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EN KURRE PÅ TRÅDEN

Men er det ej en skændig ting,
den største part så blind omkring
i denne verden vanker!
Din skabning ser man daglig på,
dog ser man, som man ikke så,
og går i andre tanker.
Ild, vand, luft, sand,
sol og stjerne, hver en kerne,
hver en dråbe
Herrens herlighed udråbe.

Helligåndens kraft ser vi udfolde sig for vore øjne 
i denne skønne forårstid og sommeren, der ven-
ter os. Det er ikke blot mennesker, den får til at 
folde sig ud, men også blomsten i dens stræben 
efter det gode liv i solen. Der er forår og sommer i 
luften, og vi suger det hele ind og nyder det i vore 
lungers fulde drag. 

Ordet Hellig-ånd er sammensat af to ord: det 
græske “pneuma”, der betyder åndedræt eller 
ånde, luften der fylder vore lunger. Det andet 
ord er “hagios”, som betyder hellig. Guds ånd 
virker altså gennem luften, der giver os livskraft, 
handlekraft og nærvær, og en røst. 

Helligånden er evigt forår. Eller “en evig som-
mer” som vi synger i forårssalmen “Det dufter 
lysegrønt af græs”. Helligånden er kærlighed og 
samhørighed: det faktum at vi ånder den samme 
luft – og på den måde udgør én krop. 

Foråret smitter kraftigt af på humøret – og det 
mærkes dybt ind i sjælen. Men luften, som vi alle 
ånder og lever af, har den seneste tid også væ-
ret bærer af noget ildevarslende. For eksempel 
kan afstand til mennesker omkring os i indkøbs-
centret betyde forskellen på liv og død. Naturen 
smitter i mere end én forstand. Og det har den 
altid gjort.

At naturen på denne måde har vist sig fra sin 
grusomme side, har paradoksalt nok fremhævet 
mange af naturens skønne sider for mange af os. 
På grund af påbuddet om afstand er mange søgt 
ud i skovene, på stranden eller i haven. 

Der har været mindre maskinstøj og færre jetspor 
efter flyene på himlen. Der har for nogle børne-
familier været rig lejlighed til at gå lange ture ude 
i det fri: børnene skal jo luftes for ikke at splitte 
hele huset ad med deres overskydende energi. 

Og det hele begyndte muligvis med en slange. 
Ikke “slangen i paradisets have”, naturligvis, selv-
om denne pointe ligger lige til højrebenet. Det 
skulle lige være slangen, der forpestede vort para-
disiske forår. En undersøgelse af corona-virusset 
skal nemlig have afsløret at det kan være opstået 
blandt slanger i Wuhan-området i Kina. 

Men Pneuma Hagios finder altid en vej. Pneuma 
kan nemlig også betyde lys, lyd, varme, magnet-
felt og alt muligt, der netop har én egenskab til 
fælles: vi er kun i stand til at betragte Helligån-
dens VIRKNING. Ligesom den usynlige vind, der 
sætter trækronerne i bevægelse. Kompasnålens 
udsving. Lyden, og ordene vi rækker ud efter hin-
anden, udbreder sig også usynligt. 
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Luftrummet mellem menneskene blev lagt øde 
og tomt. Helligånden søgte andre veje for at hol-
de sammen på foråret. Vi ser Helligånden som et 
flygtigt fænomen, der kommer og går som vinden 
blæser. Som et luftens væsen – for eksempel en 
due (for børn er dette også nemmere at forstå 
og mere håndgribeligt). Nu antog den én af sine 
andre skikkelser, nemlig “tunger af ild”: lynilden 
i ledningerne, elektronerne, og lyset i form af bøl-
ger, der suser frem og tilbage mellem satellitterne 
omkring Jorden.  

Helligåndens foretrukne medium under corona-
epidemien lader til at have været æteren i form af 
internet og begivenheder på TV. “Sammen hver 
for sig” har danskerne sunget og delt hverdag 
med hinanden på Skype og Youtube. 

I kølvandet af coronaepidemien har kirken lært 
meget om betydningen af de digitale medier. 
Store dele af den danske befolkning har oplevet 
et sceneskift, idet scenen er blevet udpræget di-
gital under nedlukningen: vi mødes på Skype, vi 
lægger youtube klip op, vi chatter som aldrig før 
og taler betydeligt mere i telefon. 

Men selv de unge generationer, der ellers må be-
tegnes som digitalt indfødte, fik nok til sidst og 
savnede den nære kontakt med kammeraterne 
og veninderne. De glædede sig ligefrem til at 
komme i skole. Det blev for kunstigt – selv for 
dem – at svæve rundt i æteren uden krop, med 

forvrængede stemmer og dette unaturlige, på-
trængende lys fra alle disse skærme vi omgiver os 
med. Enhver der har mistet vil vide at et fotografi 
eller videoklip aldrig vil kunne erstatte det virke-
lige menneske – også selvom det virkelige men-
neske lever i bedste velgående i den anden ende 
af linjen. 

Det samme gælder gudstjenesten. Uden for kir-
kerummet mister man rumfølelsen og det krops-
lige og kropsnære. Gudstjenestens oldgamle 
form fører os tilbage til en tid før vi blev hjer-
neblæste af stormen fra alle disse super-hurtige 
informationskanaler. Vi giver os ikke længere tid 
til at dvæle ved noget som helst. Det skal være 
koncentreret og letfordøjeligt (plug-and-play, 
som det kaldes). Kræver det for meget af os, fri-
stes vi nemt til at scrolle videre. 

Den virkelige gudstjeneste holder os fast, idet 
vi forankres i tid og rum, så vi ikke bliver helt 
kropsløse i cyberspace. Samme tid og rum som 
for 2000 år siden. Eller 2 millioner, for den sags 
skyld. Virkeligheden yder en vis modstand – er i 
besiddelse af en forunderlig træghed – så vi ikke 
helt opløses i vore tankestrømme, dagdrømme 
og impulser, og fristes til at zappe videre ved det 
første tegn på kedsomhed. Tiden mærkes i kirken 
(især hvis præstens prædiken er for lang). 

Erik Grønvall Kempfner

Sikke fredeligt det må have været at være præst i 
disse uger, sådan har betænksomme sognebørn 
venligt sagt, når de mødte mig. De ved godt, at jeg 
tit har travlt og nogle gange endda meget travlt, 
og et pusterum har sikkert været velkommen. Og 
ja, det har det været. Men der var nu ikke helt så 
meget pause og pusterum over hverken de første 
uger eller de derpå følgende som man skulle tro. 

Der har været meget, der skulle tales om. Både 
med de sognebørn, der fik flyttet og ændret og 
udskudt en kirkelig handling – og dem, der skulle 
vejledes i forbindelse med en bisættelse, for der 
var jo begrænsninger i deltagerantallet og regler 
om afstand. Også internt i kirken har der været 
meget, der skulle falde på plads, for hvordan gør 
man det nu sikkert og bedst muligt, når der f.eks. 
stadig skal være bisættelser/begravelser? En enkelt 
barnedåb og et enkelt bryllup – begge på corona-
vilkår – er det også blevet til. 

Derudover har jeg deltaget i mange skypemø-
der med blandt andet kollegaerne i provstiet, 
- og såmænd også prædiket et par gange, for 
provstiets præster fik etableret et samarbejde 
med Radio Rollo, så der kom lidt nyt fra denne 
front. Endelig har jeg også deltaget i nogle me-
nighedsrådsmøder pr. tlf.

Og så var der også alt det andet, der blev gjort, så 
menigheden vidste, at ikke bare præsten, men kir-
ken stadig var der. Faxe Kirkes vinduer blev ved på-
sketid f.eks. udsmykket med store gule påskekors og 
på kirkegården blev der hængt små påskeæg op 
med opstandelses-budskaber. Efter påske havde 
der været planlagt meget i forbindelse med både 
genforening og 4. maj, som desværre ikke kunne 
lade sig gøre, men vi kunne da igen pynte vindu erne. 
Denne gang med flag, - som i hvert fald skulle hæn-
ge til og med St. Bededag, hvor der egentlig skulle 
have været konfirmation. De kunne passende blive 
hængende, også efter genåbningen og helt frem til 
pinsen, som jo kaldes for kirkens fødselsdag. 

Kirken stod også bag en 4. maj højtidelighed, 
hvor vi – hver for sig, men alligevel sammen – kun-
ne synge både “Altid frejdig, når du går” og “En 
lærke letted og tusind fulgte”, da trompetist Anne 
Lindahl spillede fra kirkens tårn. Det var en meget 
smuk og bevægende oplevelse.

Torsdag d. 7. maj, kunne statsministeren fortæl-
le, at folkekirken og øvrige trossamfund også var  

omfattet af næste fase 
af genåbningen. Alle-
rede næste morgen rin-
gede de første brudepar 
til mig, for at høre, hvad 
det betød for dem? Jeg 
vidste desværre præcis 
lige så meget som dem, 
nemlig ingenting.

Først mandag d. 18. maj 
kl. 00.20, forelå retningslinjerne, som stadig in-
debar restriktioner mht. antal, retningslinjer om 
afstand, samt fokus på hygiejne. Der var ikke me-
get tid til helt praktisk at overveje hvad det be-
tød, så derfor undlod vi nadverfejringen i Faxe og 
Roholte Kirker både Kristi Himmelfartsdagen og 
søndagen derefter, men pinsedag var der en god 
og sikker løsning på plads.

Nu venter der en tid, hvor jeg og alle andre om-
kring Faxe Kirke vil opleve, at vi får kreativiteten 
og lade-sig-gørligheden sat på prøve. Det er ikke 
så ringe, at blive rystet ud af de vante rutiner, men 
det ER en stor udfordring, - i hvert fald for un-
dertegnede - at jeg ikke kan regne med, at det, 
jeg lover, også holder. Af samme grund bliver der 
heller ikke lovet særligt meget i dette kirkeblad. 

  Det skal til sidst understreges, at jeg har ople-
vet en stor forståelse for både min og kirkens gode 
vilje. Den håber jeg på fortsat at møde, mens gen-
åbningen af både Danmark og Folkekirken forhå-
bentlig fortsætter i et godt, trygt og stadig mere 
vidtrækkende omfang.

Kirsten Kjær Ohms

Præst og kirke i en coronatid
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Orgelpiber på rutschetur
Faxe Præstegård skal radonsikres og løs-
ningen bliver ventilation, der skal etableres 
på præstegårdens store loft. Inden arbejdet 
på et tidspunkt går i gang, skal der gøres 
plads på loftet. Det betød blandt andet, at 
de store, gamle piber som engang udgjorde 
indmaden i kirkens orgel skulle flyttes. I ste-
det for at bære dem ned af en smal trappe 
kom orgelpiberne på rutsche-tur ned af en 
sliske, og har nu fået plads andetsteds. 

TV2Øst kom forbi Faxe Kirke søndag formiddag 
d. 17. maj, så præsten på lokalfjernsyn kunne 
fortælle, at hun glædede sig både til at holde 
gudstjeneste igen, og ikke mindst til at få ret-
ningslinjer om hvor mange og hvordan. 

Da Kirkeministeriet havde udsendt retnings-
linjerne meget, meget tidligt mandag 
morgen, kunne kirkeværgen kaste sig 
over opmålingen af kirken med hensyn 
tagen til både m2 og afstand, og det i 
både hovedskib og, - som det ses på bil-
ledet, - i sideskib. 

Den nyindkøbte automat stod næste 
dag igen parat til at modtage kirkegæn-
gerne, med en lille formaning om at hu-
ske at afspritte hænderne. 

Da Italien blev hårdt ramt af coronavirussen vi-
ste man både kampånd, medfølelse og solidari-
tet med fællessang fra altaner og åbne vinduer. 
Det var danskerne med på, da samfundet også 
her lukkede ned, og der blev sunget fællessang 
i baggårde, foran fjernsynet og en enkelt gang 
altså også ved kirketårnet, her i Faxe d. 4. maj. 
Da vi fra midten af marts og til og med 17. maj 
ikke kunne mødes i kirken, så var det for mig op-
lagt også at give mulighed for at synge sammen, 
hver for sig, ved at lægge dagens salme op på 
facebook og med en lille begrundelse/historie 
om salmen. Det var så meget nemmere, fordi 
der er en fantastisk hjemmeside, der hedder: 
www.dendanskesalmebogonline.dk – hvor man 

både kan læse teksten og høre musikken og det i 
både orgel og klaver-version. Da der for det meste 
er mere en 1 vers i salmerne, så er der også mulig-
hed for at trykke på et lille ikon, der nok skal fore-
stille en slags båndsløjfe, så man kan synge helt fær-
digt. Selv på de meget, meget, meget lange salmer.

Efter genåbningen blev kirkens facebook-an-
svarlige og jeg enige om, at vi skulle fortsætte 
med salmen på facebook-siden, - men da der 
nu er så meget andet at tage sig til, - er det ikke 
længere dagens, men UGENS salme. Jeg håber 
I stadig vil synge med, indtil vi igen kan mødes 
henover kaffekopperne i præstegårdens konfir-
mandstue eller til andre sang-arrangementer.

Kirsten Kjær Ohms 

3 øjebliksbilleder fra lige 
før genåbningen af kirken

Dagens og ugens salme

Pletskud 

Sang-cafe er sat på 
corona-pause
Nu gik det ellers lige så godt med sangca-
feen i Faxe Præstegårds konfirmandstue, 
og så kom der en stor, grim corona-slæde 
i vejen – og sangcafeen er af sundheds-
mæssige hensyn derfor sat på pause. 
Både sognepræst Kirsten Kjær Ohms og 
organist Charlotte Hjerrild Andersen glæ-
der sig til at se de trofaste deltagere igen, 
lige så snart det er muligt. Og måske også 
de mange nye, der har genfundet glæden 
ved fællessang. Se også nedenfor. 
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D. 1. marts 1995 fik jeg mit allerførste embede 
som sognepræst ved Avedøre Kirke, lidt syd for 
København. Jeg husker stadig tydeligt, hvor 
spændt jeg var på at finde ud af, om det efter 
mange års teologi-studium var noget for mig at 
være præst. Og det var det. Efter nogle måneder 
kunne jeg i hvert fald konstatere over for mig 
selv, at jeg måske ikke havde det lige som en fisk 
i vandet – sådan rent præstemæssigt, for der var 
stadig meget at lære, - men jeg kunne godt lide 
at svømme! 

  Derefter blev det til 11 år som sognepræst 
i Husum Kirke i Københavns kommune, inden 
jeg søgte embedet som sognepræst i Faxe-Ro-

holte pastorat i 2008. Det er derfor allerede 
blevet til et 10-års jubilæum i selve sognet, og 
i år kan jeg også – officielt dog først pr. 1. juni 
- fejre 25 års præstejubilæum, fordi de 3 mdr. 
hvor jeg havde studieorlov i 2012 ikke regnes 
med i ansættelsen.

  Der var gode og festlige planer om at fejre ju-
bilæet, indtil corona-virussen kom til Danmark. 

Fejringen er ikke blevet aflyst, men udskudt 
til en anden god gang, hvor vi kan få så mange 
som muligt med og det glæder jeg mig til og ser 
frem til. 

Kirsten Kjær Ohms

25-års præstejubilæum

Der er sikkert allerede flere, der har set, at det 
lille træ ved Faxe Kirkes hovedindgang har fået 
nye beboere. En af kirkens frivillige, Dan Henrik-
sen, har skabt de fine duer, hvoraf de fleste har 
fundet hvile på træets grene, mens en enkelt er 
kommet på vingerne. 

Faxe Kirkes nye smukke dåbstræ er allerede 
godt fyldt med hjerter med navne og datoer 
på dåbsbørn, og der kommer hele tiden nye 
til. Op mod december inviterer vi derfor til en 
særlig gudstjeneste for store og små, hvor de 
nydøbte kan få deres hjerte med hjem. 
Vi glæder os til at se jer igen.

Dans duer

Dåbstræet

Høstgudstjeneste og auktion

Også høstgudstjenesten er ramt af covid-19-forbehold. Vi håber og tror på, at det kan 
lade sig gøre – og meget gerne med den traditionelle auktion efter gudstjenesten over 
høstens gaver. Beløbet plejer efter traditionen at gå ubeskåret til kirkens menighedspleje, 
som bl.a. står for julehjælp. 

Er der ikke mulighed for denne auktion, gør vi opmærksom på, at der også er mulighed 
for at give et bidrag til menighedsplejen på konto: 2320 3497 149 567 eller på Mobile-
pay på nr. 47459. Skriv gerne ordet “menighedsplejen” i kommentarfeltet. 
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Da der blev lagt sidste hånd på forrige kir-
keblad, så jeg frem til forårets konfirmatio-
ner og ikke mindst til at bringe billeder af 
de glade unge mennesker i næste kirkeblad. 
Sådan gik det ikke. Konfirmationerne blev 
aflyst på stribe landet over og nye dato’er 
planlagt. For Faxe Kirkes vedkommende er 
lørdag d. 12. september derfor den nye 
“Store Konfirmationsdag”, hvor vi glæder 
os til at fejre de unge mennesker. 

Endnu er vi ikke sikre på, hvordan det er 
muligt at afholde selve konfirmationen, 
men i Faxe Kirke krydser vi både fingre og 
tæer, for at det kan lykkes. Ikke mindst for 
konfirmandernes skyld.    

Konfirmanderne undervises på 2 hold. De deles 
op klassevis fra Østskolens afdeling Rollo 7. A 
og 7. B. Undervisningen forventes at begynde i 
midten af /slutningen af september og foregår i 
enten Faxe Kirkes sognehus, Faxe Kirke eller Faxe 
Præstegårds konfirmandstue. Undervisningen vil 
selvfølgelig foregå efter gældende retningslinjer. 
   Konfirmander, der ikke går på Rolloskolen, 
men skal konfirmeres i Faxe Kirke, indskrives 
også digitalt og får plads på det hold, der pas-
ser bedst. Kontakt gerne sognepræst Kirsten 
Kjær Ohms (se adresselisten bagest i bladet) for 
evt. yderligere oplysninger eller se kirkens hjem-
meside/Facebookside. Der vil i forbindelse med 
opstart af de nye konfirmandhold blive opret-
tet en særlig Facebook-gruppe for konfirmander 
og forældre, Faxe Kirkes side/Konfirmand 2021, 
som vil blive ajourført undervejs. 

Sidste år kom der en ny digital selvbetjeningsløs-
ning ved indskrivning til konfirmationsforbere-
delse og konfirmation. Det nye system sikrer, at 
begge forældremyndighedsindehavere giver sam-
tykke til, at barnet må gå til konfirmationsforbe-
redelse og blive konfirmeret. 

Konfirmandtilmelding vil være åbent for tilmel-
ding i perioden fra 1. april til 30. september. Hvis 
tilmeldingen sker efter fristen, får forældrene be-
sked på at kontakte deres lokale sogn. Forældrene 
kan tidligst tilmelde deres barn året før konfirma-
tionen. Ønsker ens barn for eksempel at blive 
konfirmeret i 2021, skal forældrene altså tilmelde 
barnet inden fristen udløber i år. Der bliver lagt et 
link til konfirmandtilmeldingen på kirkens hjem-
meside: www.faxekirke.dk

Tilmeldings-ordning er suppleret med yderligere 
muligheder for kommunikation og forældremyn-
dighedshaveren kan også oplyse, om der må blive 
taget billeder af barnet samt om barnet har sær-
lige behov, som præst/konfirmandunderviser skal 
være opmærksom på. 

Hvordan tilmelder man sit barn til konfirmand-
undervisning på nettet?
Den ene forælder begynder tilmeldingen ved at gå 
på sognets egen hjemmeside og trykke på det link, 
sognet har lagt der. Hvis sognet ikke har en hjem-
meside, kan forælderen benytte sig af linket på 
folkekirken.dk. Personen logger ind på systemet 
ved at benytte sit NemID. 

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

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

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

Faxe Kirke tilbyder hvert år minikonfirmandun-
dervisning til eleverne på 3. dje klassetrin. Pga. 
corona-virussen har vi valgt først at begynde un-
dervisningen EFTER efterårsferien. Det vil selv-
følgelig foregå efter de gældende retningslinjer, 
så både forældre og børn kan være helt trygge. 

Vi kan dog allerede nu fortælle, at undervisnin-
gen er et samlet tilbud til Rolloskolens 3. A og 3. 

B, så man kan følges med sin bedste ven fra den 
anden klasse. Undervisningen, som varetages 
af minikonfirmandlærer Marianne Carlberg og 
sognepræst Kirsten Kjær Ohms, foregår normalt 
lige efter skoletid. Der uddeles en invitation på 
skolen, når vi er klar til at undervise. Se evt. også 
hjemmesiden: www.faxekirke.dk eller følg Faxe 
Kirke på facebook. 

Ting tager tid inden for kirken. Vi startede i fe-
bruar måned med at etablere gravsteder på den 
nedre del af den nye kirkegård. Så kom corona 
og vi blev alle hjemsendt fra den ene dag til den 
anden, - men nu er det lykkedes at nå så langt, 
at noget af en ny afdeling er taget i brug på kir-
kegården. 

Det er ikke fordi vi som sådan mangler kiste-
gravsteder, men vi manglede nogle andre former 
for gravsteder. Derfor er der etableret nogle nye 
urnegravsteder på bl.a. afdeling H, der er ble-
vet udvidet, med ca. 80 urnegravsteder og 40 
kistegravsteder. Det er små steder med plads til 
2 urner eller en kiste, en lille gravsten og et par 
planter. Der vil ikke være perlesten, da det går 
dårligt i spænd med græsset.

Derudover har vi etableret foreløbig 12 nye ur-
negravsteder i 2 cirkler med hver 6 pladser. Nav-
net på denne nye afdeling er “Blomsterhaven”. 
Urnegravstederne er beplantet med et bund-
dække af lave stedsegrønne planter ved navn 
Gaultheria (Bjergte). Ved anskaffelse af en plads 

i “Blomsterhaven” køber man en færdig ”pakke”. 
Det vil sige en sten, vase og en obligatorisk vedli-
geholdelsesaftale for 10 år med mulighed for at 
kunne forlænge igen, når fredningstiden er ud-
løbet. “Blomsterhaven” er et alternativ til vores 
plænesten i græs afdeling K (Kendt Plæne).

Desuden er der ved at blive anlagt en afdeling, 
som vi kalder “Skovbrynet”, som kan minde om 
en skovkirkegård. Det er en lille afdeling, hvor 
der kan sættes urner ned i højt græs og med en 
beplantning af løvfældende- og nåletræer, bl.a. 
egetræer, birk og fyr.  Vi håber, at det hele snart 
vokser sig så stort, at man virkelig kan fornemme 
skovbrynet. Det er i “Skovbrynet” mulighed for 
at få afdødes navn på en lille sten, som vil blive 
opført som sokler med en fælles blomsterplads.

Det hele er lige nu i etableringsfasen, men vi 
håber at denne afdeling, som i daglig tale i sin 
helhed kaldes for “Lunden”, bliver et velbesøgt 
område for både besøgende og pårørende til 
Faxe kirkegård, hvor man kan gå en tur, og nyde 
både gravpladser, blomster og kunst.

Mange sommerhilsner
Kirkegårdsleder Lone Brett Jensen

Konfirmation i september Konfirmandundervisning

Indskrivning til konfirmation St. Bededag d. 30 april 2021 på nettet

Minikonfirmander efter efterårsferien

Nyt fra kirkegården…

Faxe SOGN Faxe SOGN

Konfirmandforældremøde - Der vil altså ikke være en indskrivning, - men til gen-
gæld afholdes der hurtigst muligt et orienterende forældremøde for hvert konfirmandhold. Selv-
følgelig efter de på det tidspunkt gældende retningslinjer.
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Denne Corona-tid har jo på mange måder har 
været både streng for nogen og mærkværdig på 
så mange andre måder, og alligevel har mange 
dele af samfundet fungeret på en eller anden vis 
gennem de sidste måneder.

Og på trods af alvoren, er der kommet så 
mange fine nye tanker, ideer, oplevelser o.m.a. 
ud af det. 

Når jeg ser tilbage på de sidste måneder, er 
min verden - trods Corona - blevet rigere.

Rigere på positivitet, på hjælpsomhed, på fæl-
lesskab og samhørighed, på kreativitet, og på 
livet i øvrigt. 

Ikke i min vildeste fantasi ville jeg for 2 måne-
der siden have skænket morgensang, dagens sal-
me, live-streaming af gudstjenester og streaming 
af andre oplevelser en tanke – og dog er det nu 
en del af min tilværelse. Og en del, som jeg langt 
hen ad vejen tror er kommet for at blive - måske 
ikke i samme omfang som under ”den store ned-
lukning” men alligevel, er der kommet så mange 
fine nye tiltag, som vi har taget til os.

I kirken, hvor vi ikke har kunnet dele det fysi-
ske samvær i mange uger, har vi alligevel formået 
at gøre vores til, at Guds budskab er formidlet 
ud - både via radiogudstjenester, bud på salmer 
i hverdagen, præstens påskeæg på kirkegården, 
kirketjenerens altid store kreative hjerne - den 
har nu altid været der - men er måske sat ekstra 
på prøve i denne tid - med både kors og flag i kir-
kens vinduer. Desværre måtte det store Alsangs-
projekt aflyses og den sædvanlige fejring af be-
frielsen ved mindestenen ligeså. Men så kunne vi 
- heldigvis mødes - hver for sig - da vores organist 
fik arrangeret Anne Lindahl på trompet fra kir-
ketårnet. Og endnu en gang samledes vi til sang 
på afstand.

Vi har savnet samværet og opgaveløsningerne 
med vores frivillige. Eftersom vi har været lukket 
ned, har det vist kun været en enkelt “Fugle-op-
gave” der er blevet opfyldt i samarbejde med kir-
ketjeneren (læs mere andet steds i Kirkehilsen). 
Vi afventer endnu lidt mere åbning.

Der har været mange administrative opgaver 
at se til - bl.a. er der søgt dagligt på myndighe-
dernes sider, Corona sider m.m. for at blive klo-
gere på, hvorledes vi som kirke bedst har kunnet 

informere jer om både de restriktioner vi er på-
lagt, og om under hvilke forudsætninger vi har 
kunnet afvikle diverse handlinger. Mange infor-
mationer er blevet offentliggjort både på hjem-
mesiden og Facebook - nogle gange næsten dag-
ligt - det var dog mest i starten, hvor det væltede 
ind med info. Det har været mere begrænset den 
sidste måneds tid, hvor vi har prøvet at finde os 
til rette med de retningslinjer, der er udmeldt i 
forbindelse med genåbning af kirkerne. Spørgs-
mål om både handlinger og konfirmationer, som 
blev rykket, er forsøgt besvaret på hurtigste og 
bedste vis. 

Det bliver dejligt igen at informere om aktivi-
teter og arrangementer i kirken - det er nu langt 
hyggeligere end aflysninger.

Heldigvis kan vi nu mødes igen - i kirken og 
andre steder - med de retningslinjer og hensyn, 
der for tiden er over den ganske klode. Det er po-
sitivt og lad os glæde os over det - og også over 
at vi - trods alt - er sluppet nådigt i Danmark, 
når vi ser ud i verden.  Og lad os så ikke glemme 
de gode ting og nye ting som vi har lært de sidste 
måneder.

Vi passer på hinanden - sammen hver for sig 

Ghita (Kommunikation, Frivilig 
Koordinator og Sognehus)

I starten af marts var der fuld tryk på prøverne 
i Spirekoret. Den sidste torsdag inden Påske 
skulle vi opføre Kirkemusicalen ”Milde Moses” 
med kostumer replikker og selvfølgelig masser 
af sange. De unge korister var rigtig gode til at 
udvikle, hvordan de forskellige roller skulle spilles 
og var ved at have bevægelser replikker og melo-
dier godt indlært. 

Spirekoret skulle også nå sammen med Ung-
domskoret at have en øvedag, hvor en af musi-
kerne fra folkemusikgruppen Phønix skulle kom-
me og lære os de salmer, vi skulle synge sammen 
med Phønix til vores sommerkoncert 15. maj. 
Begge kor skulle øve til det store Alsangsarran-
gement i Faxehallerne, hvor vi skulle have sunget 
for og sammen med sangere fra de kor, der er i 
Hylleholt, Faxe og Roholte Kirkers Sogne. 

Ungdomskoret øvede både på motetter til Ma-
riæ Bebudelse og Påskedag og samtidig på 2.stem-
mer til Milde Moses og et par andre lidt sværere 
numre, som på sigt kunne bruges til motet.

Torsdag d. 5.marts havde vi korprøver i begge 
kor. Flot tilslutning; stor koncentration. Onsdag 
d. 11.marts blev Danmark lukket ned og med et 
slag var verden forandret. Alle skulle kontaktes, 
så de ikke mødte op dagen efter og ingen vid-
ste rigtig, hvad situationen var, pludselig skulle 
alt aflyses uden at man vidste, hvornår det hele 
kunne genoptages. 

Faxe Kirkes Ungdomskor 
har arbejdet hjemmefra
Ved hjælp af indspillede stemmefiler og tekster 
og noder, der blev passet til, så de passede bedre 
til selvstudie, kunne Ungdomskoret fortsætte. 

Hver torsdag efter Påske har vi holdt korprøve 
online via Skype eller telefon. Program for under-
visningens forløb er blevet tilsendt på forhånd og 
så kan hver korist finde stemmefiler og tekster 
frem, så den tid, hvor jeg er i kontakt med hver 
enkelt kan udnyttes fuldt ud. Koret har virkelig 
taget opgaven seriøst og det har været en fornø-
jelse at øve med koristerne én ad gangen, eller to, 
når der var tale om søskende.

Nu er vi heldigvis kommet et skridt videre imod 
at Ungdomskoret igen kan afholde korprøver 
sammen. Mandag morgen d. 18. maj har vi fået 
retningslinjer fra Kirkeministeriet om, hvordan 
kirkerne kan lukke op og vi er nu begyndt at hol-
de gudstjenester igen. Vi vil helst gøre tingene sik-
kert og godt fra starten, så vi tager tingene i den 
rækkefølge, vi kan overskue. Fælles korprøver i 
Ungdomskoret må vente lidt endnu. 

Spirekoret mødes senere på året 
Spirekorets sæson sluttede til Pinse. Spirekoret 
begynder selvfølgelig igen, så snart det er muligt. 
Vi følger også her vejledningerne fra Kirkemini-
steriet). 

Følg med på Facebook
Følg med på Faxe Kirkes facebookside eller Faxe 
Kirkes hjemmeside: faxekirke.dk, hvor der vil 
komme nærmere informationer om, hvornår og 
hvordan vi kan have fælles korprøver igen. 

Skriv eller ring endelig til mig, hvis I har nogen 
spørgsmål.

Charlotte Hjerrild Andersen
organistcha@gmail.com - tlf 3030 2291 
telefontid fra 9.30 - Mandag er fridag

DEN POSITIVE CORONA Faxe Kirkes Spirekor og Faxe Kirkes Ungdomskor 
– der var fuldt tryk på indtil…

Faxe SOGN Faxe SOGN
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Har der nu i flere måneder været placeret en 
skurvogn på kirkekontorets parkeringsplads ?

Det har mange nok undret sig over, da man jo 
ikke umiddelbart kan se hvad der sker inde på 
kirkekontoret ude fra vejen. 

Vi er i gang med - og forhåbentlig færdige, når 
Kirkehilsen udkommer - at ombygge kirkekon-
toret, således at der etableres et ekstra kontor. 
Det er meningen, at Nanna Katrine skal have et 
kontor i Faxe, ligesom hun har i Roholte Præste-
gård, hvor der bl.a. kan afholdes møder m.m. 

Det har krævet lidt ombygning, så det kan lade 
sig gøre, og henover de sidste måneder er mange 
ting sket i det gamle kirkekontor. 

Kordegn og Kirkegårdsleder har derfor arbej-
det i skurvognen på parkeringspladsen, men det 
er nok ikke mange der har været indenfor, da 
coronaen satte det hele i stå ligesom vi startede 
med ombygningen, og der ikke måtte være åbent 
for offentligheden. 

Derfor har Kordegnen siddet ganske alene i 
skurvognen - dog med telefonisk kontakt til om-
verdenen, da man ikke måtte komme fysisk ind i 
vognen under nedlukningen.

Nu lysner det - vi må igen have åben - og forhå-
bentlig i løbet af juni måned er både Kordegn og 
Kirkegårdsleder og en præst rykket retur i konto-
rets nye omgivelser.

Vi glæder os til igen at kunne byde jer indenfor.

Menighedsrådet og stiftet har valgt at ansætte 
mig som vikar under Nanna Katrines barselsor-
lov. Jeg hedder Karin Andersen. Jeg er 61 år, men 
har kun været præst de sidste 15½ år. Oprindelig 
gik jeg økonomivejen og blev cand.merc. fra Han-
delshøjskolen, men da jeg var 33 år fik jeg den 
tanke, at jeg hellere skulle have været præst. Og 
det blev jeg så - ad omveje over først latinkursus, 
så deltidsstudium på Åbent Universitet i Århus og 
siden kandidatstudiet på Københavns Universitet. 
De første år havde jeg fast stilling med tjeneste-
bolig i Nakskov, men siden 2012 har jeg fungeret 
som præstevikar med egen bolig på det sydlige 
Lolland. Her bor jeg naturskønt og uforstyrret, og 
det er en væsentlig grund til, at fast stilling med 
tjenestebolig ikke har den store tiltrækningskraft. 

Jeg var i efteråret og indtil 10. maj vikar i Spjelle-
rup-Smerup-Hellested-Vemmetofte, så jeg kender 
provstiet og har allerede arbejdet sammen med 
Kirsten Kjær Oms og vikarieret for Erik Kempfner 
i Hylleholt. Nu glæder jeg mig til at lære kirker, me-
nigheder og ansatte i Faxe og Roholte at kende. 

Jeg får kontor på Kirkekontoret, Gl. Strandvej 
1, Faxe, men hvis man vil være sikker på at træffe 
mig dér, er det bedst at aftale det på forhånd via 
mail, sms eller telefon. De dage, der ikke er møder 
eller andet, der kræver min tilstedeværelse, vil jeg 
spare køreturen og arbejde hjemmefra. Men det 
skal ikke afholde nogen fra at kontakte mig! 

På gensyn! Sognepræst Karin Andersen

Hvorfor ….. Barselsvikar

Særlige gudstjenester i Faxe Kirke

Konfirmation 
Lørdag d. 12. september kl. 10.00/12.00
Måske kun med invitation… Endnu vides ikke hvordan betingel-
serne bliver for at afvikles årets udsatte konfirmationer. Vi holder 
fast på datoen, er usikre på klokkeslettet og glæder os til at fejre 
de unge mennesker på bedst mulig vis. Se gerne facebook/kirkens 
hjemmeside for yderligere information, når dagen nærmer sig. 

Høstgudstjeneste
Søndag d. 20. september kl. 10.30
En af årets dejligste gudstjenester, hvor vi fejrer livet og 
den vækst, der gør livet muligt. De traditionelle høstsal-
mer er på salmetavlen, - og måske en enkelt af de nyere. 
Vi glæder os til at se, så mange, som der er mulighed for. 
Se omtalen andet steds i bladet.
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Vi er en lille strikkeklub, der mødes i Roholte sog-
nehus, hver 1. tirsdag i måneden fra kl. 9.30 – ca. 
kl. 11.30. Vi hygger og drikker kaffe, som Mette 
sørger for, - og så får vi garn og mønster med hjem 
og 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 drikke 

vin/kaffe

Du er samtidig med til at gøre en stor forskel for 
børnene på Fillippinerne. Er der flere, der har lyst 
til at deltage, er man meget velkommen. Kontakt 
Birthe Petersen på tlf. 41 41 95 24.

KIRKEKLUBBEN i Roholte

ROhOlte SOGN ROhOlte SOGN

Så er det endelig sommer. Foråret har jo som alle 
andre steder været præget af coronavirus. Heldigvis 
fik vi ret hurtig grønt lys til igen at arbejde på kirke-
gården. Selvfølgelig underlagt sundhedsmyndighe-
dernes regler om 2 meters afstand, ingen håndtryk, 
masser af afspritning og håndvask, ingen knus eller 
tæt kontakt til de besøgende og til det øvrige perso-
nale.  Påsken plejer at være en festlig og travl højtid 
i kirken. Det var meget mærkeligt ikke at skulle være 
på arbejde i kirken og få en snak med både kollegaer 
og kirkegængere. Vi fik begge afholdt alt vores rest 
ferie så vi 1. maj igen kunne være 2 på arbejde, og 
med lidt forsinkelse kunne påbegynde de planlagte 
ekstra opgaver for 2020.

Klokkerne ringer nu igen lystigt mandag-lørdag kl. 8 
og kl. 16 og med vores helt private ”klokkehandsker” 
er det også muligt at deles om det arbejde. Kirken 
er heldigvis åben igen, og vi følger selvfølgelig alle de 
regler der er kommet fra sundhedsmyndighederne 
der også. Vores maskiner har aldrig været pudset så 
meget som nu, og vores håndredskaber er blevet delt 
op og gjort personlige. Det går jo alt sammen ved 
fælles kreativitet og godt humør. Roholte kirke og 
kirkegård er corona sikret, så godt det lader sig gøre, 
så folk der færdes her kan føle sig trygge. 

Lidt forsinket fik vi i starten af maj gravet det plan-
lagte stykke med gamle hækplanter op.  Ugerne efter 
var den nye Thuja hæk plantet og gravstederne igen 
hegnet ind. Billederne viser de små nyplantede Thuja 
hække på afd. B

Stedmoderne er nu afløst af isbergonier og alt går 
sin vante gang. Ingenting har siden det første ud-
brud af corona været som det plejer.  Nu er hverda-
gen heldigvis så småt ved at komme tilbage, og hold 
op hvor har man savnet og kunne sige det plejer vi 
jo at gøre.  

Rigtig god sommer.
Graver Linda Pedersen

Nyt fra graveren

I 2020 er der valg til menighedsrådet, 
15. september. 2020
Men d. 11. august er der orienterings-
møde, i Roholte Aktivitets hus kl. 19.00.
Der er vil blive udsendt mere information, 
når vi nærmer os. 
Mødet er for alle der vil høre mere om 
menighedsrådsarbejde, og spørge ind til 
dette.

Med venlig hilsen Valgbestyrelsen

Orienteringsmøde 
i Roholte

KæRE MENIgHEDER - Jeg bærer på en sommerglæde under mit hjerte. Jeg venter 
mig, og vores lille pige kommer til verden i begyndelsen af juli måned. Rigtig mange af jer ved det 
allerede, men hermed en mere officiel melding. Jeg går på barsel fra begyndelsen af juni og trækker 
i arbejdstøj og embedsdragt igen i begyndelsen af det nye år. Inden da vil jeg se frem til at møde 
jer i gudstjenestefællesskab, eller når jeg traver rundt med barnevognen i Roholte og Faxe.  

Mange hilsner Nanna Katrine 
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Fredag blev det en realitet, der skulle spilles 
trompet i Roholte Kirketårn, mandag d. 4. maj. 
Kl. 18.00.

Dejligt, så må vi se at få formidlet budskabet, 
så der er så mange som muligt, der får mulighed 
for at deltage. Der blev lavet en del lobby arbejde 
i weekenden, og aviserne var med på banen.

Der var en lille udfordring, der er 2,5 m op til 
lugen i Roholte Kirketårn, og trompet og node-
stativ på en stige, er ikke en mulighed, så mandag 
formiddag byggede Niels en solid platform, som 
Anne Lindahl kunne stå på.  Vi blev meget over-
vældet over fremmødet, mange mennesker havde 
fundet Roholte denne aften. Der var selvfølgelig 
pyntet op med bøgegrene, flag og lys, lige præcis 
som vi har lært gennem 75 år. Vi hørte først Prins 
Jørgens March, derefter sang vi alle med på ”En 
lærke letted”, og til sidst ”Altid frejdig”. Denne 
aften var på flere måder tankevækkende. For 75 

år siden blev vi 
fri, efter 5 års 
besættelse. Og 
vi stod den dag 
også med håbet 
om, at vi snart 
kunne blive fri 
for Corona. I 
skrivende stund 
ser det ud til, at 
det er ved at lyk-
kes, vi skal alle 
passe på hinanden og os selv. Med håbet om, at 
vi kan mødes snart, under mere normale former 
i Kirken og Sognehuset. Heldigvis har vi mødt jer 
på kirkegården, og fået en snak, det har jo mest 
handlet om, hvordan vi har det i disse tider, og 
heldigvis har langt de fleste været ved godt mod, 
og accepteret tingens tilstand. 

Når Danmark åbner op for arrangementet m.m. 
så vi igen kan mødes i Roholte Sognehus.

Skal I komme forbi, og se de flotte billeder, som 
Atelier Iben, v.  Iben Kristiansen har udstillet der.

Iben er en lokal kunstner, som 
er nabo til kirken. I må 
meget gerne kontakte 
personalet, hvis i vil ind 
og se udstillingen på et 
tidspunkt mandag til 
fredag mellem 8.00 og 
16.00 på tlf. 2362 3999

Der er meget historie gemt i denne app. Nu er den 
opdateret med fødsels-og dødsdatoer for Roholte 
Kirkegårds aktive gravsteder. Der er mangler, som 
vi ikke har papir på. Derfor må i meget gerne kik-
ke, om de oplysninger der er tastet ind er korrekte. 
Hvis der står 0101 og et årstal, er det fiktiv dato 
og måned, da vi kun havde årstal. Kontakt mig 
gerne på 2025 5269 eller mail leneogniels04@
gmail.com.

Mange hilsner Lene, Roholte kirkegård.

Foråret 2020 har også rent kirkemusikalsk ligget 
i Coronadvale. Vi har således ikke kunnet invitere 
til koncerter i kirken. Ligeså er de hyggelige sang-
caféer i Roholte Sognehus blevet aflyst.

RoKoGo-koret har heller ikke kunnet mødes til 
de ugentlige sangaftener om onsdagen.

De 3 organister fra hhv Faxe, Hylleholt og Ro-
holte mødtes lige efter jul for at planlægge et stort 
Alsangsstævne, som var aftalt at skulle finde sted 
torsdag d.23.04.Vi havde planlagt, at vi den aften 
skulle mindes Genforeningen, Danmarks besæt-
telse samt Danmarks befrielse. Faxehallerne, Faxe 
Kommune samt Handelstands-foreningen i Faxe 
havde givet tilsagn om opbakning til projektet, en-
ten økonomisk eller ved flagpyntning af byen. Vi 3 
havde et meget udbytterigt samarbejde, hvor der 
blev gransket i de gamle Alsangsbøger for at ud-
vælge de helt rigtige sange, som alle skulle synge 
på den store aften. Vores lokale kor blev inviteret 
til at bidrage med en sang, som de skulle frem-
føre sammen med en dygtig pianist, som vi havde 
engageret til lejligheden. Men allerede i starten af 
marts stod det klar, at det ikke ville blive muligt 
at gennemføre arrangementet. Det var naturligvis 
meget ærgerligt- men det gode samarbejde de 3 
organister imellem er grundlagt, og vi har mødtes 
på Skype- for at holde kontakten. Vi kommer helt 
sikkert tilbage med fælles initiativer til den kirke-
musikalske scene i vores 3 kirker. 

Den 4. maj 1945 er en aften, som har haft og sta-
dig har en stor betydning for mange mennesker 
her i landet. Inden vi tændte levende lys i vores 
vinduer for at mindes denne skelsættende aften 
i vores fælles bevidsthed, mødte mange op foran 
Roholte Kirke, hvor Anne Lindahl spillede på sin 
trompet fra kirketårnet. Lene og Niels havde tram-
pet op og ned ad tårntrapperne med materialer til 
at konstruere et stillads, som Anne kunne stå på, 
når hendes trompet skulle gjalde ud over Roholte 
sogn fra tårnlugerne. Vejret var med os- og klok-
ken 18 var der mange, der stod (med god afstand) 
foran kirken og sang med på ”En lærke letted” og 
”Altid frejdig, når du går”. Det var meget smukt 
og bevægende, og oplevelsen gav fornyet håb om 
fremtiden for menneskeheden og for det fælles-
skab, som så mange har måtte undvære i de sene-
ste måneder. Samtidig markerede vores kirke sig 
også som et naturligt samlingssted, når vi røres af 
livets både mørke og lyse sider. Kirken ligger der, 
uanset hvad der sker i verden- og dens tykke mure 
kan beskytte os- også i overført betydning.

Det er mit inderlige håb, at sygdomstruslen 
overstås hen over sommeren, så vi igen kan mø-
des i sangcaféen i september. 

RoKoGo-koret starter efter planen også til sep-
tember- men for både sangcafé og kor afventer vi 
de til den tid gældende retningslinier.

Med ønsket om en dejlig sommer i Danmark, Christina

Befrielsesaften i Roholte 4. maj 2020

Billedudstilling i Roholte sognehus

Find gravsted på Roholte Kirkegård

Nyt fra Roholteorganisten

GOOGLE PLAY APP APPLE  APP STORE                                       

PÅ PC: FIND 
GRAVSTED.DK
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Øanstalterne sættes også ind i en historisk ram-
me med omtale af bl.a. darwinisme, degenera-
tionsteori, racehygiejne/arvehygiejne og medli-
denhedsdrab.

OBS!  Foredraget indeholder en række hidtil ikke 
offentliggjorte billeder, som foredragsholderen 
har fået stillet til rådighed af en kvinde, som vok-
sede op på Livø – og hvis forældre og bedstefor-
ældre arbejdede på Livø. Et scoop!

Om foredragsholderen
Henning Frandsen, f. 1953, 
er historiker, foredragshol-
der og journalist.  Han stam-
mer fra Aarhus, men flyttede 
sammen med kone og børn 
til Aarup på Fyn i 1997. Han 
har læst historie ved Aarhus 
Universitet (B.A.), er ud-
dannet voksenunderviser fra 
Odense Seminarium og blev 
i tidernes morgen uddannet 
til kontorassistent. 

Fra 2000 til 2018 arbej-
dede han som journalist for 
Fyens Stiftstidende og var i 
lange perioder mad- og lit-

teraturanmelder samme sted. Siden september 
2018 arbejder han som journalist ved Folkebla-
det i Aarup sideløbende med foredragsvirksom-
heden. 

Han har siden 1998 været en af mange frivillige 
tilknyttet Kulturhuset Industrien i Aarup.

Foredrag mandag den 24.8.2020 kl. 19 i Hylleholt Sognehus
Deporteret til Sprogø og Livø Ved Henning Frandsen.
Da racehygiejnen vandt indpas i Danmark efter 1. verdenskrig

Der er intet nyt i at ville sende uønskede individer 
over på en øde ø. 

Fra 1911 til 1961 husede Livø i Limfjorden 
en øanstalt for såkaldt antisociale og kriminelle 
åndssvage mænd, og fra 1923 til 1961 risikerede 
”sexuelt løsagtige åndssvage unge piger og kvin-
der” at havne på Sprogø. 

Initiativtageren Christian Keller fra De Keller-
ske Anstalter – anså de to institutioner som et 
humant fremskridt i behandlingen af utilpassede 
åndssvage. En opfattelse som havde klangbund i 
samtiden. Om mændene og kvinderne, som hav-
nede på Livø og Sprogø, delte denne opfattelse, 
kan bestemt diskuteres. 

Det handlede for Christian Keller, den social-
demokratiske politiker K.K. Steincke (justits og 
socialminister), antropologer og andre også 
om at redde samfundet.  Social- og racehygiej-
niske opfattelser var dengang fremherskende: 
Forskelle i individers, racers og klassers evner 
skyldes nedarvede faktorer, mente man. Og da 
middelklasseforældre var skamløse nok til at 
føde færre børn, mens arbejder- og bondebe-
folkningen fortsat avlede mange børn, frygtede 
Keller, Steincke med flere at Danmark ville blive 
oversvømmet af ”undermålere”, som man kaldte 
de uønskede individer.

Bekymringen gik også på en dalende kønsmo-
ral og en øgning af antallet af kønssygdomme, 
hvor den seksuelt aktive kvinde blev anset som 
smittespreder. 

Derfor skulle man forhindre visse grupper i at 
få børn via (tvangs) kastration og sterilisation. 
Eller som overlæge H.O. Wildenskov udtrykte 
det i 1928: At forhindre en tiltagende forøgelse 
af minusindividerne. Da lejrene blev etableret, 
mente Keller og Co. at man kunne nå sine mål 
via internering. 

Foredraget dykker ned i udvalgte mænd og 
kvinders historie og navnlig om deres ophold på 
Livø og Sprogø. 

Foredraget trækker tråde til de ikke særligt gode 
gamle dage, hvor man ikke for alvor sondrede 
mellem gale, åndssvage, asociale, småkriminelle 
og fattige. Og hvor en aparte opførsel skyldtes, 
troede man, at personen var besat af djævelen.  I 
middelalderen begynder man at spærre afvigerne 
inde i dårekister – for at beskytte samfundet.  Fra 
1605 får nogle af afvigerne plads i Tugt, Rasp og 
Forbedringshuset på Christianshavn. 
1651 indrettes i Ladegården uden for Nørreport 
'Sct. Hans Hospital for Afsindige og Tossede', 
pestsyge og andre, der skulle gemmes af vejen. 
Den første egentlige åndssvageanstalt Gamle 
Bakkehus stammer fra 1855. 

Foredraget handler også om – og diskuterer 
– nutidens syn på de (måske) åndssvage og util-
passede, der ikke ønsker eller evner en tilværelse 
med en far og en mor, der passer deres arbejde, 
og børn, der går i skole og til sport og som sam-
men holder sommerferie på Gran Canaria. 

Pinsedag den 31.05.20 var sidste 
arbejdsdag for kirkesanger Inger Mejlby.

Inger slutter et langt og godt arbejdsliv 
efter 52½år, som kirkesanger ved 
Hylleholt Kirke. Ingers sang har fyldt 
kirkerummet, både i glæde og sorg. 

Vi vil alle takke Inger for den ansvarsfulde 
og pligtopfyldende måde arbejdet og 
samarbejdet er udført på. 

Vi ønsker Inger et godt otium 
sammen med familien.

Bente Holm, Kontaktperson

Pinsedag var 
sidste arbejdsdag
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INDSKRIVNINg TIL KONFIRMATIONER I 2021

Torsdag den 20. august kl. 16-18 har vi konfir-
mandindskrivning af eleverne fra de kommende 
7. klasser. Indskrivningen finder sted i Hylleholt 
Sognehus, Hovedgaden 15, 4654 Faxe Lade-
plads, hvor man også vil få lejlighed 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. 20.8. 
SKAL man aflevere den udfyldte Tilmeldings-
blanket – den vil være at finde via AULA eller 
ved henvendelse til kirkekontoret, kordegn Bo-
dil Hovmand – mail: BOHO@km.dk

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

Konfirmationerne 2021:
• Lørdag den 17. april kl. 10.00
• Lørdag den 17. april kl. 13.00
• Søndag den 18. april kl. 10.30
• Søndag den 26. september kl. 10.30

Der gøres opmærksom på, at man gerne må 
fordele sig nogenlunde ligeligt over de 3 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 2022:
• Lørdag den 23. april kl. 10.00 
• Lørdag den 23. april kl. 13.00
• Søndag den 24. april kl. 10.30
• Søndag den 18. 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

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

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

Har du lyst til at styrke en familievenlig folkekir-
ke, så overvej at blive medlem af menighedsrå-
det. Det er menighedsrådet, der beslutter, hvad 
og hvordan de betroede midler bruges.

Du vil som medlem af menighedsrådet være en 
del af det lidt tunge (økonomi, ansættelser, ved-
ligehold), men også det sjove arbejde så som 
koncerter, udflugter, foredrag, arrangementer, 
temadage og rammerne omkring kirkelivet.

Kom til orienteringsmøde d. 19. august kl. 19 
i Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15 i Faxe 
Ladeplads og hør mere om menighedsrådets 
arbejde. Menighedsrådet er vært ved et let trak-
tement. Der vil være musikalske indslag med 
Bente Kure og Leif Ernstsen “Noget på hjerte” og 
den lokale ildsjæl Marianne Bøyesen er inviteret 
til at sætte gang i diskussionen.

Har du spørgsmål, så er du mere end velkom-
men til at kontakte sognepræst Erik Grønvall 
Kempfner på telefon 2171 7083, mail ERGK@
km.dk eller formand Henrik Morin på telefon 
52406262, mail henrik.morin@outlook.dk.

Valgudvalget, 
Hylleholt menighedsråd
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24. september: kl. 14-16 
”Mit arbejdsliv som Kgl. Chauffør”
v/Kgl. Chauffør Søren Sørensen
Søren Sørensen vil fortælle om sit arbejdsliv 
som Kgl. Chauffør ved det danske kongehus. 
Et virke han har haft gennem 20 år.
Han har kørt for samtlige medlemmer af det 
danske kongehus og for et bredt udsnit af de 
øvrige udenlandske kongehuse. Derudover har 
han kørt for mange statsoverhoveder, der har 
deltaget i kongehusets større offentlige arran-
gementer. 

08. oktober: kl. 14-16 
”Dronning af Faxe Ladeplads” - foredrag med 
musik v/Michael Milo Jørgensen
I januar 1919 løb ”Dronning Dagmar” af sta-
blen. Søsætningen var en del af en stor ordre 
for A/S J. Koefods Skibsbyggeri: bygning af 4 
firemastede skonnerter. 100 år efter – i 2019 
– udkom ”Dronning af Faxe Ladeplads”. Mu-
sikken er en fejring af tiden 1918-1920, hvor de 
firemastede skonnerter med dronningenavne 
blev født i Faxe Ladeplads.
Michael – freelancejournalist, komponist og 
foredragsholder – har udgivet musik med rela-
tion til Faxe Ladeplads bl.a. CD`en  ”Musik fra 
Faxe Ladeplads” og senest ”Dronning af Faxe 
Ladeplads”. 

22. oktober: kl. 14-16 – ”Sønderjylland i skyg-
gen af Det Tyske Rige”  v/Lars Ringholm
Den 10. juli 1920 overskred Chr. d. X den gamle 
grænse mellem Danmark og Tyskland. Sidden-
de på en hvid hest gjorde han sit indtog i det 
genvundne Sønderjylland. Tysklands nederlag i 
1. verdenskrig gjorde det muligt at genvinde den 
del af det land, der gik tabt i 1864.
De første år efter genforeningen var dramati-
ske. Hitlers magtovertagelse i 1933 skabte frygt 
for, at tyskerne ville kræve Sønderjylland tilba-
ge, hvilket i 1930érne i dramatisk grad påvir-
kede dansk udenrigspolitik og var en væsentlig 
årsag til Samarbejdspolitikken under Tysklands 
besættelse af Danmark.
Med Bonn-erklæringen den 29. marts 1955 
fandt Danmark og Tyskland vej til et samar-
bejde i grænselandet, der varetog de nationale 
mindretal på begge sider af grænsen.

05. november: kl. 14-16 – ”Tilbage til livet 
efter år i helvede III” - v/Lisa Petersen
Sidste afsnit af Lisa Petersen´s historie ”Tilbage 
til livet efter år i helvede”,
hvor hun vælger kampen, vælger lyset og vælger 
livet!

19. november: kl. 13 -16.30 
– ”Julefrokost i Erindringsværkstedet” 
Buffet fra Brugsen: - tilmelding
Lækker mad, oplæsning af en hyggelig julehisto-
rie, overraskelser, snak.
 

Erindringsværkstedet - Program 2. Halvår 2020
Alle er velkomne til at deltage i ErindringsVærkstedets arrangementer

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

Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15 · Kontaktperson: Hanne Due Jensen 
Tlf.: 24 69 09 41 · Mail: due.jensen@hotmail.com

Kirkebilen kan bestilles til alle 
arrangementer - Faksebilernes Taxi

Tlf.: 56 71 44 55

Facebook

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

Mulighed for 
dåbsgudstjeneste

i Hylleholt Kirke:

Lørdag d.  21.11.2020 

tilbydes dåbsgudstjeneste kl. 10.30
v/Erik Grønvall Kempfner.

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

HØSTgUDSTJENESTE 
I Hylleholt Kirke og Sognehus

Marken er mejet, og høet er høstet,
kornet er i laderne, og høet står i hæs…

Søndag den 27. september kl. 10.30 fejrer vi 
traditionen tro årets høst med en særlig guds-
tjeneste i kirken efterfulgt af fællesspisning ovre 
i Hylleholt Sognehus. Dette bliver altså første 
gang, vi spiser sammen, siden Coronapande-
mien brød ud. 

Høstgudstjeneste er traditionelt en festgudstje-
neste, 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. Vi afholder en 
grøn gudstjeneste, hvor det ikke kun handler 
om taknemmeligheden for at høsten er i hus, 
men også om taknemmeligheden for at vi over-
hovedet (endnu) har et nogenlunde sundt øko-
system. Vi synger naturligvis kendte høst- og ef-
terårssalmer som “Vi pløjed´og vi såede” og “Nu 
falmer skoven trindt om land”. 

Høstgudstjenesten vil også blive annonceret i 
Haslev-Faxe Posten uge 38. Alle er Velkomne… 
 
Seneste tilmeldingsfrist til frokosten er mandag 
den 21. september kl. 15.00 til vores kordegn 
Bodil Hovmand på Mail: boho@km.dk mobil: 
24668977 / 56716083
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Faxe, Hylleholt og Roholte Kirker er gået sam-
men om på skift at tilbyde babysalmesang og 
tumlingesalmesang. Efter sommerferien er det 
Faxe Kirkes tur til at stå for tilbuddet til de lidt 
større børn. Holdene i Faxe har desværre i for-
året været aflyst pgra forsamlingsforbuddet og 
de lukkede kirker. Det er vigtigt, at sikkerheden 
er i orden, når vi starter igen. 

Heldigvis kan vi røre hinanden gennem 
sang, selv på meget stor afstand og plads er 
der jo nok af i Faxe kirkes smukke rum, måske 
skal vi være færre på holdet, måske kan samvæ-
ret organiseres, så familier sidder sammen med 
stor afstand til alle andre og med masser af 
rengøring og “private” legesager til hver familie.

Følg med på kirkens hjemmeside https://

faxekirke.dk/ eller på kirkens facebookside, 
hvornår vi starter igen og bliv gerne skrevet op 
på Faxe Kirkekontor så vi ved, hvem vi skal kon-
takte, når vi igen har tumlinge-og babysalme-
sangshold eller skriv en mail til organist Char-
lotte Hjerrild Andersen, organistcha@gmail.
com hvis du har spørgsmål. Mandag er fridag. 

Faxe Kirkekontor kan kontaktes på  email 
sla@km.dk eller tlf. 5671 3552. Ved forhånds-
tilmelding oplyses forældres navn, adresse, tlf.
nr., samt navn og fødselsdato på barnet. 

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

Undervisningen er gratis og både forældre 
og bedsteforældre er hjertelig velkommen.

fra Roholte og Hylleholt Sogne i 
HYLLEHOLT KIRKE, Hovedgaden 13, 
Faxe Ladeplads - 1. gang tirsdag d. 1.9.2020, 
kl. 09.15 – kl. 10.15
Babyer og deres forældre eller bedsteforældre 
bydes velkommen i Hylleholt Kirke til ca.1 ti-
mes musik, sang, sæbebobler og meget mere.

Det er babysalmesangsunderviser Agnes 
Bjerregaard, der leder babysalmesangen, og vi 
afslutter timen med en kop kaffe.

Forløbet strækker sig over 8 tirsdage – fri uge 
42 - og undervisningen er gratis.

OBS! Tilmelding til kordegn Bodil Hovmand 
– e-mail: BOHO@km.dk 
– tlf.: 5671 6083/ mobil 2466 8977  

Roholte og Hylleholt Menighedsråd

TUMLINgESALMESANg (1-3ÅR)

BABYSALMESANg for de 0-1 årige

FælleSaRRaNGemeNteR & kONceRteR FælleSaRRaNGemeNteR & kONceRteR

Pilgrimsvandring for Tryggevælde provsti 
Lørdag den 5. september 2020

Præstø * Skibinge * Beldringe * Bårse & rutebil tilbage til Præstø. 

Efter morgenandagten i Præstø Kirke nyder vi udsigten over Præstø fjord inden vi går 
gennem det smukke landskab.
Pilgrimsruten går forbi fire kirker, hvor der gøres holdt med ro til fordybelse i kirkerum-
met. Det spirituelle kombineres med kroppens bevægelse, mental åbenhed og fysisk 
træthed, sang og samvær med andre, samtaler og stilhed. Det bliver en vandring i såvel 
det indre som det ydre landskab.

Start: Præstø Kirke kl. 9.00 (kom i god tid) - Slut: ca. kl. 17.00 Præstø Kirke  
Deltagerpris: kr. 75,- (som dækker forfriskninger samt busbilletter fra Bårse til Præstø)
Indbetaling på bankkonto i Danske Bank tilhørende Haslev Kirke
Reg. nr. 49 55 / Konto nr. 000 922 8799 eller via Mobile Pay 30771. Mærk indbetalingen 
”Pilgrimsvandring 2020” og husk tydelig afsender.

Tilmelding: Senest mandag den 17. august gerne pr. mail til:
Kordegn Bodil Hovmand, Hylleholt Kirkekontor, Hovedgaden 15, 4654 Faxe Lade-plads. 
Tlf. 56 71 60 83 / 24 66 89 77 E-mail: boho@km.dk.

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

2020 
VANDRING
ca.16 KM

Årets vandring bygger på Hans-Erik 
Lindströms syv pilgrimsord

Frihed
Enkelhed

Langsomhed
Stilhed

Bekymringsløshed
Fællesskab
Spiritualitet

2726



FælleSaRRaNGemeNteR & kONceRteR

29

PRæSTER I FAxE-ROHOLTE PASTORAT:
Kirsten Kjær Ohms, sognepræst (kbf.)
Faxe Præstegård, Kirketorvet 7, 4640 Faxe
Tlf. 56 71 31 23 · mobil: 51 85 38 35 
E-mail: kkoh@km.dk · Træffes bedst tirsdag-
fredag kl. 10 - kl. 11 · Fridag: Mandag

Barselsvikar: Karin Andersen, Sognepræst
Tlf. 29 42 76 49 · E-mail: kaa@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 10-11 
Fridag: Mandag · Træffes desuden efter aftale 
på præstekontoret, Gl. Strandvej 1, Faxe

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

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

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

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

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

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

KIRKEVæRgE: Per Jensen
Stenagervej 50B, 4640 Faxe
Tlf. 28 45 32 50/56 71 32 50

KIRKEBLADS-REDAKTØR: Claus Østenby
Ny Strandvej 18A, 4640 Faxe
Tlf. 60 16 39 84 · Email: Faxoegaard@mail.dk

FØDSEL Og DØDSFALD:
Anmeldes snarest muligt til kordegnen. 
Gl. Strandvej 1, tlf. 56 71 35 52.
Fødselsanmeldelse: Forældres dåbsattester 
og evt. vielsesattest medbringes.
Dødsanmeldelse: Afdødes dåbsattest samt 
evt. vielsesattest medbringes.

KIRKELIgE HANDLINgER:
Ved dåb, vielse og begravelse: Henvendelse hos 
kordegn og hos præsten.
Bemærk venligst, at når f.eks. dåb eller vielse er 
aftalt med præsten, skal man også henvende
sig til kordegnekontoret.

Kirkelig vejviser FAXE

Faxe SOGN

For mere information:
www.faxekirke.dk

Sognehuset     
Få mere information ved henvendelse   
på kirkekontoret eller på hjemmesiden

www.facebook.com/faxekirke

Menighedsrådet    

Møder, budget, regnskab m.v.   

fremgår af hjemmesiden

Omdelingen af KirkeHilsen  
Faxe Ladeplads Idrætsforening (FLI) står for 
omdelingen af KirkeHilsen, som de har gjort 
de seneste 12 år i Faxe Ladeplads. Det er i år 
et U12-drengehold fortsat med Tom Hammer 
som ansvarlig, der 4 gange om året deler bla-
dene ud. Menighedsrådet er glad for at kunne 
støtte det lokale idrætsliv. Skulle bladet udebli-
ve, bedes man kontakte kirkekontoret. 

Foredrag med 
Henning Jensen: 
»en rejse så lang«
torsdag den 17. september 
kl. 19:00-21:00 i sognehuset, 
præstøvej 1, Faxe

Sogneaften med skuespiller Henning Jensen
Foredraget er en underholdende, selvironisk og kærlig fortælling om Henning Jensens 
lange og imponerende karriere. I foredraget beretter Henning om sit fag og om sine 

40 år i dansk teater og film. Det er en fortælling om de mennesker, som Henning 
har mødt, også nogle af dem, som han gerne ville have undgået. Om groteske, 

morsomme og vanvittige situationer. Om sit fags hemmeligheder og voldsomme 
krav. Om kampe og sejre. Om nederlag og kunsten at rejse sig igen. Om livsrejsen fra 

barndommens husmandssted på Stevns til stjerneskuespiller ved Det Kgl. Teater.

“En rejse så lang” er et foredrag om viljen til at kæmpe sig frem til det nært uopnåelige 
og den enorme investering, som det kræver. Det er Hennings beretning om, 

hvordan han troede på sine egne instinkter, forfulgte sine drømme, realiserede 
dem og dermed vandt sit liv.

I store dele af sit liv har Henning 
Jensen været ramt af depression, og 
han har siden besluttet sig for at tale 
om dette emne åbent og fortælle om 
denne alvorlige sygdom, der spredes 

hastigt over hele verden. Henning 
Jensen er desuden medlem af 
PsykiatriFondens præsidium.

Foredraget er gratis, men på grund 
af usikkerhed om de regler, der til 
den tid gælder for afstandskrav og 

forsamlingsforbud, forbeholder 
vi os ret til at aflyse foredraget.

Foredraget er gratis -
Tilmelding til kordegn Stig Lausen på 

tlf. 56 71 35 52 senest 
fredag den 11. september.
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PRæSTER I FAxE-ROHOLTE PASTORAT:
Barselsvikar: Karin Andersen, Sognepræst
Tlf. 29 42 76 49 · E-mail: kaa@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 10-11 · 
Fridag: Mandag Træffes desuden efter aftale 
på præstekontoret, Gl. Strandvej 1, Faxe

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

MENIgHEDSRÅDSFORMAND 
Jørgen Fredslund
Vindbyholtvej 32, Roholte, 4640 Faxe
Tlf. 40 56 80 20. E-mail: hmsjf@mail.tele.dk

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

gRAVER/KIRKEgÅRD: 
Linda Pedersen
Tlf. 23 62 39 99. Mandag: Fridag

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

KIRKEVæRgE:
Hanne Margrete Straarup
Vindbyholtvej 32, Roholte, 4640 Faxe
Tlf. 61 60 80 46 
E-mail: hmsjf@mail.tele.dk

Kirkelig vejviser ROhOltE

ROhOlte SOGN

FØDSEL Og DØDSFALD:
Anmeldes snarest muligt til kordegnen.
Gl. Standvej 1, Tlf. 56 71 35 52.
FØDSEL: Medbring forældres dåbsattest
og evt. vielsesattest.
DØDSFALD: Medbring afdødes dåbsattest
og dødsattest samt evt. vielsesattest.

KIRKELIg HANDLINg:
Aftales med den præst, der skal 
foretage handlingen.

SOgNEPRæST:
Erik Grønvall Kempfner
Hylleholtvej 7, 4654 Faxe Ladeplads
Tlf.: 21 71 70 83
Mail: ergk@km.dk  - Fredag: fridag

KIRKEKONTORET: 
Kordegn Bodil Hovmand
Hylleholt Sognehus, 
Hovedgaden 15, 4654 Faxe Ladeplads
Træffes mandag og onsdag fra kl. 9-15
Tlf.: 56 71 60 83  ·  Mobil: 24 66 89 77  
Mail: boho@km.dk

gRAVERKONTORET:
Graver Arne B. Pedersen, 
Hovedgaden 13C, 4654 Faxe Ladeplads
Træffes mandag til torsdag fra kl. 9-15
Tlf.: 56 71 72 86 - Fredag: fridag
Mail: hylleholt.graverkontor@mail.dk

ORgANIST:
Jean-Pierre Dahl Jørgensen
Tlf.: 30 71 01 02
Mail: hylleholtorganist@gmail.com

MENIgHEDSRÅDSFORMAND 
Henrik Morin
Elmuevej 11, 4654 Faxe Ladeplads
Tlf.: 52 40 62 62
Mail: henrik.morin@outlook.dk

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

Kirkelig vejviser hyllEhOlt

hyllehOlt SOGN

MENIgHEDSRÅDSMØDER 2020:
17.08. – 28.09. – 26.10. – 23.11.

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

MENIgHEDSRÅDSVALg 2020:
19.08.2020: Offentligt Orienteringsmøde
15.09.2020: Valgforsamling
17.11.2020: MR-Valg

Kollekter i Juni - August - September 2020
07.06. – 26.07. Kirkens Korshær
02.08. – 30.08. Spedalskhedsmissionen
06.09. – 25.10. DANMISSION
Ved koncerter og andre arrangementer i kirken samles altid 
ind til Hylleholt Sogns Juleuddeling.
  
ERINDRINgSVæRKSTEDET:   
Kontaktperson Hanne Due Jensen, tlf.: 24 69 09 41

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

KIRKEBLADSUDVALg:
- Sognepræst Erik Grønvall Kempfner: formand
- Kordegn Bodil Hovmand: sekretær
- Menighedsrådsmedlem: Inger Christiansen
Alle læsere i Hylleholt Sogn er velkomne til at kontakte 
udvalget med kommentarer og gode forslag. 
  
Stof til næste KirkeHilsen afleveres til kordegn Bodil 
Hovmand: mail: BOHO@km.dk · 24. august 2020.

Omdelingen af KirkeHilsen        
Faxe Ladeplads Idrætsforening (FLI) vil også i 2020 stå for omdelingen af KirkeHilsen, som de har 
gjort de seneste 12 år.  Menighedsrådet er meget glade for, at FLI og Tom Hammer fortsat vil stå for 
uddelingen, og vi takker for samarbejdet herom. Hvis bladet udebliver, bedes man kontakte Kirkekon-
toret kordegn Bodil Hovmand, mail: BOHO@km.dk - tlf: 5671 6083. 

Husk at besøge www.hylleholtkirke.dk for at se de seneste nyheder og billeder. 
Webmaster Henrik Morin: webmaster@hylleholtkirke.dk · Tlf.: 52 40 62 62

BESTILLINg AF FLExTUR
 
Der kan bestilles transport med flextur til kirkelige 
handlinger på tlf.: 70 26 27 27

Udgifter hertil kan refunderes ved aflevering af kvit-
tering og bankoplysninger til graveren ved Roholte 
Kirke.

MENIgHEDSRÅDSMØDER

30.6.2020  +  25.8.2020  + 
29.9.2020  +  27.10.2020

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

MENIgHEDSRÅD   2016–2020

Jørgen Fredslund, tlf. 40 56 80 20 

Hanne Margrete Straarup, tlf. 61 60 80 46 

Kirsten Christensen, tlf. 25 33 10 20 

Linda Johansen, tlf. 22 14 89 09  

Leif Richardt, tlf. 28 79 98 05
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GuDStjeNeSteR · juli · auGuSt · SeptembeR 2020

FORKORTELSER:   
KKO = Kirsten Kjær Ohms · EGK =  Erik Grønvall Kempfner  · KA =  Karin Andersen 
TEgN:  K = Kirkebil  ·  KK = kirkekaffe i sognehuset  ·  = Høstgudstjeneste  ·  = Konfirmation  · 
 =  der henvises til en af nabokirkerne.   

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

SØNDAg I KIRKEÅRET  FAxE ROHOLTE HYLLEHOLT
JULI
4. s. e. T. 05/07-20 10.30 KKO 10.30 KA 09.00 KA
5. s. e. T. 12/07-20 10.30 KA 	 09.00 KA K
Aftengudstjeneste 15/07-20 - 19.00 KA -
6. s. e. T. 19/07-20 10.30 KA 	 09.00 KA
7. s. e. T. 26/07-20 10.30 KA 09.00 KA 10.30 EGK K

AUgUST
8. s. e. T. 02/08-20 10.30 KA 09.00 KA 10.30 EGK
9. s. e. T. 09/08-20 10.30 KKO 09.00 KKO 10.30 EGK K
10. s. e. T. 16/08-20 10.30 KKO 09.00 KKO 10.30 EGK
11. s. e. T. 23/08-20 10.30 KA 10.30 KKO 09.00 KKO K
12. s. e. T. 30/08-20 10.30 KA 09.00 KA  10.30 EGK

SEPTEMBER
13. s. e. T. 06/09-20 10.30 KKO 09.00  KKO 10.30 EGK K
Lørdag 12/09-20 10.00 KKO  - 11.00 EGK 
  12.00 KKO 	
14. s. e. T 13/09-20 10.30 KKO 09.00 KKO 10.30 EGK K
Lørdag 19/09-20 - - 10.00 EGK 
    13.00 EGK 
15. s e. T. 20/09-20 10.30 KKO  10.30 KA  10.30 EGK 
16. s. e. T. 27/09-20 10.30 KA 09.00 KA 10.30 EGK K 

OKTOBER
17. s. e. T. 04/10-20 10.30 KKO 10.30 KA 09.00 KKO


