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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. januar 2023

Forsidefoto: 
Hylleholt Kirke: Julen 2021, bemærk snoren.

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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Et påske-jule-budskab
For nogle kan det måske synes lidt underligt 
at have et kirkeblad, der ikke begynder med 
december måned, og dermed dækker ad-
ventstiden og julen som et rigtigt ”juleblad” 
med et forsidebillede om jul osv. Alle øvrige 
medier og sendeflader giver julen fuld gas. Så 
hvorfor ikke vores KirkeHilsen også? 

Til gengæld kan det have sine fordele at kir-
kebladet favner så bredt som fra Allehelgen 
over kirkens nytår og Kyndelmissen til fasten 
og dermed optakten til Påsken, idet julen 
næsten ligger i midten. Vi følger lyset i dets 
aftagen indtil natten fylder det meste. For 
umærkeligt at vende fra juleaften og bevæge 
sig op og frem mod foråret og påsken. 

Det giver en ”forstyrrelse” og noget at tænke 
over at julen anskues i sin sammenhæng. For 
julens budskab gælder jo ikke blot december 
måned men hele kirkeåret:

Fred til mennesker med Guds velbehag. (Som 
vi hører til jul). 

En nu kostbar fred vi vil komme til at hige ef-
ter – også i det nye år. Ligesom vi i dag måske 
næsten har glemt Coronaens skygge over vo-
res hverdag, selvom vi nok ved at den stadig 
spøger derude (bemærk snoren på forsidebil-
ledet at dette blad). 

Det virker så usandsynligt at det nogensinde 
skal få en ende. Det er som om verden må 
have en indbygget fejl, siden den går fra det 
ene sammenbrud videre til den næste ulykke. 
Vi tænker at der må en guddommelig indgri-
ben til – en ny verden uden sådanne fejl, hvor 
Gud…

vil tørre hver tåre af deres øjne,

og døden skal ikke være mere,

ej heller sorg, ej heller skrig, 

ej heller pine skal være mere.

Thi det, der var før, er forsvundet. 

Og han, der sidder på trone, sagde: 

Se, jeg gør alting nyt! (Som vi hø-
rer til Alle helgen). 

Påsken handler om, at denne nye virkelighed 
allerede er begyndt at forvandle den gamle 
verden indefra. Den manifesterer sig overalt. 
Også i vores hverdag idet julens ånd kommer 
til udtryk hver eneste dag i 2023 – ikke blot 
en måned i 2022. 

Glædeligt nytår. Glædelig jul. 
Og når den tid kommer: Glædelig påske…

Erik Grønvall Kempfner 

Der er faktisk frost på æblerne. 
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I 1972 konfirmerede præst Knud Hillerup nogle af sine første konfirmandhold i Faxe kirke. 
Dagen i oktober (dengang var der både forårs og efterårskonfirmationer) blev en dag som 
han nok aldrig glemte, da der var en stor del af konfirmanderne, der blev dårlige i kirken og 
besvimede på stribe. Mindst 5 blev båret udenfor og mange sad (og lå på knæfaldet) og blev 
svimle og utilpasse. Der var propfuld kirke og meget varmt, så der har nok været problemer 
med iltmangel ?

Lørdag den 17. september 2022 var en del af holdene samlet i Faxe for at fejre 50 året for 
konfirmationen og selvfølgelig gik turen til kirken, som mange ikke havde set siden den er blevet 
renoveret i 2014. Susanne Skjoldgaard Pedersen, som er tidligere kirketjener i kirken og en af 
guldfirmanderne, viste rundt.

Henover sommeren og de første måneder af 
efteråret har kirkegængere kunnet møde Gun-
hild i Faxe, Roholte og Hylleholt Kirker, når hun 
har vikarieret for de faste sognepræster. Gun-
hild fortsætter med et kortere vikariat i nogle af 
nabopastoraterne, så i november og december 
kan man også opleve Gunhild i Spjellerup, Sme-
rup, Vemmetofte eller Hellested Kirker. 
  Jeg har værdsat samarbejdet med Gunhild, der 
har et skarpt blik for mangt og meget, og ikke 
mindst værdifulde erfaringer fra sine år som 

sognepræst – og det har været n glæde at kunne 
trække på en vikar, der melder sig til tjeneste, 
fordi hun kan lide præstegerningen. Personale 
og præster ønsker Gunhild alt det bedste i den 
kommende tid – og håber, at hun vil stikke næ-
sen indenfor Faxe og Roholte Kirker, hvis hun 
kommer forbi. Jeg tror godt, jeg kan love en kop 
kaffe i Faxe Præstegård, Faxe Kirkes sakristiet 
eller på kontoret. 

Kirsten Kjær Ohms 

Virksomheden Mad Synergi skulle udskifte en 
del af deres porcelæn, - og vi blev kontaktet 
for at høre om vi evt. kunne bruge det? Og det 
kunne vi, for der er lige blive taget et nyt møde-
lokale i brug, som trængte til lidt af hvert i den 
retning. Vi modtog langt mere end forventet, så 
efter at have sorteret lidt i herlighederne lod vi – 
via en kontaktperson – resten gå videre til ukra-
inske flygtninge, der er i gang med at etablere 
sig her i Danmark. En stor tak til Mad Synergi, 
som tænkte på os og gav os mulighed for også 
at hjælpe andre.

Kirketjener Gitte Vejby

Før Allehelgensgudstjeneste plejer Faxe Kirke at 
sende invitationer til pårørende, der har mistet 
i det år, der er gået fra sidste år og frem til nu. 
Fremover er det lidt anderledes, for vi er blevet på-
lagt, at vi kun må sende invitationer til pårørende, 
der er medlemmer af Folkekirken. Har man stået 
for en bisættelse/begravelse af en pårørende og 
IKKE er medlem, vil man derfor ikke modtage in-
vitationen, medmindre andet er aftalt.

Er afdøde blevet kirkeligt bisat/begravet er det 
dog fortsat tilladt at læse afdødes navn op ved 
Allehelgensgudstjenesten. 

Har man et øn-
ske om, at dette 
IKKE sker, kan 
man henvende 
sig til Faxe Kirke-
kontor eller sog-
nepræsterne (se adresselisten bagest i bladet). 

Alle er i øvrigt meget velkomne ved årets Allehel-
gensgudstjeneste, hvor der i lighed med andre år 
vil være muligt at tænde et lys for dem, man har 
mistet og savner. 

Sognepræst Kirsten Kjær Ohms og organist 
Charlotte Hjerrild Andersen glæder sig til 
de næste sangcafeer. Det er hyggen, der er i 
højsædet, når der synges og snakkes og bliver 
fortalt historier. Der er varmt vand på kanden 
til en kop kaffe eller thé og så er der selvføl-
gelig småkager. Vi mødes fra kl. 10.00-11.30 
og hver gang i Faxe Præstegårds konfirmand-
stue. Det hele er ganske gratis, så tag bare en 
god ven eller naboen med. 

DER ER SANGCAFÉ: Torsdag d. 3. novem-
ber – en digter skrev, at året har 16 måne-
der- heraf 5 november, så lad os mødes og 
synge og hygge os ud af gråvejr og tristhed. 
Torsdag d. 8. december – med masser af JUL 
– JANUAR springer vi over, – men husk NYTÅRS-
KONCERTEN – og så mødes vi igen – Tors-
dag d. 2. februar, hvor det er Kyndelmisse, 
der er temaet.

Tak for hjælpen til præstevikar Gunhild Skytt Haastrup 
"Guldfirmation"

Tak til Mad Synergi for porcelæn mm.

Allehelgen – fik du en invitation? Sangcafé i præstegårdens konfirmandstue

FAXE SOGN
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Kom til bankospil i Faxe Sogne-
hus søndag den 13. november og 
søndag den 4. december 2022. 
Dørene åbnes kl. 13.30 og spillet 
begynder kl. 14.00. 
Der er mulighed for køb af kaffe, te, so-
davand, øl og kage. Vi modtager MobilePay 
og kontanter. 

Gevinsterne er doneret af 
byens virksomheder samt 
enkeltpersoner og hele 

overskuddet går til julehjæl-
pen i Faxe Sogn.

Kirkebilen kører for Faxe sogn. Henv. 
Faxe Kirkekontor (5671 3552, tast 1) senest fre-
dagen før kl. 12.

I november siger vi farvel til efterårets 
minikonfirmander ved en hyggelig 
afslutning i præstegårdens konfir-
mandstue, - men vi synes, at også 
andre skal have lov til at glæde sig 
over billeder af minikonfirmander-
nes skrotdyr, hvor børnene fik lov 
til at gå i Vorherres skaber-fodspor. 
Man kan også blive lidt misundelig 
ved synes af den servering, som mini-
konfirmanderne har kunnet set frem til, 
når de mødte frem ved konfirmandstuen 
torsdag eftermiddag. 

Der også blevet sunget, fortalt 
historier og gættet quiz, - og vi 

håber børnene har haft det lige 
så sjovt som os.

Kirsten Kjær Ohms og minikonfir-
mandunderviser Christina Bergstein.  

Fredslyset bliver tændt i fødselsgrotten i 
Betlehem, ved en flamme, som altid bræn-
der. Traditionen er oprindelig opstået i 
Østrig, hvor aktionen er startet af den 
østrigske radio og gennemført under 
navnet "Lys i mørket" til fordel for nød-
lidende og handicappede mennesker. 

Det startede i begyndelsen af 1980erne, 
og meget hurtigt gik spejderne ind i arbej-
det. Det er nu primært spejderne, der henter og 
bringer Lyset ud i Østrig og videre ud i Europa. 
Især i de Øst-Europæiske lande, som i så mange 
år levede i mørket, har det fået stor betydning. 

I flere lande er det nu blevet et samarbejde 
mellem spejderne og Sct. Georgs Gilderne. I 
1996 lykkedes det enkelte danske Sct. Georgs 

Gilder at få bragt Fredslyset ud i Dan-
mark og videre til Sverige. Allerede året 
efter deltog ca. 35 gilder og i 1999 
var antallet steget til over 100, og 
Lyset nåede også til Norge.    

I Danmark har flammen til huse 
i den katolske kirke Skt. Laurentii i 

Roskilde. Herfra hentes den i en lygte 
(en tændt flagermuslygte i en sikrings-

beholder) og bringes til bl.a. Faxe Kirke, 
hvor dens komme markeres ved en gudstjeneste 
fredagen før 1. søndag i advent. 

I år d. 25. november kl. 17.30.
Faxe Kirkes børnekor medvirker ved denne 

gudstjeneste, der er præget af glæde og forvent-
ning midt i en ellers mørk tid.  

Enhver kan komme i uforudsete vanske-
ligheder. Nogle i en grad, så der ikke er 
meget at gøre godt med til jul, især ikke 
i en tid med stigende priser på mad og 
varme. Faxe Menighedspleje kan måske 
hjælpe en lille smule, så årets højtid kan 
blive bedre end den ellers ville være blevet. 

Ansøgningsskema afhen-
tes på kirkekontoret indenfor 
åbningstiden (se adresselisten 
bagest i kirkebladet) og afleve-
res samme sted senest tirsdag 
d. 14. december kl. 13.00.

OBS! Bidrag til menighedsplejen mod-
tages i øvrigt gerne på konto: 2320 3497 
149 567 eller på Mobilepay på nr. 47459 

SogneBanko
Minikonfirmander 

Fredslysgudstjeneste i Faxe Kirke

Julehjælp

Julebasar & Café i Faxe Sognehus - Torsdag den 24. november

Snart er det igen tid til vores efterhånden tra-
ditionelle julebasar i Faxe Sognehus. Basaren er 
vores frivilliges ”barn”. Vi vil stadig gerne gøre 
en forskel.  

Forberedelserne til årets julebasar er allerede 
i fuld gang, og vi glæder os til at slå dørene op. 

Tidspunktet vil fremgå at både Faxe Kirkes side 
på Facebook samt vores hjemmeside, www.faxe-
kirke.dk, når vi nærmer os basar-dagen.

Som de foregående år vil du møde frivillig 
gruppen på julebasaren, da vi selvfølgelig også 
står for salget. Vi sælger dekorationer – både sto-
re og små, julesmåkager, knas, pynteting og mm.

Mange ting er hjemmelavet af gruppen og sæl-
ges til rimelige priser, hvor alt overskuddet går til 
Faxe kirkes julehjælp.

Sidste år udvidede vi basaren med en lille Café, 
hvor man kunne nyde en kop kaffe eller et glas 
gløgg, og ikke at forglemme hjemmelavede æb-
leskiver. Caféen vil også være der i år. Så her er du 
selvfølgelig også velkommen at kigge ind. 

Vi modtager både kontanter og MobilePay. Vi 
håber så meget, at I vil kigge forbi og gøre en fin 
handel og samtidigt støtte det gode formål. 

Vi glæder os til at se jer.
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Det er januar. Mørket og kulden er over os. Jule-
lysene er for længst brændt ned eller slukket, og 
der er stadig længe til forår… Man skutter sig in-
den døre, og måske er det særligt her i den mør-
keste vintertid, at minder, tanker eller oplevelser 
med relation til temaet sorg dukker op. For sorg 
er et livstema, vi mennesker er fælles om, og som 
på forskellig vis farver den historie, vi bærer med. 

Det er januar, men det er også Helligtrekon-
gertid, der i år strækker sig over kalenderårets 
fire første søndage efter nytår. I kirken er årets 
forskellige højtider kendetegnet ved en række så-
kaldte liturgiske farver, og Helligtrekongertidens 
farve er grøn som symbol på håb og vækst! Det 
er en tid, hvor søndagenes bibeltekster kredser 
om, hvordan Guds herlighed åbenbares i Kristus, 
og derfor kaldes denne tid på kirkeåret også for 
åbenbaringstiden. For det lys, der blev tændt og 
dermed åbenbaret i verden julenat, findes sta-
dig, og det giver håb selv på de mørkeste dage. 

Tirsdag den 24. januar kl.19-21 inviterer vi til 
en aften om sorg og håb. 

Vi mødes i Faxe kirkes våbenhus og går samlet 
ind i kirkerummet. Her skal vi høre udvalgte pas-
sager fra Bibelen og synge gode salmer, der knyt-
ter sig til aftenens tema. Undervejs vil der blive 
mulighed for at forholde sig til sin egen sorg og 
sit eget håb i en form, så hver enkelt deltager helt 
selv vælger, hvor meget eller hvor lidt, der deles 
ud af erfaringer eller overvejelser. 

Aftenen afsluttes med en stemningsfuld an-
dagt, og efterfølgende er der mulighed for at 
nyde en bid brød og ost samt et glas rødvin eller 
sodavand.
Af hensyn til forplejning er der tilmelding til sognepræst 
Nanna Katrine Fafner Robertson senest tirsdag d. 17. 
januar på nkfr@km.dk

Der er efterhånden meget, der er som det ”ple-
jer” efter corona-tidens afsavn– og vi håber, at 
normaliteten også rækker også til juleaften, så 
der igen er trængsel på kirkebænkene, masser af 
salmesang og glæde over en smukt pyntet kirke. 
Ses vi d. 24. december? 

Kirsten Kjær Ohms 

 Tårnuret står parat til at lade klokken falde i slag 
ved midnatstide

Det er ved at være en tradition for flere i Faxe at 
mødes til gudstjeneste på årets sidste dag, - og 
efter gudstjenesten skåle med hinanden i ”bob-
ler”. Man kan sagtens trække i sit stiveste puds, 
hvis man skal videre til fester og dronningens 
nytårs-tale, så man kan nå det hele. 

En aften om sorg og håb - 
Tirsdag d. 24. januar kl. 19-21 i Faxe Kirke Tirsdag d. 24. januar kl. 19-21 i Faxe Kirke 

Juleaften i Faxe Kirke

Nytårsaften i Faxe Kirke

Hen over foråret og sommeren har vi arbejdet på at gøre vores hjemmeside "mere levende" 
og det er vist lykkedes meget godt    Vi håber I vil lægge vejen forbi  

Naturligvis vil man stadig finde alle de sædvanlige oplysninger om gudstjenester, aktiviteter, 
kontaktlister og meget andet.

Så tjek den ud    Vi ses på www.faxekirke.dk 

Hvert år inviteres sognets kommunale og 
private dagpleje-, vuggestue-, børnehave- 
og skolebørn til julegudstjenester, som er 
tilrettelagt helt specielt for dem. Udover 
de små og lidt større er også forældre, 
bedsteforældre og andre, der har lyst til 
at være med til en lille halv times guds-
tjeneste i børnehøjde meget velkomne. 
Spørg jeres dagplejer, vuggestue, børne-
have eller skole om dag og tidspunkt. 

Nanna Katrine Fafner Robertson  
og Kirsten Kjær Ohms

Vi glæder os til at fejre fastelavn med in-
dendørs tøndeslagning i Faxe Kirkes Sog-
nehus, efter en familievenlig gudstjeneste 
i kirken, hvor der er plads til både store 
og små – og allerhelst festligt udklædte! 
Vi håber, at rigtigt mange - både børn og 
voksne - har tid og lyst til at være med.

www.faxekirke.dk  

Julegudstjenester 
for små og store

Fastelavn

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
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Særlige gudstjenester i Faxe Kirke

Fredag d. 25. november kl. 17.30 (ca.)
Fredslysgudstjeneste
I samarbejde med Skt. Georgs-gildet holdes en 
kort gudstjeneste, hvor vi beder for fred, håb og 
forsoning og synger nogle dejlige salmer. Fredens 
lys – og alle de andre lys i kirken - tændes af en 
flamme, der er bragt fra Jesus’ fødehjem i Betle-
hem til Danmark. 

Søndag d. 27. november kl. 10.30 
1. søndag i advent: Det nye kirkeår begynder – 
og det skal fejres!
Vi fejrer begyndelsen på det nye kirkeår og på 
forventningen og forberedelsen til jul. Vi synger: 
”Vær velkommen, Herrens år” og tænde det før-
ste lys i adventskransen.

Søndag d. 4. december kl. 10.30 
2. søndag i advent med krybbespil og kor 
Vi fejrer med en stemningsfuld gudstjeneste, 
hvor Faxe kirkes spirekor (børnekor) sætter os i 
julestemning med krybbespil og sang. Undervejs 
skal vi også sammen synge nogle af de mest el-
skede adventssalmer; deriblandt Blomstre som 
en rosengård og Vær velkommen Herrens år i 
adventsversionen. 

Søndag d. 11. december kl. 10.30
– med luciaoptog, ”de ni læsninger” og kor  
3. søndag i advent indledes med luciaoptog og 
gudstjenesten vil gennem ni læsninger føre os fra 
altings begyndelse og forudsigelsen af Jesu fød-

sel frem til Jomfru Marias møde med ærkeenglen 
Gabriel og videre til Jesusbarnet i krybben i Betle-
hem. Her møder vi både hyrderne og de Hellige 
tre konger, der er kommet fra nær og fjern for at 
tilbede Guds nyfødte søn – og vi hører videre om 
opfyldelsen af profeten Simeons forventninger 
og afslutter med et løfte om Guds kærlighed og 
en opfordring til at leve med dén, som vores for-
billede. Undervejs skal vi sammen synge dejlige 
salmer og Faxe kirkes ungdomskor medvirker. 

Søndag d. 11. december kl. 10.30
3. søndag i advent
Faxe Kirkes ungdomskor: ”Ung Koralklang” ind-
leder gudstjenesten med et Lucia-optog – og der-
efter venter en liturgisk gudstjeneste. 

Søndag d. 18. december kl. 10.30
4. søndag i advent
Det sidste lys i adventskransen tændes, - og i kir-
ken venter et lille pusterum til eftertanke inden 
julen for alvor er over os. 

Lørdag d. 24. december kl. 14.30 og 16.00, 
søndag d. 25. december kl. 10.30
Juleaften og 1. juledag
Juleaften er der som oftest rift om pladserne i 
kirken. Alle er meget velkomne til at sidde tæt og 
høre juleevangeliet, synge nogle af de allerbed-
ste julesalmer og glæde sig over julens budskab.  
Alle skal være mindst lige så velkomne til også at 
høre andre og mindst lige så gode julesalmer 1. 
juledag – og det ”rigtige” jule-evangelium, hvor 
vi hører om hvad, der ”skete i de dage”.  

Mandag d. 26. december, kl. 10.30
2. juledag - Der henvises til Roholte Kirke. Kirkebil 
kan bestilles

Lørdag d. 31. december kl. 16.00
Nytårsaftengudstjeneste
Vi fejrer årsskiftet med en rigtig nytårsgudstje-
neste i god tid før dronningens tale. Kom gerne 

i festtøjet, for bagefter er menighedsrådet vært 
for en lille sammenkomst i våbenhuset, hvor der 
er champagne til de voksne og mindst ligeså fest-
lige bobler af den alkoholfrie slags til børn. 

Søndag d. 1. januar 2023 kl. 16.00
Nytårsdag - Der henvises til Roholte Kirke. Kirkebil 
kan bestilles 

Søndag d. 19. februar kl. 10.30 
Fastelavn 
En farverig familiegudstjeneste, hvor både børn 
og voksne opfordres til at klæde sig ud. Cowboys 
og starwars-krigere mm. bedes aflevere deres vå-
ben ved indgangen, men ellers er der fri adgang 
for godtfolk, skidtfolk, prinsesser og spøgelser… 
Efter gudstjenesten er der indendørs tøndeslag-
ning, fastelavnsboller og kaffe i Faxe Kirkes Sog-
nehus. – husk at sætte kryds i kalenderen!
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Mødet med døden er et vilkår, vi mennesker 
deler. Vi ved det med vores forstand, men vi 
mærker det først den dag, vi erfarer det. Hver 
især bærer vi på vores egne helt personlige 
erfaringer med døden, men selvom ethvert 
farvel med et elsket menneske er unikt, er døden 
også en fællesmenneskelig erfaring.

I år har vi traditionen tro mulighed for at 
samles til Allehelgens-gudstjeneste i Roholte 
kirke. Allehelgen falder altid den første søndag 
i november, og i folkekirken mindes vi denne 
søndag de døde – både dem, vi selv har mistet 
i årets og tidens løb, og dem, der gennem 
generationer er gået forud.

Derfor inviterer vi søndag den 6. november kl. 
19 til Allehelgens-gudstjeneste i Roholte kirke. 

Ved gudstjenesten deltager Anna Bernstein 
med sin violin, og RoKoGo-koret vil synge, både 
alene og sammen med menigheden.

Der vil være lys i kirken og fakler på 
kirkegården – og gennem sang, bibelord, musik, 
navneoplæsning, lystænding, bøn og stilhed vil 
vi søge at skabe rum og plads for både sorgen 
og håbet.

Efter gudstjenesten er der mulighed for at 
samles i Sognehuset til en kop kaffe og lidt 
sødt. 

Nanna Katrine Fafner Robertson 

Velkommen til Allehelgens-gudstjeneste i Roholte kirke
søndag den 6. november 2022 - kl. 19

Hvis du har lidt tilovers, tror vi, der bliver behov for en ekstra indsats i år  
til Julehjælp. De vilde prisstigninger har gjort hverdagen svær for mange.

Derfor opfordres du til at give et bidrag til Roholte Sogns julehjælp.  
Det kan sendes på Mobilepay 770428.

DER SKAL SKRIVES ”JULEHJÆLP” I KOMMENTARFELTET.  
Ellers går det til den ordinære indsamling.

Indsamling til uddeling af JULEHJÆLP i Roholte Sogn

Nyt fra formanden

Sommeren er gået på hæld, efterår og vinter 
er over os. Grandækningen er i fuld gang. Vi 
har i år, som tidligere nævnt, valgt at køre et 
hjertetema, hvor alle grandækket gravsteder 
skal indeholde et hjerte. Vi glæder os til at 
se det færdige resultat, som forhåbentlig står 
klar 1. søndag i advent. 
Vi håber at alle julens aktiviteter kan foregå 
uden corona indblandning og aflysninger 
m.m. Det trænger alle vist til.

SKATTEJAGT PÅ ROHOLTE 
KIRKEGÅRD
I vinterferien kan det godt 
betale sig at komme til 
Roholte, vi planlægger nemlig 
en skattejagt for børn og 
barnlige sjæle. Det kommer 
primært til at foregå på kirkegården.

Der vil bagefter være en tår varm kaffe og lidt 
saftevand til alle deltager, og hvem ved måske 
en lille præmie. Alle er meget velkommen.  
Tjek for yderlig information på vores 
hjemmeside www.roholtekirke.dk når tiden 
nærmer. Vi glæder os til at se jer.

Til sidst vil vi gerne sige en stor tak til Stine, 
vores trofaste kirkesanger gennem mere end 
25 år, som har valgt at stoppe i Roholte. 
Det har altid været en stor fornøjelse at 
samarbejde med Stine. Dejligt at høre den helt 

fortryllende gode sangstemme, og møde 
et altid smilende, veloplagt og positivt 
menneske. God vind fremover, vi håber 
at vi ses i kirken engang imellem.  

Personalet ønsker alle en 
glædelig jul og et godt nytår.

Med kærlig hilsen Graver Linda Pedersen

Nyt fra graveren

Julehjælp i Roholte Sogn 2022
For beboere i Roholte sogn er der mulighed for 
at få del i julehjælpen.
Hvis man ønsker julehjælp, skal ansøgningen 
sendes til sognepræst Nanna Katrine Fafner 
Robertson, Roholtevej 30, 4640 Faxe, eller e-
mail: nkfr@km.dk – Ansøgningsfristen er den 10. 
december 2022.
Beløbet bliver udbetalt snarest derefter. Der 
kan ikke sættes beløb på, da der er mulighed 
for, at der bliver doneret til denne gode sag ef-
ter skrivende stund.

Med venlig hilsen
Roholte Sogn Menighedsråd.

Kirkesanger Stine Høst Kjerckebye 
er stoppet i Roholte kirke
Vor kirkesanger Stine er stoppet efter mere end 
26 års tro tjeneste. Stine er bosat i Vallensbæk 
arbejder som jurist har mand og børn. Derfor 
er tiden kommet, hvor Stine har valgt at op-
sige sit kirkesangerjob hos os. Vi er Stine dybt 
taknemmelige for at hun har holdt ud og kørt 
til Roholte i så mange år. Vil kommer desværre 
nu til at undvære Stines pragtfulde stemme i 
Roholte hvilket vi selvfølgelig er kede af.  Men vi 
forstår godt din beslutning. God vind fremover.

Udtræden af menighedsrådet
Menighedsrådet har på sit møde 23. august 
behandlet Kirsten Christensens anmodning 
om af personlige grunde at udtræde af menig-
hedsrådet. Denne blev imødekommet. Kirsten 
har lagt megen energi i menighedsrådet, været 

med i flere valgperioder og fungeret både som 
næstformand og kasserer men er stadigvæk en 
del af vækstudvalget. Vi vil savne Kirstens enga-
gement og markante holdninger i menigheds-
rådets arbejde, men vi har fuld forståelse for 
hendes beslutning. Menighedsrådet takker dig 
for din indsats for Roholte Sogn og Kirke og 
ønsker dig og dine alt godt i tiden, der kommer.
Vi kan heldigvis stadig møde dig i kirken og di-
verse arrangementet.

Indtræden i menighedsrådet
Som konsekvens af Kirsten Christensens udtræ-
den indtræder Jørgen Bjerge Nielsen, Hanebæk 
i menighedsrådet. Jørgen overtager kassererpo-
sten og bliver medlem af valgbestyrelsen. Næst-
formandsposten overtages af Bodil Hovmand.
Vi byder Jørgen velkommen og glæder os til 
samarbejdet.

Roholte Menighedsråd ønsker bladets Roholte Menighedsråd ønsker bladets 
læsere en Glædelig jul og et godt nytår!læsere en Glædelig jul og et godt nytår!

Tak til forretningsforbindelser Tak til forretningsforbindelser 
og kirkens ansatte for et godt og kirkens ansatte for et godt 

samarbejde i 2022.samarbejde i 2022.

 Stor tak til alle som på forskellig  Stor tak til alle som på forskellig 
vis bidrager til et godt sogneliv vis bidrager til et godt sogneliv 

med ønsket om et udbytterigt og med ønsket om et udbytterigt og 
hyggeligt samvær i det nye år.hyggeligt samvær i det nye år.

Bedste hilsner
Leif Richardt

Nytårs gudstjenesteNytårs gudstjeneste
1. januar 2023 kl. 16.00 kan vi ønske hinanden 1. januar 2023 kl. 16.00 kan vi ønske hinanden 

godt Nytår i kirken, med gudstjeneste og godt Nytår i kirken, med gudstjeneste og 
efterfølgende bobler og kransekage. efterfølgende bobler og kransekage. 
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Sommeraften i og 
omkring Roholte Kirke

En klokkes tak

Nyt fra RoKoGo-koret

Det er så spændende at lave sådan et arrange-
ment. Hvordan bliver vejret? Hvor mange kom-
mer der?

Er det de gode ideer, vi har fundet på?  Ja - der 
flyver mange tanker rundt. Men det var en vidun-
derlig varm aften, for os som arbejder omkring 
Roholte Kirke. Vi var glade for den store delta-
gelse. Aftenen startede i kirken, hvor der var lidt 
fra Christina på orgel, lidt kirkehistorie fra Niels , 
og et oplæg om kirkegården fra Linda . Derefter 
fri mulighed, for at gå rundt på kirkegården og 
spørge om dit og dat. Tårnet var åbent. Ja der 
skulle vist have været lysregulering på de smalle 
trapper, men det gik uden problemer. Derefter 
var vi i Sognehuset, hvor Mette havde kaffe og 
kage parat. Jørgen ”Hanebæk” gav en god fortæl-
ling om Sognehusets fortid og historie. Her hvor 
bedsteforældrene boede, og drev sparekasse.

Alt i alt en super aften med god stemning, mu-
sik, kirkehistorier samt drama i sognet.

Mvh. Lene   

Jeg er en gammel klokke, der, som det ser ud nu, 
skal på pension. Jeg blev støbt i 1400-tallet af 
klokkestøber Lavres Hansen og min flotte lyd har 
runget ud over Roholte Sogn i flere hundrede år. 
Jeg kan ikke helt huske, om mit hjem hele tiden 
har været Roholte Kirke, for så vidt jeg ved, blev 
kirketårnet først bygget i 1500-tallet. Den har dog 
været mit hjem det meste af mit liv.

Jeg hænger i klokkestolen sammen med min lil-
lesøster. Hun er ca. 100 år yngre end jeg, for hun 
blev nemlig støbt i 1577. Ja, og så har vi en endnu 
mindre søster, der sjældent bliver brugt. Sidste 
gang var ved Prins Henriks bisættelse i 2018. Da 
ringede vi sammen alle tre. Det var rigtig flot.

Nu er det gået sådan, at et flertal i Roholte Menig-
hedsråd, har besluttet, at der skal indføres meka-
nisk klokkeringning, og det siger sagkundskaben, 
at min gamle krop ikke kan holde til. Derfor kan 
der ikke laves mekanik på mig, så jeg skal pensio-
neres. Når de dygtige teknikere har lavet meka-
nikken, vil I sognebørn ikke høre min dejlige og 
kraftige klang mere. Til den tid må I nøjes med 
klangen fra min lillesøster. Hun er lidt mere svag 

og sprød, at høre på, og mange vil slet ikke kunne 
høre hende. Til gengæld har hun lidt mere travlt. 
Med hende får I 62 klokkeslag i minuttet. Med 
mig har I kun fået 50.

Jeg tror dog hun vil gøre sit bedste, for at leve op 
til den kvalitet I kender fra min tid som klokkeme-
ster. Fortvivl ikke, det skal nok gå alt sammen, og 
måske får I lov at høre min flotte lyd ved særlige 
lejligheder, hvis en ringer vil trække i mit reb.

TAK for mange års virke for jer og held og lykke 
for Roholte Sogn.

Mange hilsner ”Den gamle store Klokke” & Niels

Koret startede sæsonen d. 31.08, hvor repertoire 
til høstgudstjenesten i Roholte Kirke d. 18.09 
skulle indøves. Koret arbejdede flittigt med sat-
serne. Vi medtog 2 sensommersalmer fra ”100 
salmer” som fællessalmer for at benytte lejlighe-
den for alle til at lære lidt nyt. Det blev en dejlig 
og meget festlig gudstjeneste: Kirken var smukt 
pyntet, og som akkompagnement havde koret 
Helle Nørgaard på hhv harmonika og klaver og 
Christina på violin. Efter en dejlig gudstjeneste 
med Nanna Katrine som prædikant, var der me-
nighedsfrokost i Sognehuset. Også her var fest-
stemning, dejlig frokost (efterfulgt af den langt 
ud over sognegrænsen berømmede æblekage) og 
auktion over de indkomne høstgaver. Al salget 
gik til Folkekirkens Nødhjælp. Lene og Niels hav-
de mange kasketter på både i dagene op til guds-
tjenesten og i særdeleshed på selve søndagen. 
Det var meget vellykket. Så meget stor tak til jer 
alle sammen for en meget glædesfyldt dag.

Koret har et travlt efterår: deltagelse i ”åben 
hjerte” koncert i Faxe d. 03.10, synge i Æbleha-
ven, på korudflugt med koncert, arbejdslørdag 
med instruktør Louise Højlund, deltagelse i Alle 
Helgen gudstjenesten og 1. søndag i advent og 
julekoncert.

Koret er pt på 25 medlemmer. Vi optager gerne 
nye sangere, vi mangler virkelig herrestemmer!!!

Christina

Sangcafé i Roholte
Vores hyggelige sangcaféer fortsætter 

hen over vinteren. Alle er hjertelig 
velkommen. Der er ikke tilmelding, men 

husk 10 kr for kaffe/the og bolle. Vi 
synger sange, Christina har valgt indtil 
pausen, og derefter er det ønsker fra de 

fremmødte. Sangcaféerne foregår i 
Roholte Sognehus på følgende datoer:

21.11 + 19.12 + 23.01 + 27.02      
fra kl. 10-11.30 

På gensyn siger Mette og Christina

VELKOMMEN til Taizé-inspireret 
gudstjeneste i Roholte kirke
tirsdag d. 29. november kl. 19 
og tirsdag d. 7. februar kl. 19 

Vi inviterer igen til stemningsfuld gudstjeneste inspi-
reret af Taizé-traditionen. Det betyder, at gudstjene-
sten er båret af vekslende sang, bøn, stilhed og bibel-
læsning. Kirkerummet vil være rigt oplyst af levende 
lys, og der vil 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. Undervejs fejrer vi også 
nadver sammen. Hjertelig velkommen!

Organist Christina Bernstein og  
sognepræst Nanna Katrine Fafner Robertson 
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NY UDSTILLING I SOGNEHUSET 
VED ROHOLTE KIRKE
Fotografisk udstilling  v/Lisbeth Bang

De 3 sogns fælles nytårskoncert 2022
Et fotografisk lys på perioden fra midten af 1100 og op 
til vor tid, som tager os ind i historien til "KLOSTER 
KIRKE HERREGÅRD." Tegn, hensigt, kommunikation. 

Menighedsrådet inviterede 10. september til åbning af 
udstillingen med fernisering, som blev godt besøgt med 
interesse både for historien og for fotografierne. 

Efter en velkomst fortalte Lisbeth Bang 
kort om historien og billederne. 
Ferniseringen afsluttedes med et 
musikalsk indslag sunget af de 
tilstedeværende: ”Åbent hjerte.”  

Udstillingen kan ses på hverdage 
mellem kl. 08.00 og 16.00 frem til 
udgangen af december efter aftale 
med graverne, mobil 23 62 39 99  
– og i øvrigt ved alle offentlige 
arrangementer i Sognehuset.

Ved interesse fra større grupper kan 
kunstneren kontaktes, Lisbeth Bang  
bidrager gerne med en gennemgang. 
Mail: tigetown@frisurf.no.

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.

Strikkedamerne

Fernisering 10. september: Lisbeth Bang fortæller.  
Foto: Gunilla Heick

Endelig oprandt dagen for den pga Corona udsatte nytårskoncert. 

Søndag d. 25. september dannede den smukt pyntede Roholte Kirke rammen 
for en forrygende koncert med det århusianske barbershopkor Barb’aros 
ledet af korleder og dirigent Jonas Rasmussen. 

Koret på ca. 30 herresangere trak os publikum med ind i en musikalsk verden 
af gamle schlagere og highlights bl.a fra Disneyfilm. Ingen forstyrrende 
noder- alt sunget a capella. En virkelig skøn oplevelse med masser af godt 
humør, charme og højt musikalsk niveau. Mange havde fundet vej til kirken, 
så vi måtte have ekstra stole i midtergangen. 

Tak til alle omkring arrangementet for at bakke op såvel ved kirken som ved 
forplejningen af vores syngende gæster. 

Christina Bernstein
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ÅRETS GLADESTE 
TID NÆRMER SIG
Selvom der er lang tid til jul, er forberedelserne 
allerede godt i gang. Familierne skal have deres 
sammenkomster på plads, og børnene glæder 
sig, som de altid har gjort.

Imidlertid er der vist ikke nogen tvivl om, at det 
bliver en anderledes adventstid og  jul i rigtig 
mange hjem. Energiprisernes himmelflugt, uro-
en i verden - ikke kun i fjerne dele af verden -  
men i allerhøjeste grad også i vores nærområde 
og en udtalt nervøsitet for, at man ikke kan få 
ens privatøkonomi til at hænge sammen, er alt 
sammen med til, at vi alle må forberede os på 
en anderledes jul i år. 

Dog skal vi nok alligevel få skabt en god ad-
vents- og juletid. Stress og jag skal nok også 
indfinde sig. Men i år bliver det på et andet ni-
veau. Eftertænksomhedens niveau. Og når alt 
kommer til alt, er det vel ej heller så galt. Vi vil 
komme til at glæde os over samværet i familien 
som noget bærende. Efterhånden vil tankerne 
om julens glade budskab indfinde sig hos os 
alle. Ikke sådan at forstå, at det aldig har været 
sådan, men det store gaveræs vil træde meget 
mere i baggrunden, således at vi kommer til at 

nyde hinandens nærhed, hvilket er ubetaleligt 
og noget, som vil sætte sig i vores hukommelse. 
Dette vil være julegaven over dem alle.

Kan I alle huske julen 2022, vil det lyde i mange 
år fremover. Det var julen i den krisetid, hvor vi 
blev tvunget til at tænke anderledes, og hvor vi 
for alvor kom til at tænke på hinanden og glæde 
os over bare det at være sammen.

Hylleholt Menighedsråd ønsker jer alle en 
glædelig adventstid, en god jul og et 

lykkebringende nytår.

Jens Jørgen Balle Knudsen
Formand for menighedsrådet

Menighedsrådet indkalder til årsmøde torsdag d. 17. november kl. 
18.30 i Sognehuset, hvor vi bredt vil fortælle om året, der er gået. Et år, 
som på alle niveauer har været meget travlt.
Vi glæder os til at se jer og håber på en god debat, ligesom vi ser frem til 
at høre jeres tanker, idéer og ønsker til indholdet af vores kirkes aktiviteter 
i det kommende kirkeår. Menighedsrådet er vært ved et lille traktement.

I håbet om et godt fremmøde, med venlig hilsen
Jens Jørgen Balle Knudsen, Formand

PS: TILMELDING TIL Kirkekontoret, Brina Lundqvist senest onsdag 
d. 9. november på telefon 40 38 85 78 / 56 71 60 83 eller på e-mail: 
hylleholt.sogn@km.dk

ÅRSMØDE 

Det er med stor glæde, at vi kan meddele, at 
Hylleholt Kirke har fået ny graverassistent efter 
Pia Lykke Olsen, der er blevet ny graver.

Mette Andersen er uddannet kok og har gen-
nem mange år arbejdet på flere kendte og vel-
renommerede restauranter på Sjælland. Arbej-
det med det ”grønne” er på ingen måde 
fremmed for hende. Mette har ofte hjulpet til 
hos sin søster, som er selvstændig gartner. 

Hun holder meget af at arbejde ude – også med 
praktiske ting, som kræver håndværksmæssig 
snilde. Hun har således selv totalrenoveret før-
ste sal på sit hus i Faxe.

Mette elsker friluftslivet. Hun er kendt i Faxe La-
deplads, hvor hun holder til i sejlklubben.

I de første måneder har Mette efterladt sig et 
overordentligt positivt indtryk. Hun er rolig, ven-
lig og imødekommende – god til at tale med an-
dre mennesker. Og det er tydeligt, at arbejdet på 
en kirkegård ikke falder hende svært - tværtimod.

Vi glæder til et godt samarbejde i tiden, der 
kommer.

Jens Jørgen Balle Knudsen, formand.

Det er med stor glæde, at vi kan meddele, at vi 
har fået ny kordegn fra den 1. september.

Brina Kistrup Lundqvist har arbejdet som kor-
degn i fem år og er således særdeles kompetent 
til at løse de mange og forskelligartede opgaver, 
som en sådan stilling kræver.

Hun har med sin familie boet 20 år i Faxe Lade-
plads og er således et kendt ansigt i lokalområ-
det. Hun har blandt andet siddet i bestyrelsen i 
”Liv i Ladepladsen”.

Udover at have taget kordegneuddannelsen – er 
Brina uddannet grafisk designer, som hun har 
brugt i mange sammenhænge i tidligere beskæf-
tigelse. Hun har desuden særdeles gode IT- 
kompetencer.

Allerede de første måneder har Brina ved sit en-
gagement, sin åbenhed, grundighed  og tilgang 
til sit nye arbejde efterladt sig et særdeles posi-
tivt indtryk.

Vi glæder os til et godt samarbejde i tiden, der 
kommer.

Jens Jørgen Balle Knudsen, formand.

Ny graverassistent ved Hylleholt Kirke

Hylleholt Kirke har fået ny kordegn
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KONFIRMATION:
Søndag den 18. september 2022 

kl. 10.30 - Lukas Dehn Zacho

TUSIND TAK for jeres støtte til vores musikarrangementer

Hylleholt Menighedsråd vil ger-
ne takke jer for den store støtte, 
som vi har modtaget gennem 
2022. Det er for os en stor glæ-
de som kirke at kunne under-
støtte det kulturelle tilbud i Faxe 
Ladeplads.
 
Vi er et menighedsråd, som elsker mu-
sik, og som bestræber sig på at give et så 
mangeartet tilbud som muligt til glæde for 
så mange som muligt.
Vi har den opfattelse, at Den danske Folke-
kirke er én af hjørnestenene i vores danske 
kulturarv – det være sig i dur og i mol. Men vi 
lægger ikke skjul på, at vi meget håber på, at 
disse tiltag også vil vække jeres interesse for 

at besøge vores dejlige kirke 
om søndagen til vores guds-
tjenester.
Men vi er slet ikke færdig med 
musikoplevelser i år. I skriven-

de stund arbejder vi på resten 
af året. Men vores store julekon-

cert er på plads:

Tirsdag d. 6. december kl. 19 kommer 
MARIE CARMEN KOPPEL  

MED SAXOFONIST OG PIANIST.

Vi glæder os til at se jer i Hylleholt Kirke 
– også i denne sammenhæng.

Jens Jørgen Balle Knudsen, Formand

TillykkeTillykke

Mulighed for 
dåbsgudstjeneste

i Hylleholt Kirke:
Lørdag den 4. februar 2023 kl. 10.30

Tilmelding til Kirkekontoret.

Kirkens årlige julehjælp uddeles til familier og ældre bosid-
dende i sognet, som af den ene eller anden grund har brug for 

en håndsrækning til julens mange udgifter. Julehjælpen er sam-
let ind i løbet af året fortrinsvis fra indsamlinger i kirken og ga-

vebeløb der er skænket af private og erhvervsdrivende. 

Hvis du ønsker at søge julehjælp, så send os en skriftlig ansøgning med dit navn, adresse 
og en beskrivelse af din familie og økonomiske situation. Husk at skrive dit registrerings- 
og kontonummer i ansøgningen, sådan at du kan modtage beløbet på din konto. 

Ansøgningen sendes til Kirkekontoret, Hovedgaden 15, 4654 Faxe Ladeplads. Mærk 
kuverten Julehjælp. 

Du kan også sende ansøgningen via send sikker post. Du kan finde linket på vores hjem-
meside under kontakt Kirkekontoret. 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte sognepræsten eller kirkekoret. Sidste 
frist for ansøgningen er den 1. december. Julehjælpen modtages midt i december.

Hylleholt Menighedsråd

Hylleholt sogns JULEUDDELING

Energirenovering af Hylleholt sognehus er i 
gang, og der har været indhentet to tilbud. 

Et tilbud fra en lokal entreprenør og et fra en 
entreprenør fra det nære opland, til at udføre 
den forestående opgave, med konverteringen 
fra gas til varmepumpe. Entreprenøren der skal 
varetage opgaven er valgt. Og udskiftningen er 
berammet til at foregå i oktober måned 2022.

En luft til vand varmepumpe der skal kunne 
klare, dels at opvarme sognehuset og klare det 
varmtvandsforbrug der er i huset, således at vi 
fremover vil kunne være sikre på at kunne be-
nytte sognehuset, i opvarmet tilstand i den 
kommende vinterperiode.

Menighedsrådet arbejdet fortsat med konver-
teringen fra gas til varmepumpe, den næste op-
gave med at konvertere fra gas til varmepumpe, 
vil være i præstegården på Hylleholtvej. Denne 
opgave skal først i udbud, derfor er der på nu-
værende tidspunkt d. 21. september 2022 ikke 
fastsatte dato for denne konvertering.

Energibesparelser:

Hylleholt Menighedsråd vil følge de sparefor-
slag der er kommet fra officielt hold.

Derudover er der i Rådet d. 19. september 2022 
besluttet, at der i den kommende tid op til jul, 
ikke vil være lys på kirken som tidligere år.

Hylleholt kirke vil kun være oplyst første søndag 
i advent d. 27. november, juleaften d. 24. de-
cember, Allehelgensdag plus ved koncerter.  Ju-
letræerne udenfor kirkedøren følger projektø-
rerne. Indvendige juletræer og lys i vinduerne 
følger også projektørerne. 

Dette tiltag skal ses i sammenhæng med andre 
tiltag, for at minimere udgiften elforbruget.   

Til oplysning kan nævnes at de projektører der 
oplyser kirken, for år tilbage er monteret med 
lav energipærer med et meget lavt elforbrug.

På vegne af MR 
Kirkeværge, Bent Friis

Hylleholt sognehus

2120



HYLLEHOLT SOGNHYLLEHOLT SOGN

Første søndag i Advent 
Søndag den 27. november 
kl. 13.30

KRYBBESPIL Søndag 
den 11. december kl. 9.00

Ordet advent kommer af det latinske 
Adventus Domini, som betyder Herrens 
komme. Det latinske ord adventus 
bruges om en feltherres hjemkomst, efter 
han har besejret sine fjender.
I adventstiden forbereder man sig til 
julen, hvor man fejrer, at Jesus Herren 
kommer til verden. Derfor var adventsti-
den oprindeligt en langt mere stille tid, 
end den er for de fleste i dagens Dan-
mark - med gave- og juleræs. 
Alle indbydes til at finde advents-ro i 
kirken inden ræset for alvor begynder. 

Tager vi forsmag på julens evangelium og 
julesalmer, idet fejrer vi 3. søndag i 
advent med et krybbespil i Hylleholt 
Kirke. Opført af minikonfirmanderne, 
konfirmanderne og børnekoret. 
Kom og syng med! Alle er velkomne. 
 

Allehelgensdag er en gammel skik. Tidligere 
kaldtes den Alle Sjæles dag. Mange kirker lan-
det over holder fast i denne tradition ved at 
holde en mindegudstjeneste, for at mindes 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. 

Gudstjenesten er særligt henvendt til alle jer, der 
i årets løb har mistet én, I holder af, men alle 
med et savn er selvfølgelig velkomne.  

Vi vil tænde lys i kirken mens navnet på jeres ven 
eller slægtning læses op.

Naturligvis præger det denne gudstjeneste, at vi 
har de døde med i tankerne. Og det er helt na-
turligt, at man sidder med en tåre i øjnene. 

Når man 
har mistet 
et nærtstå-
ende menne-
ske, 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. 

Alle Helgens mindegudstjeneste  
Søndag den 6. november klokken 16.00

NYTÅRSAFTEN
Lørdag den 31. december kl. 14. i Hylleholt Kirke

Fejres nytåret med en gudstjeneste i Hylleholt 
Kirke kl. 14.00. Efter gudstjenesten ønsker vi 
hinanden Godt Nytår med champagne og kran-
sekage i våbenhuset.

I princippet er nytåret en verdslig begivenhed, 
hvor det ene år afløses af et andet. I kirkelig 
sammenhæng er man ved nytårstide endnu 
midt i julen, der varer fra juleaften til helligtre-
konger. Alligevel fejrer de fleste kirker i Dan-

mark også det verdslige nytår med en speciel 
nytårsgudstjeneste om eftermiddagen den 1. 
januar – eller en midnatsgudstjeneste ved selve 
årsskiftet. Eller som hér i Hylleholt Kirke om ef-
termiddagen nytårsaftensdag.

Nytårsdag den 1. januar holdes altså ingen 
gudstjeneste i Hylleholt Kirke. Vi henviser til na-
bokirkernes Nytårsgudstjenester, hvortil kirke-
bilen kan bestilles.

Julen
står for døren  

Glem juleræset Kom til 
julestemning i Hylleholt kirke 
tirsdag d. 20. december kl. 19. 

Åbn døren – kom ind til 
fællessange – julens melodier 
– nyd tonernes skønne klange 
Velkommen store og små.
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Sidste NYT fra læsekredsen
Læsekredsen har sidste mødegang i 2022 den 
5. december, starter op igen efter juleferien 
mandag den 9. januar kl. 19.00-21.00. Vi 
mødes ni gange om mandagen fordelt hen 
over året. Datoer de første tre måneder er:  
den 9. januar, den 6. februar og den 6. 
marts. Vi mødes kl. 19.00 til 21.00 omkring 
en bog som gruppen i fællesskab vælger, læ-
ser og diskuterer. 

Der vil være en pause hvor der bliver serveret 
en kop kaffe/te med tilbehør.

Hvis du er interesseret i dykke ned i det skrev-
ne ord og gå på opdagelse i dets afspejlinger 
i dig selv og livet omkring dig/os, er du vel-
kommen til at kontakte Erik Grønvald Kemp-
fner på telefon 21 71 70 83 eller Bente Holm 
på telefon 26 11 52 41. 

Der er plads til nye deltagere i gruppen.

Med venlig hilsen  
Erik Grønvall Kempfner og Bente Holm

HYLLEHOLT SOGNHYLLEHOLT SOGN

Bydes lyset velkomment med en musikguds-
tjeneste i Hylleholt Kirke kl. 16.00, hvor 
RoKo-Go-koret vil medvirke og løfte guds-
tjenesten med masser af dejlig sang

Kyndelmisse er en fordanskning af det latin-
ske candalarum missa, der betyder lysenes 
messe. 

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

Kyndelmisse er en lysfest, hvor vi fejrer, at Je-
sus er kommet til verden som et lys i mørket 
– og det bliver ikke meget mere konkret end i 
det mørke februar. Derfor vil vi gerne have lov 
at byde LYSET velkomment med en musikalsk 
gudstjeneste ud over det sædvanlige. 

KYNDELMISSE
Søndag den 5. februar kl. 16. i Hylleholt Kirke 

26.01.: kl. 14.00-16.00:  ”POUL REICH-
HARDT. Studeprangerens søn”  v/Ivan Lilje-
bæk. Uden tvivl Danmarks største operettesanger. 
Opvokset på Nørrebro med et kæmpe sangtalent, 
men kedede sig og blev sømand! Karrieren omfat-
tede alt lige fra "Det Kongelige Teater", ”Morten 
Korch film”, ”Revy”," Olsen Banden" og selvfølge-
lig "Flyt-temand Olsen". Vi skal høre: "Er du dus 
med himlens fugle", "Lille du", "Pigelil” osv. 

09.02.: kl. 14.00-16.00: ”En rejse til Skotland”
v/Birgitte Drent Sørensen. Skotland kaldes 
Storbritanniens krone. At besøge Skotland det er 
som at se en lang, smuk naturfilm. Det består af 
1/3 lavland og 2/3 højland, hvor størstedelen af 
befolkningen bor i lavlandet i storbyerne eller er 
beskæftiget ved landbruget.Vi skal høre om den 
skotske hverdag, men også tilbage i historien, 
hvor den skotske befolkning delte landet op i kla-
ner, som ofte kom i krig med hinanden. Mon ikke 
vi skal se og høre om et søuhyre, som - mange 
stadig tror på - findes? Vi skal se Birgittes mange, 
flotte billeder - fulgt af en mængde gode historier.

23.02.: kl. 14.00-16.00: ”Cafe Paraplyen” 
v/Anette Hougaard, Haslev. I dette foredrag 
skal vi høre om Cafe Paraplyen, Haslev, som er 
en del af KFUM’s sociale arbejde.  Dets formål 
er bl.a. at være et kontakt- og omsorgssted for 
mennesker i særlige livssituationer. At skabe et 
alkohol – og stoffrit miljø, der er åbent for alle. 
At sætte fokus på de aktiviteter og det indhold, 
som målgruppen har brug for. At skabe et me-
ningsskabende arbejdsfællesskab for en bred 
kreds af frivillige medarbejdere. At inddrage 
mennesker i et fællesskab. Cafe Paraplyen er et 
hjemligt, hyggeligt og rummeligt sted, hvor der 
er plads til mennesker med brug for menneskelig 
omsorg og kontakt.

09.03.: kl. 14.00-16.00: ”Ingemann og Weyse”
v/Charlotte Dagnæs-Hansen, - organist i 
Præstø og Skibinge Kirker. I 1837-38 skabte 
digteren B. S. Ingemann og komponisten C. E. 
F. Weyse samlingen ”Morgen og Aftensange”, 

som indeholder nogle af vores mest elskede sal-
mer som ”I østen stiger solen op”, ”Lysets engel 
går med glans” og ”Der står et slot i Vesterled”. 
Charlotte Dagnæs-Hansen fortæller om de to per-
sonligheder bag disse smukke sange. Ingemann 
virkede som lærer i Sorø og var i sin samtid kendt 
for sine historiske romaner. Få historien om lære-
ren, der har skænket os så smuk poesi, men også 
formåede at digte nogle af de meste erotiske digte 
om kærligheden mellem Sulamith og Salomon. 
Den unge Weyse blev som 15-årig sendt fra Ham-
borg til København for at studere musik og blev 
en af tidens førende mænd i det danske musik-
liv. Ind i mellem fortællingerne skal vi selvfølgelig 
synge en masse sange og salmer af disse to store 
personligheder. Charlotte Dagnæs-Hansen er or-
ganist i Præstø og Skibinge Kirker og desuden en 
flittig fortæller og foredragsholder over musikal-
ske og litterære emner.

23.03.: kl. 14.00-16.00: ”På besøg i MEXI-
CO’s NATUR og PYRAMIDEKULTUR”
v/Annette Rønnov. En rundrejse hvor jeg besø-
ger OLMEKERNE, MAYAERNE, ZAPOTEKER-
NE, AZTEKERNE og TOLTEKERNE. Landet hvor 
en kirke kan rumme 20.000 mennesker. Hvor der 
stadig er heksedoktorer, der praktiserer. Hvor 
pengene er af plastik. Hvor tallet 0 blev opfun-
det, (samtidig med Indien). Hvor hovedstaden 
ligger i et vulkankrater. Hvor kunsthåndværkerne 
er MEGET dygtige. Hvor naturen veksler mellem 
ørken og frodighed, højsletter og lavsletter, og 
kaktusserne er utallige. Har besøgt landet med 
33 år imellem og set ændringen.

27.04.:  ”Udflugt til Sorø”

Erindringsværkstedet - Program 1. Halvår 2023
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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Midtsjællands Kammerorkester 
i Roholte Kirke 

SØNDAG D. 04. DECEMBER KL. 16.00

RoKoGo-korets

Julekoncert 
i Roholte Kirke i Roholte Kirke 

onsdag d. 14. december kl 19.00onsdag d. 14. december kl 19.00

Denne søndag indbyder Roholte Kirke til et kært 
gensyn med Midtsjællands Kammerorkester, 

som før Corona-tiden næsten hvert år glædede 
os med dejlig kammerorkestermusik og dygtige 
solister ved koncerter i kirken. Nu er de tilbage, 

stadig med Anders Austad Grunth som kunstnerisk 
leder og dirigent for orkestret. Orkestret får besøg af 

sopran Katrin Helena Kuslap fra Estland, som er 
uddannet i København, og som nu går i Solistklassen på DKDM.

Programmet bliver gode highlights for strygeorkester og selvfølgelig 
også nogle sange og arier.   

Hjertelig velkommen til alle. Der er fri entré - betænk gerne vores 
menighedspleje med et beløb. 

Christina Bernstein

I skrivende stund er det færdige program til 
korets julekoncert ikke på plads. Men som altid 

vil vores julekoncert være krydret med dejlige 
fællessange og musikalske juleoverraskelser. 

Alle er hjertelig velkommen 
og der er fri entré.

Christina Bernstein
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Musikken er for Marie 
Carmen Koppel noget 
af det bedste ved julen, 
når hun synger julen ind 
med sange som When 
You Wish upon a Star, 
Silent Night, Dejlig er 
jorden og Let it Snow.

Marie Carmen Koppel 
bakkes op af sin faste 

pianist Steen 
Rasmussen og af sin 

bror Benjamin Koppel 
på sax.

Entre kr. 100,-
Find link til billetsalg på 
www.hylleholtkirke.dk 

under “ koncerter” og vent 
ikke for længe hvis du vil 
sikre dig billet til denne 

koncert.

Marie Carmen Koppel 
synger julen ind i Hylleholt kirke

Koncerten finder sted tirsdag 
den 6. december kl. 19.00

Julekoncert
Torsdag den 15. december Torsdag den 15. december 

kl. 19.00 i Faxe Kirke. kl. 19.00 i Faxe Kirke. 

Sæt allerede 
nu X i kalenderen, så du 

ikke går glip af vores julekoncert 

Både Kirkens Spirekor og Ungdomskor 
medvirker ved koncerten. 

For mere information – se faxekirke.dk 
og Faxe Kirkes side på Facebook, 

når vi nærmer os. 

Vi glæder os til at se jer.
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I samarbejde med Hylleholt og Roholte Sogne 
glæder vi os i Faxe til et møde med

NORDIC PERCUSSION GROUP
Hvornår foregår denne koncert???

Nordic Percussion Group er et nystartet, virtuost slagtøjsensemble med fire af 
Nordens førende percussionister. Hvem husker ikke musiker, komponist og 

dirigent Morten Friis fra Safri Duo? Med sig har han soloisterne David 
Hildebrandt (DK) og Johan Bridger (S), samt timpanist og percussionist Patrick 

Raab fra Malmø Symfoniorkester.

Med fokus på bl.a. de melodiske marimbaer byder kvartetten på et swingende, 
klangfuldt og virtuost nytårsprogram med høj energi. 

Du får en unik, visuel og musikalsk koncert, der passer til både store og små. 
Oplev fantastiske lyde og magisk spilleglæde, der berører på alle niveauer. Gode   

og hyggelige introduktioner til stykkerne, præsenteret af musikerne selv. 

Et spændende, fint og mangefacetteret program. En koncert, hvor musikerne i 
samspillet byder sig fuldstændig til. En musikalsk oplevelse, som du har med dig i 

lang, lang tid.

KONCERTEN ER GRATIS. 

Kirkebilen kører for Faxe sogn. Henvendelse Faxe Kirkekontor  
(5671 3552, tast 1) senest fredag den 20. januar 2023 kl. 12.

TUMLINGESALMESANG

Hylleholt og Roholte menighedsråd tilbyder nu 
”Tumlingesang og Rytmik” for børn fra 10 
måneder og op til tre år.    

”Tumlingesang og Rytmik” er en 
forlængelse af Babysalmesang, bare 
med lidt mere gang i den, da børnene 
nu kan bevæge sig rundt. Vi synger, 
danser og leger salmer og sange ind. Vi 
bruger rytmeinstrumenter og meget andet til at 
”fange” børnene med.

Så hvis du er en af dem der nød at være til Babysalmesang, eller du har aldrig prøvet 
det før, men synes det lyder dejligt. Så mød op:

Tirsdag d. 17. januar kl. 16.15-17.00  
i Hylleholt sognehus
Forløbet er på 8 gange. 

Du kan tilmelde dig og dit barn på Hylleholt kirkekontor 
på telefon 56 71 60 83 eller mail til hylleholt.sogn@km.dk

Underviser er Agnes Bjerregaard, som også er sanger ved kirken.

Glæder mig til at se jer - Agnes Bjerregaard

Godt NytårGodt Nytår

til alle...  til alle...  

i Hylleholt Sognehus 
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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. 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
Fridag: Mandag
2. kirketjener (Sognehus, Kommunikation
“So Me”): Ghita Kruuse Petersen
Tlf. 23 26 19 66 · E-mail: ghk@km.dk
Fridag: Fredag

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

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.dk

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.

Mirco Reimer-Elster analyserer 
amerikansk og tysk politik for 

TV2. Han er kendt for sine skarpe 
og sjove analyser, som gerne 

krydres med populærkulturelle 
referencer. 

Mirco evner at formidle selv de mest 
komplicerede politiske problemstillinger 

med et glimt i øjet og på en uhøjtidelig 
og letforståelig måde. 

Derudover er Mirco altid frisk på et væddemål om udfaldet af det næste 
amerikanske eller tyske valg, selvom hans succesrate som spåkone er 

begrænset, og han derfor til tider må finde vandreskoene frem. 
Det taler han i øvrigt også gerne om.

Familie og samfund og Roholte Menighedsråd 
afholder fælles foredrag med 

MIRCO REIMER-ELSTER
Torsdag den 9. februar 2023 kl. 19-21

 i Aktivitetshuset i Roholte

Tilmelding til Ruth Jørgensen mobil 4013 0553 
Email: j.skovlund@mail.tele.dk 

eller Leif Richardt mobil 2879 9805 
Email: leif@marci.dk

Kaffe og Kage er med i 
billetprisen på kr. 100.-.
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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 · Mobil: 51 85 38 35 
E-mail: kkoh@km.dk · Træffes bedst tirsdag-
fredag kl. 10 - kl. 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
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: 
Hylleholt Sognehus
Hovedgaden 15, 4654 Faxe Ladeplads
Træffes mandag og onsdag fra 10-14
Torsdage fra kl. 13-17
Tlf.: 56 71 60 83 
Mail: hylleholt.sogn@km.dk

GRAVERKONTORET:
Graver Pia Olsen
Hovedgaden 13C, 4654 Faxe Ladeplads
Tlf.: 21 76 25 57 / 56 71 72 86
Mail: hylleholt.graverkontor@mail.dk
Fredag er fridag

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:
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 Brina Kistrup Lundqvist
 mail: bkl@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 kordegn Brina Kistrup 
Lundqvist, Mail: bkl@km.dk - senest 26. jan. 2023.

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 på telefon 56 71 60 83 eller e-mail til hylleholt.sogn@km.dk

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 af-
levering af kvittering og bankoplysnin-
ger til graveren ved Roholte Kirke.

MENIGHEDSRÅDSMØDER 2022

25.10. – 22.11.

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

Konstituering af Roholte menighedsråd

Formand: Leif Richardt
Næstformand: Bodil Hovmand
Kirkeværge: Erling Rasmussen
Kasserer: Jørgen B. Nielsen
Sekretær: Bodil Hovmand
Kontaktperson: Leif Richardt
Menigt Medlem: Bente Schultz
Underskrift bemyndiget: Leif Richardt  
og Bodil Hovmand

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 · NOV.+ DEC. + JAN. + FEB. 2022/23

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  ·   = RoKoGo-koret  ·   = Liturgisk adventsgudstjeneste  ·   = Taizé-gudstjeneste
 = Krybbespil  ·   = Fastelavn m/tøndeslagning  ·  ☞ =  der henvises til en af nabokirkerne  

KIRKEBIL FAXE: 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
NOVEMBER
6. nov. Allehelgen 10.30 KKO 19.00 NKFR 16.00 EGK
13. nov. 22. s.e. T. 10.30 NKFR 09.00 NKFR 10.30 EGK
20. nov. Sidste s. i kirkeåret 10.30 KKO 09.00 KKO 10.30 EGK
25. nov. Fredslys-gudstjeneste 17.30 KKO  -  - 
27. nov. 1. s. i advent 10.30 KKO 09.00 KKO 10.30 EGK 
29. nov.  Taizé-gudstjeneste  - 19.00 NKFR   - 

DECEMBER
4. dec. 2. s. i Advent 10.30 NKFR  ☞ 09.00 NKFR
11. dec. 3. s. i Advent 10.30 NKFR  10.30 EGK  09.00 EGK 
18. dec. 4. s. i advent 10.30 KKO 09.00 KKO 10.30 EGK
24. dec. Juleaften 14.30+16.00 KKO 16.00 NKFR   14.30 B +16.00 V EGK
25. dec.  Juledag 10.30 KKO 10.30 NKFR 10.30 EGK
26. dec. 2. juledag  ☞ 10.30 EGK 09.00 EGK
31. dec. Nytårsaften 16.00 KKO  ☞ 14.00 EGK

JANUAR -2023
1. jan. Nytårsdag ☞ ☞ 16.00 NKFR 
8. jan. 1. s. e. H.3 K. 10.30 NKFR 10.30 KKO 09.00 KKO
15. jan. 2. s. e. H. 3 K. 10.30 KKO 09.00 KKO 10.30 EGK
22. jan. 3. s. e. H. 3 K. 10.30 KKO 10.30 NKFR 10.30 EGK
29. jan. S.s. e. H. 3 K. 10.30 NKFR 09.00 NKFR 10.30 EGK

FEBRUAR
5. feb. Septuagesima 10.30 KKO ☞ ☞ 16.00 EGK 
7. feb. Taize-gudstjeneste  19.00 NKFR   - 
12. feb. Sexagesima 10.30 NKFR 10.30 KKO 10.30 EGK
19. feb. Fastelavn 10.30 KKO  ☞ ☞ 09.00 KKO
26. feb. 1. s. i fasten 10.30 NKFR 09.00 NKFR 10.30 EGK

MARTS
5. marts 2. s. i fasten 10.30 KKO 10.30 NKFR 10.30 EGK


