødte senere de friske unge 
mennesker i kirken, hvor de hjalp med at dele 
salmebøger og deres nadversalme ud.

Salmen blev skrevet på melodien: Skorstens-
fej’ren gik en tur – og her er nogle af versene:

Gud, han er min bedste ven 
Gud, han er min bedste ven
Bedste ven
Gud, han er min bedste ven

Jesus, han får krone på
Jesus, han får krone på 
Krone på
Jesus, han får krone på

Engle synger hele dag’n
Engle synger hele dag’n
Hele dag’n
Engle synger hele dag’n 

Salmen var rigtig god – og det var dagens nad-
verbrød også, for Bæverne havde bagt fine brød 
til det formål.

Efter gudstjenesten blev der sagt farvel til Bæ-
verne, som mødtes med deres forældre over i 
sognehuset efter et veloverstået og spændende 
kirkedøgn… også for os fra kirken, som var med 
undervejs.

Kirsten Kjær Ohms 

Ses her i konfirmandstuen ved afslutningen af 
forårets undervisning. De beundrer den store 
plakat af et rigtigt forårstræ. Træet har fået 
blomster og blade, der viser lidt af det, som mi-
ni’erne har beskæftiget sig med: f.eks. barnedåb, 
pinse eller skabelse, og hænger nu i kirkens ud-
stillingsvindue på hjørnet af Rønnedevej og Ny 
Strandvej.

Samtidigt med afslutningen blev der også sagt 
et stort TAK til minikonfirmandunderviser Ma-
rianne Carlberg, der efter flere års arbejdsind-
sats, nu har besluttet sig for at blive ”rigtig” pen-
sionist. Menighedsrådet kvitterede for det gode 
samarbejde med blomster – og præsten vidste, 

at Marianne kunne lide at strikke, så der var lidt 
ny inspiration til den interesse.

Kirsten Kjær Ohms 

Minikonfirmanderne i efteråret

Bævere i Faxe Kirke Minikonfirmanderne i foråret
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Gennem flere år har der været digital indskriv-
ning til konfirmandundervisning, - men der har 
vist sig at være en del information, som alligevel 
mangler. Derfor inviteres kommende konfirman-
der og konfirmandforældre fra Rolloskolens 7.A 
til en god gammeldags konfirmandindskrivning i 
Faxe Præstegårds konfirmandstue onsdag d. 24. 
august fra kl. 15-17.30. Konfirmanderne indskri-
ves én ad gangen og der kan være ventetid.

Samtidig med indskrivningen vil man også få 
information om de tilladelser, der kan være aktu-
elle. F.eks. når der oprettes en lukket Facebook-
gruppe kun for klassens konfirmander – eller 
muligheden for i forbindelse med konfirmatio-
nen at opgive navn på konfirmanderne til skole, 
kammerater og aviser.

MEN den digitale indskrivning er der dog sta-
dig, - og her kan forældrene tilmelde deres børn 

ved at gå ind på et link til konfirmandtilmeldin-
gen, der er lagt på kirkens hjemmeside: www.
faxekirke.dk. Fordelen ved den digitale indskriv-
ning er, at det sikres, at forældrene ved f.eks. 
delt forældremyndighed, begge er indforstået 
med at deres barn skal undervises og konfir-
meres. 

OBS! Er der konfirmander fra sognet, der går 
på en anden skole end Rollo-skolen og følger 
konfirmand-undervisningen hos en helt anden 
præst, men gerne vil konfirmeres i Faxe Kirke, så 
bedes man i løbet af september henvende sig til 
en af præsterne. 

Selve undervisningen for konfirmanderne fra 
7.A foregår i Faxe Kirkes konfirmandstue og be-
gynder onsdag d. 31. august kl. 13.55-15.25.

Kirsten Kjær Ohms 

Af og til er der nogle, der kan smykke sig med 
titlen: “Kgl. Hofleverandør”. Vi – og især kirketje-
neren, der står for de friske blomster, der pynter i 
Faxe Kirke, - er superglade for, at der indtil flere, 
der er leverandører af gratis blomster til Faxe 
Kirke. Nogle dyrker vi selv på kirkegården. An-
dre gange får kirketjeneren lov til at gå på ”rov” 
i præstegårdens have – og så er der Otto Larsen, 
som har den dejligste have i Roholte. Otto har 
givet vores blomsterglade kirketjener lov til at 
hente mange skønne blomster til brug i kirken 
og vi vil gerne benytte os af lejligheden til ikke 
bare at sige 1000 tak til vores venlige Blomster-
leverandør til Faxe Kirke, men også vise nogle bil-
leder af de dekorationer, som er blevet resultatet 
af det gode samarbejde.

Der er digital indskrivning i perioden 1. april til 
30. september 2022 på Faxe kirkes hjemmeside. 
Derudover inviterer jeg konfirmander og foræl-
dre til personligt fremmøde på Faxe kirkekontor, 
Gl. Strandvej 1, mellem kl. 14.30 og 16, onsdag 
d. 24. august. 

Her vil I få mulighed for en uformel snak med 
mig, stille spørgsmål og fortælle mig, hvis der er 
noget særligt, som jeg skal være opmærksom på 
at tage hensyn til eller højde for i undervisnings-
forløbet. 

Invitationen vil også tilgå 7.b via skolen efter 
sommerferien.

Jeg glæder mig til at møde jer. 

Konfirmander fra Rolloskolens 7.b konfirme-
res i Faxe kirke Store Bededag, fredag d. 5. maj 
2023, kl. 10.00.

Nanna Katrine Fafner Robertson 

Konfirmander fra Rolloskolens 7.A Blomster-leverandør til 
Den Danske Folkekirke

Velkommen til de nye konfirmander fra Rolloskolens 7.b 

Hen over vinteren og foråret er en ny bygning skudt op på kirkens grund. Vi har nemlig fået et 
mødelokale, som er placeret lige bag ved kirkekontoret på Gl. Strandvej 1. ”Det lille Skiferhus” 
blev indviet fredag den 10. juni sammen med arkitekt, håndværkere og personalet m.fl. 
Det er dejligt, at vi nu har et lokale til primært interne møder. Vi glæder os meget til at tage det 
i brug i løbet af sommeren og efteråret. 

Nyt mødelokale
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Vi har haft mange opgaver i Faxe Kirke i det 
nyligt afsluttede korår. Vi synger til kirkens 
gudstjenester og medvirker med sangindslag 
ved feks. Fastelavn,  Mariæ bebudelsesdag, 
Påske, Pinse,  og selvfølgelig til jul. Vi har sun-
get rytmiske salmer sammen med Phønix, 
julekoncert sammen med Ensemble Stor-
strøm og deltaget i Ukrainestøttegudstjene-
ste,  Forårskoncert sammen med Rokogo-
koret og Sommerkoncert med vores eget 
kirkerepertoire og  kirkemusical i samarbejde 
med Spirekoret. 

I starten af den nye sæson skal vi synge sam-

men med Sys Bjerres komponist Christian 
Connie og så skal vi øve julerepertoire til vores 
julekoncert. Vi skal synge til Lucia og en søn-
dag i advent synger vi til liturgisk gudstjeneste, 
ligesom vi også medvirker ved julens gudstje-
nester. Har du lyst til at synge i koret, så kon-
takt organist Charlotte Hjerrild Andersen.

Vi øver torsdage fra kl. 18.00-20.00 i Faxe 
Sognehus eller Kirke. Medvirken ved gudstje-
nester er lønnet. 

Første korøvning i den nye sæson er tors-
dag d. 18. august kl. 18-20.

Spirekoret har haft et spændende program i 
det forgangne korår. Vi har sunget rytmiske 
salmer sammen med Phønix, julekoncert 
sammen med Silja fra Ramasjang. Vi har sun-
get til Halloween og fastelavn, og til sommer-
koncerten sang og opførte vi Milde Moses, 
en kirkemusical. 

I det kommende år skal vi synge til Lucia, 
synge julekoncert og hvis der er stemning for 
et krybbespil, så laver vi også det. Hvis du har 

et barn, der gerne vil deltage, så meld dit 
barn til koret. 

Første korøvning i den nye sæson er tors-
dag d. 25. august kl. 15.00-16.30.

Ring gerne eller skriv mail til mig, hvis du har 
nogen spørgsmål. Tilmelding er obligatorisk.

Mange sangerhilsner 
Organist og korleder Charlotte Hjerrild Andersen 
- Tlf 3030 2291 - organistcha@gmail.com

FAXE KIRKES SPIREKOR FOR ELEVER FRA 0.-6. KLASSE

FAXE KIRKES UNGDOMSKOR
For elever fra ca. 12 år, både drenge og piger er velkomne

Vi, der er frivillige i og omkring kirke og sogne-
hus, vil gerne fortælle lidt omkring det at være 
frivillig og gerne gøre flere opmærksomme på, 
at det er en mulighed, hvis man har brug for at 
komme ud og gøre noget for sig selv og andre. 

Vi er pt. en mindre gruppe på 8 personer, der 
alle har forskellige tilgange til det at være frivil-
lig. Men alle er enige om, at der er et rigtigt godt 
socialt sammenhold i gruppen. Vi har et godt 
samarbejde og accepterer hinandens forskellige 
ressourcer. 

Nogle af os oplever, at vi som frivillige kan lære 
noget af de meget varierende opgaver, vi udfører, 
og som vi tit selv sætter igang. Derved kommer vi 
lidt ud af de faste rammer, som man tit lander i 
som frivillig (f.eks. genbrugsbutik og besøgsven, 
selvom det absolut også er vigtigt).

Der er også stor forskel på, hvor meget tid og 
energi man har lyst til at bruge, hvilket accepte-
res fuldt ud. Det er vigtigt, at man trives med det 
som man siger ja til. Menighedsråd og personale 
ved kirken er også repræsenteret i gruppen og 
der bliver taget rigtigt godt imod os frivillige. Vi 
deltager på lige fod med det øvrige personale i 
udflugter og julehyggekomsammen. Dét, og at 
der bliver sat stor pris på den hjælp, som man 
byder ind med, gør, at man føler sig meget vel-
kommen og værdsat.

Mange har været med siden opstarten for ca. 
3 år siden. Én udtaler: Vi er en flok glade pensio-
nister, der har meldt os som frivillige ved kirken, 
ikke for at gå i kirke (men man må gerne), men 
bl.a. også for at mødes i sognehuset på Præstø-
vej 1. Her har vi muliged for at være kreative med 
de evner, som vi nu har. Vi fremstiller eksempelvis 
ting til den årlige julebasar, hvor der sælges de-

korationer og forskellige ting. Overskuddet fra 
basaren går til kirkens julehjælp, som uddeles til 
de dårligst stillede (og her er alle enige om, at det 
er dejligt at gøre andre glade). 

Én er først startet som frivillig for et halvt år 
siden og siger: Jeg startede som frivillig, da jeg gik 
på efterløn efter næsten 15 år som ansat i kirken. 
Jeg føler stadig meget for menneskene, miljøet 
og omgivelserne, så jeg synes at det er en god 
måde stadig at have kontakt til kirke, personale 
og menighed. Som repræsentant for de frivillige 
er jeg desuden med i kirkens grønne udvalg, hvor 
vi lige er udnævnt til grøn kirke her i 2022. Jeg 
kaster mig over meget blandede opgaver, såsom 
at spille nar eller nonne, ved særlige gudstjene-
ster, når der har været behov for det, jeg laver 
dekorationer til julebazaren og byder ind til flere 
forskellige forefaldende opgaver.

Går du og tænker på, om det er noget for dig, 
at blive frivillig ved Faxe kirke, så kontakt Ghita 
Kruuse på tlf. 2326 1966 eller mail Kruuse@
firma.tele.dk og hør mere, om det kan være 
noget for dig. I øvrigt ser vi meget gerne flere 
herrer til vores hyggelige samvær

Efter en velfortjent sommerpause i juli og 
august kan vi ikke undvære fællessangen et 
øjeblik længere – og derfor er der sangcafé 
i Faxe Præstegårds konfirmandstue allerede 
den første torsdag i september. Mon ikke vi 
skal synge: “Septembers himmel er så blå”? 
samt mange andre af både de gode gamle og 
de gode nye høst-sange og salmer. 

Først i oktober, hvor den næste sangcafe 
ligger, har vi stadig ikke lagt høst-tiden bag 
os, så her skal der nok også synges lidt mere 

om høst – og helt klart den vidunderlige efter-
årssalme: “Nu står der skum fra bølgetop”.

DER ER SANGCAFÉ:   
torsdag d. 1. september
torsdag d. 6. oktober

Vi mødes fra kl. 10.00-11.30. Hver gang i 
Faxe Præstegårds konfirmandstue. Der er kaf-
fe/the og småkager i sangpausen og det hele 
er ganske gratis, så tag bare naboen med.  

Frivilliggruppen ved Faxe kirke

Sangcafé i præstegårdens konfirmandstue
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Vi fortsætter samarbejdet med Lindevejscenteret i Faxe og 
indbyder således til gudstjeneste ca. en gang om måneden. 

Ved gudstjenesterne medvirker sognepræst Nanna Katrine Fafner Robertson, 
organist Charlotte Hjerrild Andersen samt en kirkesanger fra Faxe kirke. 

Gudstjenester på LindevejsCenteret

FAXE SOGN

I TAKNEMLIGHED, RESPEKT OGOMSORG FOR GUDS SKABERVÆRKARBEJDERVI MED GRØNOMSTILLING I VORES KIRKE.

LÆSMERE OM NETVÆRKETGRØN KIRKE PÅ WWW.GRONKIRKE.DK

Faxe Kirke er blevet “Grøn Kirke” og 
dermed en del af fællesskabet om-
kring det kirkelige klima- og miljø-
arbejde. Vi er glade for at opfylde 
kravene for at blive grøn kirke.  

Men vi skal selvfølgelig ikke stoppe 
her. Faxe Kirke har nedsat et “Grønt 
Udvalg” bestående af både me-
nighedsrødder, personale og frivil-
lige. Udvalget bestræber sig på at 
komme med ideer til, hvordan vi 
også fremover kan være mere klima- 
og miljøbevidste i vores kirke. 

Grøn Kirke

Sådan er reglen på Faxe Kirkegård, - og der er mange hundeejere, der hver dag benytter sig af 
muligheden for både at se til et kært familiemedlems gravsted, nyde kirkegårdens særlige ro 
og samtidig lufte hunden. MEN, der manglede alligevel noget, fandt vi ud af. Ikke alle hunde 
er gode til at drikke af en vandhane, - heller ikke selvom den er forsynet med en slange, - så 
nu er der også sat en vandskål op til fri afbenyttelse. Foreløbig står der kun én vandskål ved 
afdeling G, lige ved paradisæbletræerne, men der kan komme flere til. 

Efter høstgudstjenesten er der, som ovenfor nævnt, høstfro-
kost i Faxe Kirkes Sognehus. 
Frokosten vil koste 50 kr. pr. person (børn ½ pris) og dertil 
kommer drikkevarer. Man kan tilmelde sig hos kordegnen i 
ugen op til høstgudstjenesten, - og så skal det da også lige 
understreges, at har man mulighed for det, så er man vel-
kommen til at betale MERE end de 50 kr. da hele overskud-
det går til Faxe Kirkes Menighedspleje.  

Hunde i snor er velkomne…

Høstfrokost til fordel for 
Faxe Kirkes Menighedspleje

En af årets dejligste gudstjenester, hvor vi fejrer 
livet og den vækst, der gør livet muligt. De tradi-
tionelle høstsalmer er på salmetavlen, - og må-
ske en enkelt af de nyere. Vi glæder os til at se, så 
mange, som der er mulighed for.

Høstgudstjenesten er en tak for høstens gaver, 
- og gennem årene har mange helt konkret givet 
en lille del af skaberværkets overflod. Det kunne 
være et glas marmelade, æbler, have-buketter, 
druer, kartofler eller persille. Alt er blevet båret 
ind ved gudstjenestens begyndelse og lagt på al-
teret, - og til sidst igen båret ud og over til Faxe 
Kirkes Sognehus, hvor der er blevet holdt auktion 
over det forskellige. Det gør vi IKKE i år, - hvor vi 
i steder tilbyder en høstfrokost til en fornuftig 
pris. Se nedenfor.

  Har man ikke mulighed for at deltage på 
denne festlige dag, gør vi opmærksom på, at der 

også er mulighed for at give et bidrag til menig-
hedsplejen på konto: 2320 3497 149 567 eller 
på Mobilepay på nr. 47459. Skriv gerne ordet 
”menighedsplejen” i kommentarfeltet. 

HØSTGUDSTJENESTE 
Søndag d. 18. september kl. 10.30
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Projekt hækudskiftning har været i gang på 
Kirkegården i ca. 10 år. Med et lille stykke hvert 
år, kan vi nu endelig sige, at de sidste buskbom 
er væk og erstattet af Thuja. På østsiden af 
kirken er der dog plantet en hvid bunddækken 
rose “the fariy.” 

Faktisk startede vi med at udskifte de gamle 
bredde Thuja hække på afd. D til små fine 
buskbom hække, men allerede året efter gik 
der sygdom i dem og vi måtte starte forfra med 
små Thuja planter i stedet.  Derefter gik det 
desværre stærkt, trods forholdsregler spredte 
sygdommen sig hurtigt til resten af kirkegården.

Vi håber nu at kunne bruge lidt tid og penge 
på andre spændende projekter, som både kan 
forskønne og bidrage til en fortsat grøn og 
blomstrende kirkegård.

I skrivende stund er det ved at være tid til at 
plante isbergonia. Vi påtænker altid at have 
plantet inden 5 juni. De pryder gravstederne 
indtil frosten kommer, eller til vi begynder 
granlægningen i uge 43.

Jørgen Bjerge Nielsen fra Orup bruger i 
øjeblikket en del tid med sit kamera på Roholte 
kirkegård. Tanken er der skal komme en lille 
film ud af det om årets gang på kirkegården. 
Tak til Jørgen for dette gode initiativ, vi glæder 
os til at se det færdige resultat.  

Personalet ønsker alle en dejlig sommer.

Med kærlig hilsen
Graver Linda Pedersen.

Vi har i år sat os i hovedet, at alle de betalende 
gravsteder skal have mindst et granhjerte. De 
bliver selvfølgelig forskellige i den udstrækning 
vores fantasi og gravstedets indretning tillader 
det. Man kan derfor møde det flettede hjerte 
i Normans gran og Nobilis flere steder på 
kirkegården. Det er en spændende udfordring, 
og vi glæder os allerede.

Hvis du ikke allerede har en aftale med os 
om at få granpyntet, så giv os besked senest 
september, så vi kan bestille gran. 

Priserne for grandækning 2022. 1 gravplads 
512,11 kr., 2 pladsers gravsted 778,28 kr., 3 
pladsers gravsted 1044,43 kr. Urnegravsted 
399,26 kr.  Regningen kommer i december. 

Vil du have grandpyntet dit gravsted i år, kan 
du sende en mail til graveren@lite.dk, sende 
en sms til 2362 3999 eller lægge en seddel i 
postkassen på Sognehuset Vindbyholtvej 49. Vi 
skal bruge dit navn, adresse, telefonnr. og evt. 

mailadresse. Har du spørgsmål, så kontakt os 
gerne på ovennævnte tlf. nr. mandag til fredag. 
Endelig aftale skal laves skriftligt – sms, mail 
eller postkasse. 

Vi kan i samme omgang lige slå et slag 
for, at vi laver kranse, og indkøber og sætter 
juletulipaner.

Priser på vedligeholdelse og grandækning 
stedmoder og isbegonier, kan findes på app’en: 
Find gravsted,   på din telefon. Der findes flere 
priser på bl.a. julekranse, pyntning af kirke til 
kirkelige handlinger.

På hjemmesiden www.Roholtekirke.dk kan 
du finde et prisblad for 2022 i fanen kirkegård, 
der kommer så en fane der hedder grandækning 
hvor man kan finde nogle af de hjerter vi 
allerede har lavet.

Go' sommer til alle, fra os på kirkegården

Lene

Nyt fra graverenHvordan kan man være med i hjerternes fest i gran

Sangcafé i Roholte
Fra september mødes vi igen 
en gang om måneden for at 
hygge os med fællessang i 
Sognehuset. Alle er hjertelig 
velkommen, og der er ikke 
forhåndstilmelding. 
Husk blot en 10’er for kaffe og brød. 
Efterårets sangcaféer: 26.09 31.10 
21.11 19.12 - Hver gang fra 10-11.30

Hilsen Mette og Christina

HØSTGUDSTJENESTE i Roholte - 
Søndag d. 18. september kl. 10.30

Der pyntes op med høstens 
flotte farver, og de medbragte 
ting, som efter gudstjenesten 
og frokost i Sognehuset, bli-
ver solgt på auktion, til fordel 
for folkekirkens nødhjælp.

Ved høstgudstjenesten medvir-
ker RoKoGo-koret, samt Helle 
Nørgaard på harmonika.
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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

Kr. Himmelfartsdag med højt til loftet

RoKoGo-koret mødes 1. gang: 
onsdag d. 31.08 kl. 18.45-ca 20.45

Velkommen til Taizé-inspireret gudstjeneste i Roholte kirke
Tirsdag d. 30. august 2022 kl. 19Vi håbede på opholdsvejr, da vi i sidste uge fandt 

på at fejre Kr. Himmelfartsgudstjenesten under 
Vor Herres åbne himmel. De første regndryp kom 
da også først, da vi havde stillet op og gjort klar 
til gudstjenesten på en smuk plet på kirkegården. 
Vi rykkede bare tæt sammen i kapellet, og således 
kunne vi sammen synge de smukke sommersal-
mer, som bærer så meget håb og poesi i sig. Niko-

laj prædikede over ”det synlige- og det usynlige”, 
og vi fik også lidt anekdoter med fra livet som 
præst ved Polarcirklen. Efter Gudstjenesten hyg-
gede vi os over lidt tapas i Sognehuset. 

Tak til jer alle for en anderledes og fællesskabsop-
byggende Kr. Himmelfartsdag.

Christina Bernstein

Koret optager gerne nye sangere. Kontakt 
korleder Christina Bernstein på tlf. 5096 9845. 

I den kommende sæson er planen, at koret 
deltager i høstgudstjenesten i Roholte Kirke 
søndag d. 18.09, ved Alle Helgen samme sted, 
samt ved 1. søndag i advent i Hylleholt kirke. 

Korprøverne foregår i Roholte Sognehus. Vi 
synger både kirkemusik og mere verdslig musik. 
Fællesskabet og sangglæden er i højsædet, og så 
er det en fryd, når det også lyder smukt. 

Denne sommeraften inviterer vi igen til en stemnings-
fuld gudstjeneste inspireret af Taizé-traditionen. Det 
betyder, at gudstjenesten er båret af vekslende sang, 
bøn, stilhed og bibellæsning. Kirkerummet vil være 
rigt oplyst af levende lys, og undervejs vil der også 
være mulighed for selv at tænde lys. De smukke og 
enkle Taizé-sange består af korte vers, der gentages 
mange gange, og som derfor er med til at skabe en 
meditativ stemning med ro og plads til fordybelse og 
refleksion.

Taizé er navnet på et økumenisk klosterfælles-
skab i det sydlige Frankrig, der blev grundlagt 
i 1940’erne af den calvinske præst Frère Roger 
– også kendt som Broder Roger. Taizé be-
står i dag af over hundrede brødre fra 
mere end tredive forskellige lande, 
der hver især har rødder i en bred 
vifte af kristne kirkesamfund. Som 
fællesskab repræsenterer Taizé så-
ledes et virkeligt og levende eksem-
pel på muligheden for forsoning og 
solidaritet – på trods og på tværs af 
forskellighed i traditioner, teologiske 
standpunkter og kulturel baggrund. 

Denne favnende indstilling til den kristne tro 
og trospraksis kommer også til udtryk ved, at 
klosterfællesskabet hvert år byder tusindvis af 

mennesker fra hele verden velkommen til 
Taizé for at dele en uge med sang, 

bøn og samtale.

Vi inviterer hermed alle interes-
serede til en aften båret af bøn 
og sang i Taizé-traditionens stil. 

Hjertelig velkommen!

Organist Christina Bern-
stein og sognepræst Nanna 
Katrine Fafner Robertson 

Vi er en lille strikkeklub, der mødes i Roholte 
sognehus, hver 1. tirsdag i måneden fra kl. 
9.30 – ca. kl. 11.30. Vi hygger og drikker kaffe, 
som Mette sørger for, - og så får vi garn og 
mønster med hjem og strikker, 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 drik-

ke 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.
Strikkeklubben starter op igen efter sommer-
ferien, d. 6. september.

KIRKEKLUBBEN i Roholte

1716



Velkommen til sommeraften i og omkring Roholte Kirke
Tirsdag d. 9. august kl 19-21.

Vi mødes i kirken til orgelmusik og en kort introduktion. 
Herefter vil Linda og Lene vise rundt på kirkegården og fortælle om nye tiltag og 
visioner. Der vil være mulighed for at komme med spørgsmål, ønsker og ideer.

Tårnet åbnes for besøg.
Aftenen slutter i Sognehuset med en kop kaffe. Her vil Jørgen 

Bjerge Nielsen fortælle om husets historie.
Roholte Menighedsråd.

Husk der er mulighed for at leje sognehuset i forbindelse med mindre kirkelige 
handlinger. Dvs. max 50 personer, Der kan serveres kaffe, boller og kage. 

Ved andre ønsker og 
spørgsmål, kan du henvende 
dig til graver Linda Pedersen på  
tlf. 2362 3999 eller på mail 
graveren@lite.dk

Mere information på  
www.roholtekirke.dk

RIGTIG GOD SOMMER

ROHOLTE SOGN HYLLEHOLT SOGN

SOMMER VAR DET. Sådan indleder vores 
store naturalistiske forfatter sin debutnovelle 
MOGENS. Han var kendetegnet ved at vente i 
timevis- ja, endog i ugevis - på at finde den for 
ham helt præcise vinkel på det, han ønskede at 
beskrive - her i blandt ikke mindst naturen.

Nu er det så os, der skal prøve at gøre vores 
sommer til en sommer, om hvilken vi kan sige: 
SOMMER VAR DET.

Vi må håbe, at vi hver især får kræfter og der-
med overskud til at nyde sommeren, som vi ple-
jer det. I skrivende stund den 1. juni er der vist 
ingen tvivl om, at mørke skyer i overført betyd-
ning lægger sig ind over vores land. Og der er 
heller ingen tvivl om, at vi alle på det lavprakti-
ske niveau mærker tidens tand. Voldsomt sti-
gende leveomkostninger, der i den grad belaster 
vores økonomi. Ikke mindst borgere, der mod-
tager overførselsindkomst – herunder pensioni-
sterne og de, der har en lavindkomst, har det 
hårdt. Men også børnefamilierne er hårdt ramt. 
Alt dette, som har medført, at vi næsten alle er 
tvunget til at sadle om på forskellige niveauer.

Men midt i alt dette er det nok værd at erindre 
sig, at andre lande har det betydeligt værre, end 
vi har det. Under alle omstændigheder giver 
disse tider anledning til at tage Søren Kierkega-
ards ord til os: “MAN SKAL GLÆDE SIG 
OVER DET STORE I DET SMÅ”. Vi er i Hyl-

leholt Sogn blevet begavet med den smukkeste 
natur. Skov og strand omkranser vores by i en 
skøn symfoni med de fire årstiders forskellige 
satser, hvor disses temperamenter hver især ud-
folder sig fuldt og helt. Her er der rig mulighed 
for at glæde sig over at kunne leve og opleve – 
alene og sammen med andre.

Vi vil sammen se fremad, håbe og tro på, at 
denne usikre tid vil blive afløst af vores normale 
dagligdag. Positivisme og optimisme skal lede 
os igennem denne nuværende situation. Vi lever 
trods alt stadigvæk i et af verdens rigeste lande, 
i et land, hvor vi trods alt passer på hinanden.

Hylleholt Menighedsråd ønsker jer alle en rig-
tig god sommer.

Jens Jørgen Balle Knudsen,
formand.
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Hylleholt menighedsråd tager søndag d. 7. 
august 2022 afsked med vores graver, Arne By-
berg Pedersen, der har valgt at gå på pension.

Arne har været ansat ved vores kirke siden fe-
bruar 2011, hvor han efterfølgende har vareta-
get de forskellige opgaver med stor omhu - dels 
på kirkegården og dels i tjenesterne i kirken.

På kirkegården har Arne stået for den daglige 
drift og været primus motor for en stor del af 
den omlægning, der er foretaget på kirkegården 
gennem de 11 år, han har været ansat ved Hyl-
leholt Kirke, således at kirkegården i dag frem-
står som en smuk og fredfyldt have med en god 
biodiversitet som resultat, hvilket værdsættes af 
de mange besøgende.

Hylleholt menighedsråd ønsker Arne et godt og 
langt otium, og takker for et godt og stabilt 
samarbejde gennem alle årene.

Jens Jørgen Balle Knudsen,
formand.

Bodil er en kendt skikkelse i og omkring Hyl-
leholt Kirke. Hun har læst indgangsbøn og ud-
gangsbøn ved Gudstjenesterne og bistået ved 
kirkelige handlinger, ligesom hun har informe-
ret kirkegængerne om næste arrangementer 
både i kirke og sognehus. Dette har hun gjort 
i 28 år. Dertil kommer, at Bodil også er kirke-
sanger.

Imidlertid er hendes virke i kirkekontoret nok 
dér, hvor hun har sat sine største aftryk. Fagligt 
set har Bodil leveret en upåklagelig indsats. De 
gange, hvor provstiet har gennemgået forvalt-
ningen af Hylleholt Kirke, er det endt ud i top-
karakterer til Bodil Hovmand. På kordegnekon-
toret har hun desuden utallige gange mødt 
borgere, som skulle have praktisk hjælp - i både 
sørgelige og glædelige anliggender. 

Bodil har også udvist stor interesse for Erin-
dringsværkstedet, hvor hun er sekretær, ligesom 
pilgrimsvandringerne har hendes store interes-
se. Endelig er Bodil også en fast bestanddel af 
Ro-ko-gokoret, som hun var med til at starte 
for næsten 25 år siden. Bodils sidste arbejdsdag 
er den 31. august 2022.

Hylleholt Menighedsråd ønsker Bodil et godt 
og langt otium.

Jens Jørgen Balle Knudsen,
formand.

I forbindelse med, at graver, Arne Byberg Peder-
sen, har valgt at gå på pension til august, kan 
menighedsrådet med glæde meddele, at vi har 
ansat nuværende graverassistent, Pia Lykke Ol-
sen, i den ledige stilling. 

Pia er et kendt ansigt på kirkegården og i kirken. 
Hun er kendetegnet ved sin kreativitet ikke kun 
i sit arbejde på kirkegården, men også når hun 
pynter op i kirken i forskellige sammenhænge. 
Dertil kommer, at hun møder brugerne af Hyl-
leholt Kirke med en positiv, smilende og empa-
tisk tilgang. Dette gør, at hun er særdeles vellidt 
blandt brugerne af kirken, og at hun er blevet 
en særdeles værdsat medarbejder i og omkring 
vores kirke.

Jens Jørgen Balle Knudsen,
formand.

Graver Arne Byberg Pedersen går på pension

HYLLEHOLT KIRKE får NY graver

Kordegn Bodil Hovmand går på pension

HØSTGUDSTJENESTE
Marken er mejet, og høet er høstet, kornet er i 
laderne, og høet står i hæs…
Søndag den 11. september kl. 10.30 fejrer 
vi traditionen tro årets høst med en særlig 
gudstjeneste i kirken efterfulgt af fællesspis-
ning ovre i sognehuset. Traditionelt er høst-
gudstjenesten først og fremmest en festguds-
tjeneste, hvor vi takker for årets høst og 
naturens gaver og deler overskuddet med de 
fattige. I år udvides konceptet til at omfatte 
hele miljøet – både globalt og mere lokalt – 
så det dermed bliver en gudstjeneste med et 
mere tidssvarende indhold. For de fleste 
menneskers erfaring i hverdagen kommer fø-
den og det daglige brød ikke fra marken men 
fra købmanden og køledisken. Vi afholder en 

grøn gudstjeneste, 
hvor det ikke kun 
handler om tak-
nemmeligheden for 
at høsten er i hus, 
men også om taknem-
meligheden for at vi over-
hovedet (endnu) har et nogenlunde sundt 
økosystem. Vi synger naturligvis kendte høst- 
og efterårssalmer som ”Vi pløjed´og vi såe-
de” og ”Nu falmer skoven trindt om land”. 
Høstgudstjenesten vil også blive annonceret 
i Haslev-Faxe Posten. Alle er Velkomne…  
Seneste tilmeldingsfrist er onsdag den 31. 
august til vores kordegn Bodil Hovmand på 
56716083 eller boho@km.dk. 
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MINIKONFIRMANDER
 Hylleholt kirke starter et nyt hold minikonfirmander! 

At gå til minikonfirmand er et tilbud om, gen-
nem leg, salmer og bibelhistorier, at blive fortro-
lig med kirken og den kristne børnelærdom. Vi vil 
gå på opdagelse i kirken og blive fortrolige med 
den.

Undervisningen skal ses som et suppleringstil-
bud til skolefaget ”kristendomskundskab”. At gå 
til minikonfirmand er også en god lejlighed for 
børnene til at møde deres præst og få stillet 
spørgsmål om Gud og kristendom. Undervisnin-
gen forbereder samtidig eleverne til den evt. se-
nere konfirmation.

Undervisningen varetages af sognepræsten Erik 
Kempfner og medhjælper Jean-Pierre Dahl Jør-
gensen, som i øvrigt også er organist i Hylleholt 
Kirke samt underviser børnekoret.  

Minikonfirmandundervisningen er gratis - løber 
over 10 gange, og vi vil byde på lidt at spise og 
drikke.

I skrivende stund med deadline i morgen til kir-
kebladet kan jeg ikke oplyse ugedag eller tidsrum 
for undervisningen, da skolen jo ikke har lagt 
skema så tidligt. Det kan blive mandag, tirsdag 
eller onsdag. Derfor bedes I være opmærksom-
me på vores hjemmeside og kirkeblad. I øvrigt 
har vi planlagt et besøg den 19. august på 
skolen til morgensamling og i klasserne, 
hvor eleverne vil få en invitation med 
hjem i skoletasken. 

Forløbet vil i hvert fald blive afslut-
tet med et brag af et krybbespil den 
11. december, så dette er et kryds I alle-
rede kan sætte i kalenderen.  

Undervisningen vil foregå i Hylleholt kirke 
og sognehus. Har i spørgsmål så kontakt 
gerne sognepræst Erik Grønvall Kempfner 
på ERGK@km.dk eller på tlf. 21 71 70 83.

Bemærk venligst følgende inden tilmeldingen 
udfyldes:
Som følge af Persondataforordningen ønsker vi 
accept af, om barnet må fotograferes ifm. op-
træden, og at billeder må vises på Hylleholt Kir-
kes hjemmeside og på Hylleholt Kirkes Facebook 
side.

TILMELDING: finder sted ved at sende en mail 
til mig på ERGK@km.dk med jeres barns navn, 
så vil jeg sende en tilmeldingsblanket og samtyk-
keerklæring til jer, som I enten kan returnere til 
mig via mail eller give til mig første gang i uge 36. 

Vi ses: Erik og Jean-Pierre

INDSKRIVNING TIL KONFIRMATIONER I 2023

Torsdag den 18. august kl. 16.30 -17.30   har 
vi konfirmandindskrivning af eleverne fra de 
kommende 7. klasser. Indskrivningen finder 
sted i Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, 
4654 Faxe Ladeplads, hvor man også vil få lej-
lighed til at stille spørgsmål til præsten.

Indskrivningen bliver også annonceret i Haslev-
Faxe Posten - AULA og på vores hjemmeside 
http://www.hylleholtkirke.dk. 

Ved konfirmandindskrivningen torsdag d. 
18.08. skal man aflevere den udfyldte Tilmel-
dingsblanket – den vil være at finde via AULA, 
samt på vores hjemmeside eller ved henvendel-
se til kirkekontoret, kordegn Bodil Hovmand 
– mail: BOHO@km.dk.

Hvis konfirmanden modtager undervisning hos 
en anden præst end den kirke konfirmationen 
finder sted, så er det vigtigt at udfylde begge 
kirkers tilmeldingsblanketter og krydse af det 
rigtige sted. Desuden er det vigtigt at aflevere 
tilmeldingsblanketten senest ved forløbets be-
gyndelse, da kontaktoplysningerne derpå er 
præstens forbindelse til forældrene.      

Konfirmationerne 2023:
• lørdag den 22. april kl. 10.00 
• lørdag den 22. april kl. 13.00
• søndag den 23. april kl. 10.30 samt
• søndag den 17. september kl. 10.30

Der gøres opmærksom på at man gerne må 
fordele sig nogenlunde ligeligt over de to dage, 
hvis det er muligt. Lørdag er en meget populær 
konfirmationsdag med mange konfirmander, 
derfor tilbydes to tidspunkter, så holdene ikke 
bliver for store.   

I øvrigt kan oplyses 
konfirmationerne 2024:
• lørdag den 13. april kl. 10.00 
• lørdag den 13. april kl. 13.00 
• søndag den 14. april kl. 10.30 
• søndag den 15. september kl. 10.30.

Hvis I har spørgsmål, er I altid velkomne til at 
ringe til mig på 2171 7083 eller skrive en mail 
på ergk@km.dk.

Venlig hilsen 
Sognepræst Erik Grønvall Kempfner
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Alle Helgens mindegudstjeneste 
søndag den 6. november klokken 16.00
Allehelgensdag er en gammel skik. Tidligere 
kaldtes den Alle Sjæles dag. Mange kirker 
landet over holder fast i denne tradition ved 
at holde en mindegudstjeneste, for at min-
des de døde. Hér vil alle have mulighed for at 
sende en særlig tanke og tænde et lys for sine 
kære, som er mistet og aldrig glemt. Gudstje-
nesten er særligt henvendt til alle jer, der i 
årets løb har mistet en, I holder af.

Vi vil tænde lys i kirken mens navnet på je-
res ven eller slægtning læses op.

Naturligvis præger det denne gudstjeneste, 
at vi har de døde med i tankerne. Og det er helt 
naturligt, at man sidder med en tåre i øjnene. 
Når man har mistet et nærtstående menneske, 
efterlader det et tomrum og stor sorg. Og det 
kan tage lang tid at genfinde sig selv.

I kirken taler vi om håb og livsmod på trods 
af livets svære tab. Det kristne budskab er i 
høj grad et budskab, der henvender sig til 
sørgende. 

Derfor forsøger vi at fylde gudstjenesten 
med håb og vende blikket – ikke blot bagud 
– men også fremad mod lyset og glæden i 
Guds rige. 

Konfirmander 23. april 
2022, kl. 10.00

Bageste række: (Fra venstre) 
Lucas Skovbro Christensen - 
Nikoline Andrea Colding-Hansen 
- Clara Elkjær Hansen - 
Karla Czubanek Ogareck Holm 
Hansen.

Forreste række: (Fra venstre) 
Sognepræst Erik Grønvall 
Kempfner - Daniel Vangsgaard 
Lehmann - Mie Engelbrecht 
Lønberg - Alma Elise Nielsen - 
Sille Dahl Olsen - Frederikke 
Kofoed Villumsen.

Konfirmander 23. april 
2022, kl. 13.00

Bageste række: (Fra venstre) 
Mathias Kondal Berg - Emil 
Lüthzøft Cuber - Pelle 
Jarman Køier Drewsen - 
Magnus Langborg Falken-
crone - Sebastian Fænø 
Fohlmann - Noah Emil 
Jensen - Viktor Andersen 
Kristensen.

Forreste række: (Fra venstre) 
Sognepræst Erik Grønvall 
Kempfner - Emma Reinholdt 
Christensen - Freja Calvert 
Gottfredsen - Augusta Lund 
Krüger - Sille Sophie Munch 
Larsen - Aia Alban Pedersen 
- Frederikke Winther Njor 
Romme.

Konfirmander 24. april 
2022, kl. 10.30

(Fra venstre) Sognepræst 
Erik Grønvall Kempfner - 
Marie Nymann Krüger - 
Dicte Katrine Ingemann 
Nielsen - Freja Lykke Severin 
Olsen.

HYLLEHOLT SOGNHYLLEHOLT SOGN

Tillykke til konfirmanderne
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GÅ HJEM KONCERTER ELLER 
ONSDAGSKONCERTER

Kært barn har mange navne. Hylleholt Menighedsråd har den store fornøjelse at 
indbyde alle små som store, unge og gamle, turister og beboer i sognet eller udefra 
kommende til en ny sæson af disse populære koncerter. 
I år vil det være lidt anderledes instrumenter end de “normale” instrumenter, der er 
fokus på. 
Tuba, kontrabas, altsaxofon, violin, trompet og barokblokfløjte er alle instrumenter 
der tilsammen dækker et stort spænd i musikkens historie. Derfor vil der være noget 
for enhver smag. Kom og lyt en halv time hver onsdag i sommerferien – første gang i 
juni og sidste gang i august – kl. 17 til 17.30 

onsdag d. 29 juni  Tuba og klaver 

onsdag d. 6 juli Barokblokfløjte og klaver/orgel 

onsdag d 13 juli Kontrabas og klaver 

onsdag d. 20 juli Violin og klaver 

onsdag d. 27 juli  Altsaxofon 

onsdag d. 3 august Trompet, cornet, flügelhorn og klaver 

De medvirkende kommer eller har tilknytning fra området. Spænder fra Livgarden, 
organister samt intet mindre end 2 søskende par. 
Alle koncerter er gratis – såfremt du/I vil skænke et beløb modtages det gerne på 
mobilpay eller i kirkebøssen. Beløbet går ubeskåret til sognets julehjælp. 

De medvirkende er 
Tuba: Benny Rasmussen – livgarden – dirigent for Faxe blæserne
Barokblokfløjte: Klaus Ludvigsen
Altsaxofon: Nette Sørensen 
Kontrabas: Asgar Krogsgaard 
Violin: Anna Bernstein 
Trompet: Lisbeth Dahl Jørgensen 
Orgel/klaver: Alexander Bak Hansen, Christina Bernstein og Jean Pierre Dahl Jørgensen 

Vi håber på et stort fremmøde 
Menighedsrådet ved Hylleholt Kirke

HYLLEHOLT SOGN

08.09.: kl. 14.00-16.00:  “Et Tilbageblik”  
v/Erik Bisp, Faxe Ladeplads
Erik Bisp fortæller om sin barndom under krigen 
i Korsør og livet til søs gennem 45 år. Fra elev på 
skoleskibet ”Georg Stage” til skibsfører i Han-
delsflåden – før containerskibenes tid!

22.09.: kl. 14.00 -16.00: “En tur bag tremmer” 
- v/Tom Hansen
Tom fortæller om “den ene fejl” der kostede en 
dom på 7 års fængsel.
Han fortæller om de udfordringer, tanker og 
problematikker, der følger med en fængselsdom, 
når man som en ganske almindelig mand plud-
selig havner i fængsel. 
Tom er nu løsladt og giver tilhørerne et indblik i 
livet bag tremmer.

06.10.: kl. 14.00-16.00: “Jens Munk” 
v/Jens Thøsing Andersen, Haslev
I 1620 – under Chr. IV – stod Danmark stærkt i 
Nordeuropa. 
Kongen ville gerne fremme bl.a. søfarten og hå-
bede på, at man kunne finde en søvej til Kina. 
- Den såkaldte “Nordvestpassage”.
Jens Munk, der var en dygtig sømand, blev ud-
sendt for at finde passagen nord om Canada. 
Han havde 2 skibe med; men kun det mindste 
kom hjem med Jens Munk og et par søfolk. De 
øvrige var døde af skørbug og kulde.

03.11.: kl. 14.00-16.00: “Præsten på plaka-
ten” - v/sognepræst kbf. Morten Sternberg, 
Sydhavn Sogn
Præsten har en lang tradition i dansk film og tv. 
Lige siden den første danske tonefilm, Præsten i 
Vejlby (1931), har præsten indtaget en naturlig 
rolle på både lærred og skærm, hvor vi blandt 
andet har mødt den joviale præst med de åbne 
arme, præsten som det moralske fyrtårn og den 
decideret latterlige klovnefigur -og så er der lange 
perioder, hvor præsten glimrer ved sit fravær i det 
danske film- og tv-landskab.
Et spændende og hyggeligt filmforedrag, hvor 
præsten er i centrum.

 17.11.: kl. 14.00-16.00: “Foredrag om Mercy 
Ships” - v/Viggo Bostrup fra den humanitære 
organisation Mercy Ships
Ud fra verdens to største civile hospitalsskibe gi-
ver Mercy Ships gratis lægehjælp og livsforvand-
lende operationer til verdens fattigste mennesker 
- fortrinsvist i Vestafrika. Viggo som er maskin-
chef og en af de frivillige foredragsholdere har 
gjort tjeneste ombord hospitalsskibet 11 gange 
- og vil med fortællinger, billeder og video dele 
de livsforvandlende historier fra hans ophold på 
Africa Mercy med publikum. 

I sammenlagt ti måneder ligger hospitalsskibe-
ne Global Mercy og Africa Mercy, ved kaj i hver 
sit værtsland. I den periode vil omkring 2.000 
lokale patienter modtage gratis operationer. 
Africa Mercys tandklinik på land og Global Mer-
cys tandklinik på skibet vil behandle i omegnen 
8.500 patienter. Det er omtrent 10.000 mirakler 
på 10 måneder.  

01.12.: kl. 13.00-16.30: 
Julefrokost i ErindringsVærkstedet
Buffet fra Brugsen: – tilmelding
Lækker mad – oplæsning af en hyggelig julehisto-
rie – overraskelser - snak

            
 

Erindringsværkstedet - Program 2. Halvår 2022
Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, 4654 Faxe Ladeplads
Foredrag, kaffe, the og kage koster 40 kr. pr. gang.

Tilmelding til hvert enkelt arrangement: 
Hanne Due Jensen – tlf. 2469 0941

Kirkebilen kan bestilles af beboere 
i Hylleholt Sogn til alle arrangementer –
Faksebilernes Taxi – Tlf.: 56 71 44 55

Alle er velkomne til at deltage i 
ErindringsVærkstedets arrangementer
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FÆLLESARRANGEMENTER & KONCERTERFÆLLESARRANGEMENTER & KONCERTER

De tre tenorer fra Det Kgl. Teater og sopranen Dorte Elsebeth Larsen har 
fundet sammen med både stil og smil, trods forskelle i udseende og 

stemmeklang, men netop disse forskelle fremhæver deres underholdning 
og giver den et særpræg, som tiltaler. 

De synger operaarier, som selv operahadere kender og holder af, og endnu 
mere befriende er det, når humoren trænger sig på gennemførelsen af 

sprudlende Broadway musicals af Gershwin, Rogers, Lloyd Webber m.fl., 
eller nogle af vore egne danske evergreens.

Billetsalg på www.Hylleholtkirke.dk under "aktiviteter/koncerter"
Billetprisen er 100 kr.

De 3 Kgl. Tenorer
– stemmer i særklasse

Hylleholt Kirke fredag d. 2.9. kl. 19.30
(i forbindelse med Kulturnat i Faxe Ladeplads)

VI GENTAGER SUCCEENVI GENTAGER SUCCEEN

PILGRIMSVANDRING 
for Tryggevælde Provsti
Lørdag d. 10. september 2022

En pilgrimsvandring gennem tiden 
For 1000 år siden – i 1022 – blev bispesædet i Roskilde 
nævnt ved navn for første gang. Det vil vi fejre med en lidt 
anderledes pilgrimsvandring, hvor selve ruten er kort, men 
hvor der er flere stop med rig mulighed 
for at opleve historiens vingesus.

Vandringen gennem tiden begynder 
ved Roskilde Vikingeskibsmuseum, 
fordi det var vikingerne, der i 900-tallet 
lod sig kristne, og den slutter ved den 
nyeste kirke i Roskilde Stift, nemlig 
Trekroner Kirke, der blev indviet i 
2019.

Undervejs gøres holdt ved Skt. Hans 
Kirketomt, Roskilde Domkirke, den 
katolske Skt. Laurentii Kirke, Skt. Ibs 
kirkeruin og Himmelev Kirke. 
 Der vil blive stop med både åndelig og 
kirkehistorisk inspiration. 

Ruten er i alt ca. 13 km. Medbring 
drikkedunk og madpakke og tøj til 
skiftende vejr. Pilgrimsvandringen er 
åben for alle, men deltagere, der bor i 
Tryggevælde Provsti, har førsteret.

Pris: 75 kr.

Tilmelding: Senest onsdag den 15. august til: kordegn Bodil Hovmand  
– mail: BOHO@km.dk

Yderligere information om tidspunkter, evt. togtranspost og tilmelding:  
se www.haslevkirke.dk

2022 
VANDRING
ca. 13 KM
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KONCERT MED KLAVERDUO 
TIL KULTURAFTEN 

DEN 23. SEPTEMBER I FAXE KIRKE

FESTLIGSTE NYTÅRSKONCERT 
I ROHOLTE KIRKE

 Høj energi, smil på læben og vellyd i massevis

Hjertelig velkommen til vore 3 sognes fælles  
nytårskoncert søndag d. 25. september klokken 16.00

BarbAros består af 35 mandlige korsangere i alderen 16-35 år fra det 
aarhusianske kormiljø. BarbAros deltager jævnligt i konkurrencer og har 
senest deltaget i Let The Peoples Sing i Barcelona, hvor koret både vandt 
den åbne kategori samt blev kåret som samlet vinder af konkurrencen ud 

af ni finalister!

Barbershop er en hidtil relativt ukendt genre i Danmark, og BarbAros er 
Aarhus’ første kor af slagsen. Ofte hører man barbershop i kvartetter, 
men ved at udvide til et helt kor med flere på hver stemme, kan man 
skabe en fantastisk lyd, som er helt særlig for barbershop. Alt synges 

udenad, og mange af numrene indeholder enkel, men effektiv koreografi, 
som gør at vores koncerter ikke bare bliver en oplevelse for ørene, men 
også for øjnene. Repertoiret spænder vidt fra gamle kærlighedssange, 
over kendte danske schlagere til up-tempo hits, så vi kan love, at der 

altid er noget for enhver smag.

Koncerten er gratis, men man kan betænke Roholte julehjælp med et 
beløb på 770428 eller kontant - TAK!

Pianisterne Ida Nystad og Magnus Wenzel Most giver koncert 
til kulturaften d. 23 september i Faxe Kirke kl. 19.  

Magnus og Ida er begge uddannede fra Musikakademiet i Krakow, hvor de har boet 
og studeret i 6 år. De har givet koncerter i store dele af Europa herunder i koncertsale 

som Altes Rathaus Barocksaal i Wien, Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums 
koncertsal og det gamle og berømte universitetsbibliotek i Cagliari på Sardinien. 

Siden 2019 har Ida og Magnus boet i Løvehavehus tæt på Sorø, hvor de har startet 
Løvehave Koncerter. Det er en klassisk musikfestival med højt internationalt niveau i 

naturskønne omgivelser og med koncerter hver søndag i august kl. 16.  
På hjemmmesiden www.løvehave.dk kan man læse om festivalen,  

kunstnerne og købe billetter.  

Ida og Magnus er siden marts 2022 med i Faxe Kunst- og Musikforenings bestyrelse.

De vil spille et halv times 
program med 4-hændig 

klavermusik og koncerten byder 
på skøn musik af Grieg, Brahms 

og Moszkowski. Der bliver 
spillet norske danse af Grieg, 
polske danske af Moszkowski 
samt valse af Brahms. Magnus 

og Ida vil fortælle lidt om 
musikken før koncerten. 
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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

Nikolaj Steen, Præstevikar (Juli/August)
Faxe Kirkekontor, Gl. Strandvej 1, 4640 Faxe
Tlf. 31 68 74 70 – E-mail: njs@km.dk
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. 30 30 22 91, organistcha@gmail.com
Træffes efter kl. 9.30 tirsdag-fredag. 
Fridag: Mandag

KIRKETJENER: 
Gitte Vejby, Tlf. 42 29 22 09 
E-mail: privatgittevejby@gmail.com 
2. kirketjener (Sognehus, Kommunikation
 “So Me”): Ghita Kruuse Petersen
Tlf. 23 26 19 66 · E-mail: ghk@km.dk

KIRKEGÅRDSLEDER: Lone Brett Jensen
Træffes på kirkegårdskontoret 
mandag - fredag kl. 11-12
Tlf. 56 71 35 52 

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 14 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.dkTUMLINGESALMESANG

Underviser er kirkens organist Charlotte Hjerrild Andersen,  
som også sidste år stod for baby- og tumlinge-salmesangs-

undervisning i Faxe Kirke. 

Undervisningen er gratis og vi gør opmærksom på,  
at både forældre og bedsteforældre er meget velkomne  

med tumlingerne. 

Tilmelding til Faxe Kirkekontor  
på e-mail: sla@km.dk eller på  
tlf. 56 71 35 52. Vi skal have 

forælders navn, adresse og tlf. nr. og 
samt navn og fødselsdato på barnet. 

Bemærk venligst, at børn fra Faxe, Hylleholt og Roholte 
sogne har fortrinsret, men der er også ofte plads til andre.

Tumlingesalmesang (for de 
1-3-årige) begynder onsdag d.  
12. oktober kl. 16.00-16.45 i 

Faxe Kirke og fortsætter 7 gange 
frem til slutningen af november. 

Faxe, Hylleholt og Roholte Kirke er gået sammen 
om på skift at tilbyde babysalmesang og 

tumlingesalmesang. Efter sommeren er det Faxe 
Kirkes tur til at stå for tilbuddet til de lidt større: 

tumlingerne (de 1-3-årige). 
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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

Nikolaj Steen, Præstevikar (Juli/August)
Faxe Kirkekontor, Gl. Strandvej 1, 4640 Faxe
Tlf. 31 68 74 70 – E-mail: njs@km.dk
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
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@gmail.com

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

Kirkelig vejviser HYLLEHOLT

HYLLEHOLT SOGN

MENIGHEDSRÅDSMØDER 2022:
27.06. – 22.08. – 19.09. – 31.10. – 21.11.
Menighedsrådsmøderne er offentlige, og alle er vel-
komne til at overvære møderne, der starter kl. 16.00 
og holdes i Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, 4654 
Faxe Ladeplads. 
Et par dage før hvert møde kan dagsorden og senere 
referatet læses på kirkens hjemmeside:
www.hylleholtkirke.dk

Kollekt 2022
Resten af 2022: Hylleholt Sogns Juleuddeling 

Ved koncerter og andre arrangementer i kirken samles altid 
ind til Hylleholt Sogns Juleuddeling.

Mobile Pay: 87 95 75

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
- Jette Klemmed – mail: jetteklemmed@outlook.dk
- Flemming Wittrock –  

mail: flemmingwittrock1940@gmail.com

Alle læsere i Hylleholt Sogn er velkomne til at kontakte 
udvalget med kommentarer og gode forslag. 
  
Stof til næste KirkeHilsen afleveres til sognepræst Erik Grøn-
vall Kempfner Mail: ergk@km.dk, senest 26. sept. 2022.

ERINDRINGSVÆRKSTEDET:   
Koordinator Sonja Olsen, tlf.: 21 57 47 91
Kontaktperson Hanne Due Jensen, tlf.: 24 69 09 41

Omdelingen af KirkeHilsen        
Faxe Ladeplads Idrætsforening (FLI) vil også i 2022 stå for omdelingen af KirkeHilsen, som de har 
gjort de seneste 14 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 62BESTILLING 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 2022

21.06. – 23.08. – 20.09. – 25.10. – 22.11.

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

Konstituering af Roholte menighedsråd 
for Kirkeåret 2021/2022 med start 1. s. 
i advent d. 28.11.2021
Formand  Leif Richardt, genvalgt 
Næstformand  Kirsten Christensen, genvalgt 
Kirkeværge Erling Rasmussen, genvalgt
Kasserer Kirsten Christensen, genvalgt
Sekretær Bodil Hovmand, genvalgt
Kontaktperson Leif Richardt, genvalgt
Menigt medlem Bente Schultz
Underskriftsbemyndiget Leif Richardt og Kirsten 
Christensen, genvalgt.
Regnskabsfører Niels Larsen genvalgt (udenfor 
menighedsrådet). Byggesagkyndig Max Rubæk 
Rasmussen genvalgt (uden for menighedsrådet)

Opdatering af 
Gudstjenestelisten på
www.roholtekirke.dk
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GUDSTJENESTER · JULI · AUGUST · SEPTEMBER · OKTOBER

FORKORTELSER:  KKO = Kirsten Kjær Ohms · EGK =  Erik Grønvall Kempfner  · NKFR = Nanna Katrine 
Fafner Robertson  ·  FJT: Frede Jørgensen Tramm  ·  NN = Vikar eller en af sognets præster  · 
TEGN:  K = Kirkebil  ·   = Høstgudstjeneste  ·   = Taizé-gudstjeneste  ·  = Konfirmation
☞ =  der henvises til en af nabokirkerne  ·  OBS: Sommertid slutter

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
JULI
3. s.e.T. 3. juli 10.30 KKO 09.00 KKO 10.30 FJT K
4. s.e.T. 10. juli 10.30 KKO 09.00 KKO 10.30 FJT
5. s.e.T. 17. juli 10.30 NN 09.00 NN 10.30 FJT K
6. s.e.T. 24. juli 10.30 NN ☞ 09.00 NN
7. s.e.T. 31. juli 10.30 NN ☞ 09.00 NN K

AUGUST
8. s.e.T. 7. august 10.30 NN☞ ☞ 09.00 NN
9. s.e.T. 14. august 10.30 NN 10.30 NN 10.30 EGK K
10. s.e.T. 21. august 10.30 NN 10.30 NN 10.30 EGK
11. s.e.T. 28. august 10.30 NN 10.30 NN 10.30 EGK K
Taizé-gudstjeneste 30. august - 19.00 NKFR  -
 
SEPTEMBER
12. s.e.T. 4. sept. 10.30 NN  ☞ ☞	 10.30 EGK
13. s.e.T. 11. sept. 10.30 NN 10.30 NN 10.30 EGK K 
14. s.e.T. 18. sept. 10.30 KKO  10.30 NKFR  10.30 EGK 
15. s.e.T. 25. sept. 10.30 KKO 09.00 KKO 10.30 EGK K

OKTOBER
16. s.e.T. 2. okt. 10.30 KKO 09.00 KKO 09.00 NN
17. s.e.T. 9. okt.  10.30 NN 10.30 NN 10.30 EGK K
18. s.e.T. 16. okt. 10.30 NN 09.00 NN 10.30 EGK
19. s.e.T.  23. okt. 10.30 NN 09.00 NN 10.30 EGK K
20. s.e.T. OBS! 30. okt. 10.30 NN  ☞	 09.00 NN

NOVEMBER
Allehelgen  6. nov. 10.30 KKO 19.00 NKFR 16.00 EGK K


