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Indhold

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

Kirkehilsen trykkes i 5000 eksemplarer og   
udkommer 4 gange årligt. 
Marts, juni, september og december

Deadline: 24. november 2020

Forsidefoto: 
Høstgudstjeneste i Roholte

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

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

Herre, hør en retfærdig sag!
Lyt til min klage,
hør op min bøn
fra mine læber uden svig!
Fra dig skal min ret komme
dine øjne iagttager retskaffenhed. 

At klage – det er en gammel historie. Det har 
mennesker muligvis altid gjort, selvom det kan 
virke som om, at det er taget til og har taget 
overhånd i de senere år. Der bliver tilsyneladende 
klaget over stort og småt; skavanker på et pro-
dukt, støv i krogene på et lejet sommerhus, for 
lave karakterer, lægefejl og negative oplevelser af 
enhver art. Snart over firmaer, snart over navn-
givne, konkrete personer, som ikke har levet op 
til klagerens forventninger. 

Det er der sådan set ikke noget nyt i. I Bibelen fin-
des talrige eksempler på klager, hele klagesange, 
hvor en forurettet jamrer og klager og beder om 
oprejsning. Men til forskel for nutidens mange 
klager, er klagen rettet mod Gud, mod Herren. 
Som i Salme 17 her fra Salmernes Bog. Klage-
ren er overbevist om sin egen uskyld – fra hans 
læber kommer der intet svig, ransag mig, du finder 
intet skændigt hos mig! Han har intet gjort forkert, 
hævder han. Og nu beder han om Herrens hjælp, 
hans troskab, som skal beskytte ham imod de 
ugudelige, som øver vold imod mig, for mine fjender, 
som i had omringer mig. Ja, ikke bare beder han om 
beskyttelse, om at Herren skal redde hans liv; red 
mit liv fra de ugudelige! Dit sværd skal dræbe dem. 

Sådan er det ofte også med nutidens klager: Kla-
geren selv er uden skyld, og nu vil klageren have 
sin ret og have sat den/de skyldige på plads. 

Retfærdighed i Gamle Testamente bygger på den 
overbevisning, at Gud Herren beskytter de gode 

mennesker, der lytter til hans ord. Hans folk. 
Og at han skaffer dem hævn over de ugudelige, 
fjenderne. Guds troskab kommer til udtryk, når 
han skaffer ret til sit eget folk, og straf til deres 
fjender.

Der er en tilsvarende opfattelse af retfærdighed 
på spil, når mennesker klager i dag. Der er kom-
met stadigt mere fokus i vores samfund, også i 
lovgivningen, på vores rettigheder. Hvad vi har 
ret til. Og når vi føler, at vi ikke får den optimale 
behandling, som vi forventer, føler vi vores ret 
trådt under fode. Og det kan somme tider være 
helt rigtigt. For der sker jo fejl! Man får somme 
tider et produkt, der ikke virker eller en afgørelse, 
der er i strid med loven. Men ofte drejer klager 
sig om noget, der ikke er helt så nemt at afgøre, 
fordi det handler om noget, der sker imellem os. 
Noget ikke så nemt målbart. Hvor man ikke uden 
videre kan gå ud fra, at den ene part er uskyldig 
og den anden skyldig. 

Jesus kom med et andet syn på retfærdighed, løn 
og straf end det, der hersker i det meste af Gamle 
Testamente. Først og fremmest satte han spørgs-
målstegn ved, om nogen kunne være helt uskyl-
dig. Hvorfor ser du splinten i din brors øje, men lægger 
ikke mærke til bjælken i dit eget øje?, spørger han i 
bjergprædikenen (Matthæusevangeliet 7,3). Det 
er så meget nemmere at få øje på de andres fejl 
og glemme sine egne. Derfor advarer Jesus os 
imod at dømme andre mennesker.

Et andet sted forhindrer han en flok ophidsede 
mænd i at stene en kvinde, som var grebet i hor. 
Efter den gamle lov skulle hun stenes som straf, 
men Jesus siger til mændene: Den af jer, der er uden 
synd, skal kaste den første sten på hende. Det var der 
ingen af dem, der turde påstå om sig selv, så de 
gik deres vej med uforrettet sag. 
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Det er værd at huske på, når man bliver vred og 
ønsker straf og hævn over en anden, at man selv 
har begået fejl, der lignede, eller at man ligeså 
godt kunne have gjort som den anden. For det er 
menneskeligt at fejle. Og hvor mennesker hand-
ler, taler, tager beslutninger, der sker der fejl. Det 
kan skyldes uvidenhed, glemsomhed, at man har 
en dårlig dag eller at man har misforstået noget. 
Det kan selvfølgelig også skyldes ond vilje, men 
det er vel ikke det typiske? 

I hvert fald bør man, før man klager, overveje, om 
den skade, klagen kan gøre på den, man klager 
over, står i forhold til det, han/hun har gjort. Må-
ske kunne man helt lade være med at klage og i 
stedet tage en snak med vedkommende. Forsøge 
at komme overens uden at blande overordnede 
ind i det. Altså jordiske overordnede. 

For det er fortsat muligt at blande den himmel-
ske overordnede ind. At klage sin nød til Gud 
med en bøn til Gud om at skaffe retfærdighed. 
Men husk så den kristne bøn, fadervor: Forlad 
os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. Som 
minder os om, at som vi bliver tilgivet af Gud, 
skal også vi tilgive andre. Det er den kristne på-
mindelse om, at jeg ikke kan kræve min ret som 
om var jeg uskyldig, men at jeg kan bede Gud om 
tilgivelse for mine egne fejl og i samme ånd tilgive 
andre deres fejl. 

Så bliver der måske ikke så meget tilbage at klage 
over…

Karin Andersen 

Sognehuset, som holder til i ”den gamle biograf” 
på Præstøvej 1, har haft 10 års jubilæum. Vi åb-
nede dørene første gang i sommeren 2010. 

I tiden, der er gået, har vi haft besøg af rigtig 
mange mennesker til diverse arrangementer. Vi 
har mange foreninger, som ønsker at holde deres 
arrangementer i vores store og stadig flotte sal. Vi 
udbyder bisættelseskaffe efter den kirkelige hand-
ling, og det benytter flere og flere sig af. 

Det er så hyggeligt, når ældre borgere - og også 
de yngre - fortæller om at, de tidligere er kommet 
i huset, da der var bio, og om hvor billetlugen var 
(der har vi nu rengøringsrum ) eller hvordan de 
har siddet på kysserækken, som man næsten sta-
dig kan fornemme, når man ser væggene i salen  

Vi benytter også selv sognehuset i stor udstræk-
ning, der således både lægger hus til kor-under-
visning, konfirmand-undervisning, møder som 
menighedsrådsmøder, personalemøder, udvalgs-
møder o.m.a.  Vi inviterer også indenfor i forbin-
delse med kirkens afholdelse af både fastelavn, 
høstauktion, allehelgen, og andre mærkedage i 
kirken.

Det er Ghita, der står klar til at tage imod, og 
det er også med hende man henholdsvis booker 
og aftaler arrangementerne. Ghita træffes på te-
lefon 23261966 - se også i vejviseren. 

Sognehuset lejes ud i forbindelse med kirkelige 
handlinger i Faxe Kirke samt til foreningerne, der 
ønsker at holde et arrangement, foredrag eller an-
det. Sognehuset lejes ikke ud til private.

Vi glæder os til at byde jer indenfor de næste 10 år  

Faxe Sognehus
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Er vores kirkekontor blevet ombygget og står nu 
stort set færdigt. Vi synes, at det er blevet rig-
tig fint og endnu mere funktionelt end det var  
Vi har nu også fået installeret præsten i det nye 
præstekontor. Og både Kordegn og Kirkegårds-
leder er at finde igen på deres vante pladser.

Og som det ses af billederne, så er selv spritdis-
penseren på plads lige indenfor indgangen 

Vi glæder os til at byde jer indenfor 

Vi byder velkommen til Peter Karstenberg, som den 1. septem-
ber startede som gartner på kirkegården, da vores tidligere 
medarbejder Lone Pedersen har søgt andre græsgange.

Peter er uddannet gartner og har faktisk en del kendskab til 
arbejdet på en kirkegård, da han tidligere har været ansat som 
graver ved Teestrup kirke i 14 år samt ved et par andre kirker. 

Peter er fastansat hele året og vil derfor også være at finde 
her til vinter.

Vi glæder os meget til samarbejdet med Peter og siger her-
med - VELKOMMEN ! til Faxe Kirkegård.

Kirkegårdsleder, Lone Brett Jensen

Hvis man har det som mig, så kan man godt 
blive træt af #-tag generationerne, der altid er vil-
lige til at stimle sammen om den ene eller anden 
sag, - og ærlig talt, så var det sådan jeg opfattede 
ordene:”SoMe” da jeg læste det første gang. 
  

Selvfølgelig er det:”So Me”/”Lige mig” fnøs jeg 
for mig selv, og først sekundet efter gik det op 
for mig, at det nok handlede om noget andet, 
nemlig Sociale Medier = facebook, instagram, 
twitter, snapchat og alt det andet, der hører 
med til moderne kommunikation nu om dage. 
Så meget, at de fleste større organisationer an-
sætter en SoMe-redaktør, der kan sørge for at 
få de forskellige nyheder og budskaber ud på de 
relevante platforme. 
  Faxe Kirke er måske ikke så stor, - men vi har 
også brug for at holde os i kontakt med vores 
sognebørn og andre i og omkring Faxe Kirke, 
så vi har allerede længe fået hjælp til især vores 
facebook-side af kirketjener- og sognehus- og 
megetmere-assistent: Ghita Kruuse. Også her 
tog det lidt tid, før det gik op for mig, at det 
selvfølgelig indebærer en ekstratitel til vores al-
sidige ansatte. Når man slår op i bagest i Kirke-
hilsen, vil man derfor i vejviseren for Faxe Kirke 
fremover også kunne finde kontaktoplysninger 
til SoMe-redaktøren. 

Kirsten Kjær Ohms

Endelig …. Ny medarbejder på kirkegården

Faxe Kirke har også fået en “SoMe”-redaktør!

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

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

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

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

Følg os gerne på Facebook/Faxe Kirkes side

Sangcaféen er stadig på corona-pause
Men både organist Charlotte Hjerrild Andersen og sognepræst Kirsten Kjær Ohms 
glæder sig til at genoptage det hyggelige samvær, lige så snart det er muligt!
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Knap er den ene konfirmandsæson slut, før den 
næste venter. I år er der – pga. de udskudte kon-
firmationer - endda ikke engang 14 dage imel-
lem, men vi glæder os i skrivende stund til at 
møde efterårets konfirmander, der havde første 
undervisningsdag d. 23. september. Vi håber de 
unge mennesker får en god tid henover efterår, 
jul og forår inden konfirmationen St. Bededag 
d. 30. april 2021… Ja, - og så måske et par an-
dre dage, for vi kan desværre ikke love at konfir-
mere hele hold/klasser ad gangen. 

Hvis alt går efter planen så kan konfirman-
derne i april 2021 se frem til dette syn.→

Der er gode historier, lege, sange og kage… og 
lidt sundt. Sådan er det at gå til minikonfir-
mandundervisning – og så lærer man Faxe Kirke 
at kende både ude og inde og højt til vejrs. Faxe 
Kirke har en efterhånden lang tradition for at 
tilbyde minikonfirmand-undervisning til børn 
i 3. klasse og det fortsætter selvfølgelig, men 
under corona-sikre former.

  Vi ”nøjes” derfor med at invitere én klasse ad 
gangen, i modsætning til de foregående år, hvor 
hele klassetrinnet blev inviteret. I første omgang 
er det derfor børn fra Rolloskolens 3. A vi glæ-
der os til at møde, når undervisningen begyn-
der lige efter efterårsferien, nærmere bestemt 
torsdag d. 22. september kl. 13.45-15.15 i Faxe 
Præstegårdskonfirmandstue, hvor der selvfølge-
lig også er en spritautomat. Der undervises hver 
torsdag, 7 gange i alt – og vi slutter af inden jul, 
hvor både minikonfirmanderne og deres familie 
inviteres til en hyggelig afslutning i Faxe Kirkes 
Sognehus.  
  Obs! Der kræves tilmelding til undervisningen, 
som er gratis – og man behøver ikke at være 
døbt for deltage. Der afleveres en indbydelse 
på skolen, og vi håber også, at den kan læg-
ges på AULU, så den ikke forsvinder i børnenes 
skoletasker. 
  Sognepræst Kirsten Kjær Ohms står for under-
visningen sammen med minikonfirmandunder-
viser Marianne Carlberg. 

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. I år 
er det lidt anderledes, for vi er blevet pålagt, at 
vi kun må sende invitationer til pårørende, der 
er medlemmer af Folkekirken. Har man stået 
for en bisættelse/begravelse en pårørende og 
IKKE er medlem, vil man derfor ikke modtage 
invitationen, medmindre det er aftalt.

  Er afdøde blevet kirkeligt bisat/begravet er det 
dog fortsat tilladt at læse afdødes navn op ved 
Allehelgensgudstjenesten. Har man et ønske 
om, at dette IKKE sker, kan man henvende sig 
til Faxe Kirkekontor eller sognepræsterne (se 
adresselisten bagest i bladet). 
  Alle er i øvrigt meget velkomne ved årets Alle-
helgensgudstjenester. Se også nedenfor. 

Da der er corona-begrænsninger på hvor 
mange, der kan deltage i gudstjenester, har 
vi i år valgt, at tilbyde 2 Allehelgensgudstjene-
ster d. 1. november (se gudstjenestelisten). Vi 
opdeler derfor de invitationer vi sender ud i 
2 grupper og inviterer til enten kl. 10.30 eller 
12.00. Alle navne vil dog blive læst ved begge 
gudstjenester.
  Corona-hensyn har også gjort, at vi i år har 
lystænding på en lidt anderledes måde. 2 fri-

villige vil tænde et lys for hvert navn, der læses 
op. Har man et ønske om at få tændt et lys 
for andre, er det muligt - inden gudstjenesten 
- at få tilføjet et navn til listen.
  Endelig, så plejer vi at tilbyde kirkekaffe efter 
Allehelgensgudstjensten. Det har vi af prak-
tiske grunde ikke mulighed for i år. I stedet 
tilbyder vi efter endt gudstjeneste et gravlys 
og en æske tændstikker, hvis man vil tænde 
et lys på sine pårørendes gravsted.

Velkommen til konfirmanderne

Minikonfirmander 

Allehelgen – fik du en invitation?

Allehelgen x 2

Ved høstgudstjenesten d. 22. september 2019 
blev kirkens dåbstræ indviet, - og efter et års 
tid hænger der allerede mange, mange hjerter 
på træet. Vi inviterer sidst i november de første 
dåbsbørn og forældre til en lille, kort gudstje-
neste, hvor det er muligt at hente hjerterne. 
Har man ikke mulighed for at deltage, vil de 
hjerter, der tages af, gemmes i noget tid, så 
man kan hente dem ved en anden lejlighed. 

Dåbstræet

Og tak til de “gamle” konfirmander
Som vi (=præst og medhjælpere) aldrig fik sagt ordentligt farvel til, - men nok skal 
blive husket. Og så er der måske også nogle billeder af de glade og endeligt konfirme-
rede unge mennesker i næste nummer af kirkebladet. 

98



Høstgudstjeneste… 
uden auktion, men Menighedsple-
jen modtager gerne bidrag
Corona-pandemien har påvirket mange gode tra-
ditioner, - en af dem er den traditionelle auktion 
i sognehuset over høstens gaver efter høstguds-
tjenesten i den smukt pyntede Faxe Kirke. De ind-
komne midler plejede at gå til Faxe Kirkes Menig-
hedspleje, men det kan desværre ikke lade sig gøre 
i år, men skulle man have lyst til alligevel at give 
et bidrag til det gode formål er kontonummeret: 
2320 3497 149 567. 

Ja, måske… Men vi kan ikke love det. Ikke 
mindst, fordi vi den sidste tid har oplevet, hvor 
hurtigt vi løber tør for både stolesæder og bæn-
kerækker, når vi på bedste vis skal overholde 
krav om afstand, ikke mindst ved sang. Vi ved jo 
af erfaring, at netop ved juletid synges der godt 
igennem. Til gengæld har vi forsøgt at gøre lidt 
ekstra for børn og børnefamilier ved at tilbyde 
en ekstra gudstjeneste om formiddagen, som 
er særligt beregnet for små, utålmodige sjæle. 

Skulle man gå forgæves kl. 14.30 eller 16.00, 
så behøver man ikke at vente til næste år på 
at høre jule-evangeliet. Allerede dagen efter, 
1. juledag, læser præsten igen fortællingen om 
Jesus’ fødsel og der synges flere af de gode ju-
lesalmer. 

Faxe Præstegård er i de seneste år blevet kalket 
smukt hvid, døre og vinduer malet og soklens 
sorte farve frisket op, og – efter en stormskade 
– er der kommet nyt stråtag ud mod gårdsplad-
sen. Hele præstegården er blevet så pæn, at det 
var tydeligt, at de 2 skorstene trængte til lidt 
maling. En hed søndag i august (menighedsrå-
det er ellers ikke meget for søndagsarbejde!) fik 
en maler udbedret det, og hvor har det pyntet. 

Indvendigt forventes det, at der snarest muligt 
igangsættes en radonsikring efter at målinger 
har vist meget høje værdier. Løsningen er først 
og fremmest tænkt i form af ventilation. 

Kirsten Kjær Ohms

Faxe Præstegårds konfirmandstue plejer 
at lægge rum til et hyggeligt og lunt lygte-
værksted, der er meget velbesøgt, men ikke 
i år, hvor der er mange begrænsninger pga. 
corona. Vi håber at kunne byde velkom-
men til næste år, - og glæder os over, at der 
stadigvæk er halloween-gudstjeneste. 
Se de særlige gudstjenester.

Normalt er der julegudstjenester for både 
små og store i dagene op mod juleaften. 
Det er en stor glæde at kunne samles om 
julens dejlige fortællinger, men også her 
kan corona-pandemien medføre begræns-
ninger eller aflysninger. Vi vil i ugerne op 
mod jul aftale med de forskellige grupper 
og institutioner, som vi normalt har besøg 
af eller besøger op mod jul, hvad der kan 
lade sig gøre. 
Se også gerne Faxe Kirkes hjemmeside/
Facebook-side. 

I traditionel forstand er det ikke, men må-
ske lidt i den retning, når vi 4. søndag i 
advent tager forskud på julen og læser de 
tekster, der fører os fra altings begyndelse, 
frem til hyrdernes møde med englene på 
marken uden for Betlehem og videre til op-
fyldelsen af profeten Simeons forventnin-
ger. Undervejs tændes adventskransens 4 
lys, - og selvfølgelig bliver der sunget dejlige 
julesalmer. Har man ikke mulighed for at 
komme i Faxe Kirke juleaften, så er det en 
oplagt mulighed for alligevel at komme i 
julestemning. Og det hele 4 dage før jule-
træet tændes. 

Halloween-lygteværksted 
er corona-aflyst!

Julegudstjenester for 
små og store?

De 9 læsninger…

Er der en plads til mig i Faxe Kirke juleaften?

Præstegården – nymalede skorstene og radonsikring

Faxe SOGN Faxe SOGN

JulEHJælP
Enhver kan komme i uforudsete vanskeligheder. Nogle i en grad, så der ikke er meget 
at gøre godt med til jul. 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 afleveres samme sted senest fredag d. 11. /mandag d. 14. december kl. 13.00  
  Obs! Bidrag til menighedsplejen modtages i øvrigt gerne på konto: 
2320 3497 149 567 eller på Mobilepay på nr. 47459 

Et glimt af en de tidligere års julegudstjenester for børnehavebørn, hvor 
man i baggrunden kan ane præsten, der må finde en af julekrybbens 
engle oppe på prædikestolen.
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Faxe Kirkes Ungdomskor har arbejdet hjem-
mefra. Ved hjælp af indspillede stemmefiler og 
tekster og noder, der blev passet til, så de kunne 
bruges til korprøve via telefon eller skype, kunne 
Ungdomskoret fortsætte. Hver torsdag efter 
påske har vi holdt korprøve online. Koret har 
virkelig taget opgaven seriøst og det har været 
en fornøjelse at øve med koristerne én ad gan-
gen, eller to, når der var tale om søskende. Ung-
domskorets medlemmer har været meget flit-
tige, men det er bare helt anderledes at synge 
sammen end at synge hver for sig og endelig: 
Torsdag d. 27.august kom dagen, hvor vi atter 
kunne træne i samme rum, forberede søndagens 
salmesang og træne på flerstemmige numre, der 
kan bruges som motet, præ- eller postludium el-
ler under altergang og ikke mindst forberede os 
til vores koncert med Phønix torsdag d. 8.okto-
ber i Faxe Kirke. Planen er nu, at vi afholder kor-
prøve som sædvanlig hver torsdag fra kl. 17.50 
til 19.50. Undervisningen er gratis. Faxe Kirkes 
Ungdomskor er lønnet for at synge ved gudstje-
nester i kirken.

Heldigvis har vi en stor kirke, så det kan lade sig 
gøre, at koret også møder op og synger med ved 
søndagens gudstjenester.  Vi vil medvirke ved 
gudstjenester, når der er plads til os. I foråret 
2020 skulle begge kor have optrådt sammen 
med Phønix, et fantastisk orkester med unge mu-
sikere, der spiller etnisk dansk musik krydret med 
de nyeste toner indenfor folke- og rytmisk musik. 
Koncerten vil blive afholdt torsdag d. 8.oktober 
og Faxe Kirkes Ungdomskor vil deltage. Hvis du 
vil synge med i Ungdomskoret, kontakt Char-
lotte Hjerrild Andersen

Faxe Kirkes ungegruppe 
Består af de ældste sangere i Faxe Kirkes Ung-
domskor. Dem kan du møde to og to ved søn-
dagens gudstjenester og af og til ved kirkelige 
handlinger, der ligger på lørdage.

For at synge i Ungegruppen skal den enkelte 
sanger være kirkevant og kunne forberede sig 
selv. Der er sangprøve inden optagelsen i Unge-
gruppen.

Faxe Kirkes Spirekor 
(yngre end 6. klasse)
Spirekoret mødes senere på året. Spirekoret skal 
selvfølgelig mødes igen, så snart det er muligt. 
Hvis du gerne, vil gå i Faxe Kirkes Spirekor, så 
meld dig til hos organist og kordirigent Char-
lotte Hjerrild Andersen, så vil du blive kontak-
tet, så snart vi ved, hvornår vi starter igen. Det 
bliver muligvis første torsdag efter efterårsferien. 
Undervisningen ligger torsdage kl. 15-16 i Faxe 
Kirkes Sognehus. Undervisningen er gratis. Vi 
følger også her vejledningerne fra Kirkeministe-
riet angående sikkerhed i forbindelse med sang. 
Følg med på Facebook. Følg med på Faxe Kir-
kens facebookside eller Faxe Kirkes hjemmeside: 
faxekirke.dk, hvor der vil komme nærmere infor-
mationer om, hvornår og hvordan vi kan have 
fælles korprøver igen. Skriv eller ring endelig til 
mig, hvis I har nogen spørgsmål. 

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

Faxe Kirkes ungdomskor (fra 6. klasse og op)

Faxe SOGN Faxe SOGN

Særlige gudstjenester i Faxe Kirke

Fredag d. 30. oktober kl. 17.30
Halloweengudstjeneste for hele familien
Gys, lys og håb… Det er overskriften på gudstje-
nesten, hvor præsten fortæller sin egen historie 
om Jack, der ikke kunne finde hvile efter døden, 
og som de levende forsøgte at skræmme væk. 
Men da han først kom til Guds hus… så skete 
der noget. Efter gudstjenesten er der lidt godt og 
coronavenligt børnene kan få i hånden, inden de 
evt. skal videre ud i Faxe By.  

Søndag d. 1. november kl. 10.30 og 12.00
Allehelgen
Allehelgen samles vi i kirken i mindet om dem vi 
elsker og savner, og ikke mindst i troen på, at vi 
– både her og i himlen – lever i Guds kærlighed. 
Som en del af gudstjenesten bliver der tændt lys.. 
Særligt indbudte er dem, der har mistet en af sine 
nærmeste i den tid, der er gået siden sidste Al-
lehelgen, men alle er velkomne.

Fredag d. 27. november kl. 17.30 ca.
Fredslysgudstjeneste
Igennem flere år har Faxe Kirke i samarbejde med 
Sct. Georgs-gildet dannet rammen om en kort 
fredslysgudstjeneste fredagen før 1. søndag i ad-
vent. Vi vil synge gode salmer, udveksle fredshil-
sen og opleve hvor meget lys, der kan tændes ved 
den flamme, der kommer fra Jesus’ fødehjem: 
Betlehem. 

Søndag d. 29. november kl. 10.30 
1. søndag i advent kl. 10.30 
– Kirkeåret begynder
Op til jul har vi i kirken nok at gøre med at gøre 
hjerte, sjæl og sind rede til at tage imod Guds 
Søn. Søndagens evangelium fortæller om Jesus, 
der kommer til Jerusalem. Adventskransens før-
ste lys tændes og vi skal høre: ” Vær velkommen, 
Herrens år”. 

Søndag d. 13. december kl. 10.30
3. søndag i advent
Faxe Kirkes Ungdomskor indleder gudstjenesten 
med et Lucia-optog. 
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Søndag d. 20. december kl. 10.30
4. søndag i advent
Det sidste lys i adventskransen tændes, - og i kir-
ken læses et lille uddrag af de mange bibeltek-
ster, der leder os frem mod juleaften. Samtidig 
tager vi forskud på nogle af de mange, dejlige 
julesalmer. 

Torsdag d. 24. december  - JulEAFTEN
kl. 10.30 Familiegudstjeneste
kl. 14.30 og 16.00 Juleaftengudstjeneste
Juleaften er der rift om pladserne i kirken. Alle 
er meget velkomne til at sidde så tæt, som det er 
coronaforsvarligt og høre juleevangeliet, synge 
nogle af de allerbedste julesalmer og glæde sig 

over julens budskab.  

Fredag d. 25. december kl. 10.30
1. juledag
Nåede man ikke gudstjenesten juleaften eller var 
der ikke plads, så har man 1. juledag lejlighed til 
igen at høre fortællingen om hvad: ”Der skete i 
de dage...” 

lørdag d. 26. december kl. 10.30
2. juledag
Obs! Der henvises til gudstjenesten i Roholte 
Kirke. Kirkebil kan bestilles på kirkekontoret se-
nest onsdag d. 23.december. Se adresselisten 
bagest i bladet.

Søndag d. 27. december kl. 10.30
Julesøndag
Julesøndag hører vi historien om Maria og Jo-
sef, der tager deres lille dreng med til templet i 
Jerusalem. 

Torsdag d. 31. december kl. 16.00
Nytårsaftengudstjeneste
Vi fejrer årskiftet med en rigtig nytårsguds-
tjeneste i god tid før dronningens tale. Vi kan 
desværre ikke love, at der bliver serveret et glas 
boblevand i våbenhuset, - men derfor kan man 
alligevel iføre sig festtøjet, som optakt til årets 
sidste aften. 

Søndag d. 3. januar kl. 10.30
Helligtrekonger 
I gamle dage var Helligtre-
kongers dag den sidste dag 
i julen. Nu om dage har de 
fleste fået julepynten af ve-
jen inden da, men så er der 
måske til gengæld så meget 
bedre tid til at følge julen 
helt til dørs i kirken. 

ROhOlte SOGNROhOlte SOGN

Så er sommeren slut, og efteråret godt i gang. Juleforberedelserne starter i 
uge 43. Det har været et meget anderledes år, som helt sikkert vil blive husket. 
Det er her, som alle andre steder, stadig Corona tilstande. Juleaften er der i år 
2 gudstjeneste i Roholte kl. 14.30 og kl 16.00, så vi forhåbentlig på forsvarlig 
vis kan imødekomme folks ønske om at komme til julefest i kirken.  Vi glæder 
os over at begge gudstjenester er lagt lidt tidligere end normalt, dette har for 
flere kirkegænger været et ønske.

Kirkegårdslågerne holdes åbne man-fredag mellem 8-16. 00. Håndtagene 
bliver rengjort morgen og aften, så vi mindsker risikoen for smitte. 

Roholte kirke har altid været ulåst man-fredag mellem 8-16.00, så interes-
serede har kunnet kigge ind i vores smukke kirke. Det er desværre ikke muligt 
at gøre forsvarligt i Roholte her under Corona. Vi vil gerne være sikre på 
hvornår og hvor der skal rengøres efter besøg. Derfor er der mulighed for at 
ringe på tlf. 23623999 og bede personalet om at låse kirken op man-torsdag 
mellem 8-16.00 og fredag mellem 8-12.  Der står spritstandere i våbenhuset, 
som bedes benyttet både før og efter besøg. Vores kirke kan rumme 20 en-
kelt personer til en almindelig højmesse. Dette ud fra forskrifterne om 2 m 
afstand ved sang. Hvis man bor sammen eller er i samme smittekæde er det 
tilladt at sidde sammen. De bænke der ikke må benyttes er der snor for, og 
der ligger salmebøger på de steder, hvor man må sidde. Hvis man mangler 
salmebøger, bedes man selv tage fra reolen i våbenhuset. Ved andre kirke-
lige handlinger end højmesse vil der blive uddelt salme ark. Et stort nytårs 
ønske må fra alle være at vi får bugt med Coronaen, så vores hverdag igen 
kan blive som før.  Vores nye hække er kommet fint fra start, godt hjulpet 
af Lene og vores vandslange. Vi glæder os over at vi forhåbentlig kun har 2 
år tilbage med udskiftning af hække, så de sidste gravstedsejere også kan få 
noget pænt at se på. 

Der har lige sneget sig et sommerbillede ind fra kirkegården. Billedet viser 
et sandt blomsterflor. Stauden hedder Geranium ”rozanne” og blomster fra 
juni helt ind i september. Det var et kedeligt hjørne på kirkegården, som vi 
fik plantet til i foråret 2019.

I uge 43 starter årets grandæknings sæson, vi vil også i år påregne at være 
færdige til 1 søndag i advent. Grandækning er noget helt specielt, og noget 
vi hvert år glæder os til at skulle i gang med. Vi håber vinteren venter med at 
vise tænder til vi er juleklar.

På kirkegården har vi 2 trofaste egern, som vi har meget sjov med. Ud over 
de springer rundt i træer og spæner afsted på toppen af kirkegårdsmuren, 
så er de også nogen små legesyge banditter.  Sidste år da granet var lagt på 
var der især 2 gravsteder hvor granet blev ved at ”flyve rundt”. Vi ku bare ikke 
forstå det, da de lå i læ for blæsten. En december morgen fandt vi årsagen, 
vores 2 venner yndede at lege i taksene på gravstederne, og det passede så 
med de kunne hoppe ned og lave hjulspind i vores grandekoration. Mysteriet 
blev opklaret, det gav os lidt merarbejde, men de er nu svære og blive rigtig 
sure på de søde små. Håber de finder en anden legeplads i år. 
Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår. 
Lene og Linda

Nyt fra graveren
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I denne dejlige sensommertid vender vi tilbage til 
hverdagen efter en dejlig sommer med sol og var-
me og fridage med familie og venner, skønne ture 
ud i naturen og måske også friluftarrangementer 
i form af opera og musik i parker og haver. Men 
også på denne front ser hverdagen anderledes ud. 
Således er der ikke indgået koncertaftaler med 
kunstnere i resten af 2020. Da Roholte kirke kan 
tilbyde pladser til et begrænset antal tilhørere, har 
vi valgt at gemme koncertaktiviteterne til 2021, 
hvor vi så naturligvis håber, at vi er ovre pandemi-
en og igen kan invitere kunstnere ind i vores kirker 
til glæde og inspiration for os alle. Selv RoKoGo-
korets julekoncert har vi endnu ikke turde at plan-
lægge, da det nugældende afstandskrav ved sang 
vil vanskeliggøre/umuliggøre en sådan koncert. 
Men hold øje med kirkernes hjemmesider, da vi 
både dér OG i den lokale presse vil annoncere, 
hvis det bliver muligt at lave optræden med koret.

Igen i år har jeg været på kursus på Løgumklo-
ster Højskole. Hvert år arrangeres et kursus for kir-
kemusikere, både kirkesangere og organister. Det 
er meget inspirerende at mødes med kolleger, og 

vi undervises af virkelig kompetente musikere. Ud 
over undervisning, øvning og foredrag fra morgen 
til aften rammes dagene ind af morgensang i de 
gamle klosterbygninger med skønne indlæg ved 
højskolelærer Aksel Krogslund Olesen og aften-
sang i den store, smukke kirke med et orgel, der 
kan blæse vidunderlige toner ud i kirkerummet.

Jeg håber, at vi snart kan mødes til fælles musikoplevelser.

Christina Bernstein
Organist ved Roholte kirke

RoKoGo-koret har stået på pause siden marts. 
I det halve år, verden er blevet så meget ander-
ledes, er der også blevet talt og skrevet meget 
om smitterisiko ved sang. Jeg har naturligvis 
fulgt med i debatten og deltager i forskellige 
netværksgrupper, hvor vi kan udveksle ideer og 
erfaringer.

Som forholdene for korsang er i øjeblikket, 
skal der være min. 2 meters afstand mellem 
sangerne hele vejen rundt. Det er ikke muligt at 

overholde i Roholte Sognehus, så derfor har vi 
truffet aftale med Roholte Aktivitetscenter. Jeg 
har målt op og lavet en stoleopsætning for at 
sikre mig, at RoKoGo- koret kan synge under 
forsvarlige forhold.

Det er derfor med stor glæde, at jeg kan for-
tælle, at koret nu er i gang igen og øver ons-
dage kl. 19-21. Hold jer orienteret via kirkens 
hjemmeside, da der kan ske ændringer i løbet 
af sæsonen.

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 ud-
stillingen på et tidspunkt mandag til fredag mellem 8.00 
og 16.00 på tlf. 2362 3999

Denne dag plejer, at være en speciel dejlig dag, vi 
fejrer høsten er i hus.  Der er flot pyntet med ef-
terårsfarverne i kirken, og med alle de medbragte 
ting der skal på auktion senere. Desværre blev det 
ikke sådan i år. Frem til slut oktober har vi restrik-
tioner som det ser ud nu. 

Høstgudstjenesten var d. 20. 9. 2020, men i 
år kun den del der festligt foregår i kirken. Ingen 
dejlig frokost, og ingen auktion til fordel for folke-
kirkens nødhjælp. 

PGA ny deadline på kirkebladet har vi desværre 
ikke billeder fra 2020, men et par stykker fra 2019.

Hvor er musikken gået hen?  

RoKoGo-koret i coronatid

Billedudstilling i Roholte sognehus

Høst gudstjeneste i Roholte
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Roholte Menighedsråd 
ønsker bladets læsere en 

Glædelig jul 
og et godt nytår! 
Tak til forretningsforbindelser og kirken 
ansatte for et godt samarbejde i 2020
Stor tak til alle som på forskelligvis bi-
drager til et godt sogneliv med ønsket 
om et udbytterigt og hyggeligt samvær 
i det nye år.

Jørgen Fredslund 

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

770428 - Kan benyttes til den indsamling, der er i 
gang, og til betaling for kirkefolder og postkort. Ønsker man at 
donere til et specielt formål, angives det i kommentarfeltet på 
mobilepay. Eks. Julehjælp i Roholte Sogn, eller andet formål.
Med venlig hilsen og tak - Roholte Kirke

Roholte kirke er nu også gået online, med 
sin egen hjemmeside. Der vil man kunne 
finde Kirkehilsen, koncerter, koropstart 
og mange andre ting.
Den er meget ny, og der arbejdes på mere 
information på den. Hvis du mangler 
nogle oplysninger, så skriv i hjemmesi-
dens gæstebog, eller send en mail til 
leneogniels04@gmail.com , så kikke vi på 
sagen. Du er måske ikke den eneste, der 
søgte og ikke fandt. 

www.roholtekirke.dk

Hjemmeside

ROhOlte SOGN

Kære menighedsråd i Roholte
Nu er en 4 års periode ved at være gået, og der er valg til menighedsrådet. Nogle fortsætter en 
periode mere, og andre har valgt at stoppe. I har været en del af den daglige administration 
i og omkring kirken.

Det er jer det har stået for ansættelserne, køkkendame i Sognehuset, organist og i samar-
bejde med Faxe, vores nye præst, og præstevikar. Der har været en stor istandsættelse af Præ-
stegården, og kirken. Dertil kommer den daglige del, med personale, økonomi, møder osv.

Vi vil gerne sig jer tusind tak for indsatsen, det er frivilligt meget af det I har med at gøre, 
men vi oplever ikke, at der ikke lige er tid til en snak, om ting der popper op i dagligdagen. At 
I giver en hånd når det kniber rundt omkring. 

Vi glæder os til at finde ud af, hvem der er med i det nye menighedsråd, som starter 1. 
søndag i Advent. Vi glæder os til at samarbejde med jer. 

Mange hilser
Personalegruppen v. Roholte Kirke.

Julehjælp i Roholte Sogn 2020
For beboere i Roholte sogn er der mulighed for 
at få del i dette. 

Hvis man ønsker Julehjælp, skal ansøgningen 
sendes til Leif Richardt, Vindbyholtvej 19, 4640 
Faxe, eller mail: Leif@marci.dk. 

Ansøgningsfrist er 10. december 2020. der-
efter bliver der udbetalt snarest. Vi kan ikke 
sætte beløb på, da der er mulighed for, at der 
bliver doneret til denne gode sag, efter skrivende 
stund.

Med venlig hilsen 
Roholte Sogn menighedsråd.
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FIlMAFTEN I HYllEHOlT SOGNEHuS
Tirsdag d. 20. oktober kl. 19.00 – 21.30 - JEG ER STADIG AlICE

FIlMAFTEN I HYllEHOlT SOGNEHuS
Tirsdag d. 10. november kl. 19.00 – 21.30 - GuD TAlER uD

Alle Helgens mindegudstjeneste søndag den 1. november 2020 
kl. 14.00 og kl. 16.00

Alle er velkomne til at komme og se filmen ”JEG 
ER STADIG ALICE” sammen med os. Den hand-
ler om ordene der bliver væk.

Professoren Alice (Julianne Moore) opdager 
kort tid efter sin 50-års fødselsdag, at ordene 
bliver væk for hende. Og ikke nok med det, hun 
mister også overblikket over, hvor hun er, selv 
om hun løber sin sædvanlige rute. "Jeg er stadig 
Alice" er en film om Alzheimers' indtog i et men-
neskes liv - ja i hele familiens hverdag, baseret på 
romanen af samme navn.

Alice fornemmer, at det ikke er almindelig 
glemsomhed, så hun søger læge. Han beder 
hende komme igen og tage en pårørende med. 
Men Alice har ikke lyst til at fortælle det til sin 
mand, John (Alec Baldwin), som hun i øvrigt har 
et godt forhold til. Da hun får sig taget sammen 
til det, slår han det hen med, at "vi glemmer alle 
sammen indimellem". Alice bliver vred over, at 
han ikke vil tage hende alvorligt. John kommer 
dog hurtigt til at støtte Alice, men føler sig lige 
så magtesløs som Alice.

Næste step er, at deres voksne børn skal have 
det at vide. Alice er afklaret, men det er meget 
ydmygende at fortælle det. Og hun er meget ked 
af, at hendes Alzheimers er en meget sjælden 
version, som er arvelig. Vil børnene tage en test, 
som kan afsløre, om de bærer mutationen? Bør-
nene reagerer meget forskelligt. De er famlende 
overfor, hvor meget de skal blande sig. Alice be-
der datteren Lydia (Kristen Stewart) om at stave 
et ord, så en aftale kan komme i kalenderen - og 
Lydia staver det. Den anden datter, 
Anna (Kate Bosworth) siger, at det 
skal Alice ikke bekymre sig om; det 
skal de nok minde hende om. Lydia 
spørger lidt ind til, hvordan syg-
dommen er, og Alice er glad for at 
kunne fortælle om, hvordan hun ser 
ordene hænge i luften, men ikke kan 
nå dem. I filmen vises flere forskel-
lige eksempler på sygdommens kon-
sekvenser. Det kan være ting, der er 
væk eller placeret forkerte steder. El-
ler et spørgsmål, Alice gentager fem 
minutter efter, at hun har fået svar 

på det. Det giver anledning til pinlige situationer 
for familien. Alice har gode dage, hvor hun hu-
sker sine "dumme" ting og siger, at hun føler sig 
flov over det.

Selv arbejdet kan hun ikke beholde. Det er 
svært at skulle sige det på universitetet. Alice har 
med besvær udarbejdet et foredrag om sin syg-
dom, som hun får lov at holde en forelæsning 
om. Det er en lang tale, men der er mange guld-
korn i den om, hvordan Alzheimers opleves som 
at miste sig selv. Men Alice kæmper for at holde 
fast i den, hun engang var. John og Alice prøver 
at få nogle gode oplevelser sammen - leve i nuet 
- og mindes gode øjeblikke i livet.

Julianne Moore har meget fortjent fået en Oscar 
for bedste kvindelige hovedrolle for sin rolle som 
Alice. Vi ynkes over det liv, hun går i møde. Vi har 
også ondt af John, som gerne vil være der for sin 
hustru, men som vælger eller bliver nødt til at 
tænke på sin karriere. Jeg så filmen sammen med 
en veninde, som er medhjælper for en Alzheimers-
ramt. Hun synes, filmen giver et realistisk billede 
af, hvordan sygdommen kan være for den Alzhei-
mers-ramte og for hele familien.

Sognepræsten Erik Kempfner kommer med et 
lille oplæg, inden vi ser filmen, og så kan det være 
vi kan tale om filmen under pausen og bagefter. 
Filmen har danske undertekster, naturligvis. Vi 
byder på popcorn, cola, rødvin, ost og kiks. Alle 
er i øvrigt velkomne til at bidrage med forslag til 
kommende film, som sendes til præsten på mail: 
ergk@km.dk. 

Alle Helgens dag 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. 
Gudstjenesten er særligt henvendt til alle Jer, 
der i årets løb har mistet en, I holder af.

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

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

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

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 er velkomne til at komme og se filmen ”GUD 
TALER UD” sammen med os. Den handler om 
Gud og Uffe. 

Uffe (Søren Malling) ville gerne have været for-
fatter, men er blevet psykolog, og nu bor han og 
hans familie i Risskov, sammen med sin svenske 
kone, Gerd (Lisa Nilsson) og deres tre sønner, 
hvoraf den ældste er flyttet hjemmefra, da vi 
kommer ind i familiens liv. Fortælleren i filmen 
er den yngste søn, Jens (Marcus Sebastian Gert). 
Han og hans to storebrødre kalder Uffe for 
“gud” – velsagtens for at italesætte, at han op-
fører sig så eneherskende og selvforsynende, som 
kun Gud egentlig kan tillade sig. I 1986 sprin-
ger atomkraftværket Tjernobyl i luften og spre-
der død og ødelæggelse. En lignende katastrofe 
indtræffer i parcelhuset i Risskov, fordi Uffe får 
konstateret kræft. Uffe er imod al medicin og har 
ingen tiltro til noget overnaturligt. Ergo ser han 
kun én udvej: han må kurere sig selv! Dette skal 
ske ved at hente en gammel skrivemaskine frem 
og skrive sig ud af sygdommen! Den forfatter, 
der så længe er gået tabt i ham, skal nu springe 

ud og frelse Uffe fra sygdommen! Som “gud” må 
han helbrede sig selv.

Sognepræsten Erik Kempfner kommer med et 
lille oplæg, inden vi ser filmen, og så kan det være 
vi kan tale om filmen under pausen og bagefter. 
Filmen har danske undertekster, naturligvis. Vi 
byder på popcorn, cola, rødvin, ost og kiks. Alle 
er i øvrigt velkomne til at bidrage med forslag til 
kommende film, som sendes til præsten på mail: 
ergk@km.dk. 
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NYTÅRSAFTEN

Hylleholt Sogns Juleuddeling

Torsdag den 31. december fejres nytåret 
med en gudstjeneste i Hylleholt Kirke kl. 
14.00. Efter gudstjenesten ønsker vi hinan-
den Godt Nytår med champagne og kranse-
kage i våbenhuset.

I princippet er nytåret en verdslig begiven-
hed, hvor det ene år afløses af et andet. I 
kirkelig sammenhæng er man ved nytårstide 
endnu midt i julen, der varer fra juleaften til 
helligtrekonger den 5. januar. Alligevel fejrer 
de fleste kirker i Danmark også det verdslige 
nytår med en speciel nytårsgudstjeneste om 
eftermiddagen den 1. januar – eller en mid-

natsgudstjeneste ved selve årsskiftet. Eller 
som hér i Hylleholt Kirke om eftermiddagen 
nytårsaftensdag, hvor alle selvfølgelig er 
mere end velkomne!

Nytårsdag holdes altså ingen gudstjeneste 
i Hylleholt Kirke. Vi henviser til nabokirker-
nes Nytårsgudstjenester, hvortil kirkebilen 
kan bestilles.

Første søndag i Advent - 29. november kl. 14.00 

Ordet advent kommer af det latinske Adventus 
Domini, som betyder Herrens komme. Det latin-
ske ord adventus bruges om en feltherres hjem-
komst, efter han har besejret sine fjender.

I adventstiden forbereder man sig til julen, hvor 
man fejrer, at Jesus Herren kommer til verden. 
Derfor var adventstiden oprindeligt en langt 
mere stille tid, end den er for de fleste i dagens 
Danmark - med gave- og juleræs. Alle indbydes 
til at finde advents-ro i kirken inden ræset for al-
vor begynder. Alle er velkomne til glögg og æble-
skiver bagefter. 

Farvel til Kateket 
Michael Nørgaard

Michael har på fornemste måde varetaget Ka-
teket funktionen for Roholte/Hylleholt Kirke.
Specielt Minikonfirmanderne har ”flokkedes” 
om Michael og hans måde at gå til opgaven 
på.

Vi vil sige dig tak for dette og held og lykke 
fremover.

Velkommen til 
Agnes Bjerregaard

Agnes vil fremover i et samarbejde med Erik 
Grønvall Kempfner undervise minikonfirman-
derne.

Agnes er i forvejen et kendt ansigt da Ag-
nes  underviser i Baby- Tumlingesalmesang.

Begge undervisningsopgaver er for både Ro-
holte og Hylleholt Kirke.

Derudover vil kirkegængere kunne nyde Ag-
nes sang noget tiere til Højmesser og kirkelige 
handlinger. - Velkommen  Agnes.

Kontaktperson Bente Holm, Hylleholt Kirke

Er du en del af en børnefamilie, hvor julen 
slet ikke kan hænge sammen økonomisk el-
ler én af de dårligt stillede ældre i Hylleholt 
Sogn, så er der mulighed for en håndsræk-
ning, for du kan søge om dette års juleud-
deling.

Uddelingen deles ud midt i december må-
ned, og den består af nogle få mindre beløb.

Hvis du ønsker at komme i betragtning til 
juleuddeling så send en skriftlig ansøgning 
med navn, adresse og en beskrivelse af dine 
familiemæssige og økonomiske forhold. An-
søgningen skal være Kirkekontoret i hænde:  
senest d. 2. december.

Beløbet bliver indsat direkte på din bank-
konto, så konto og registreringsnummer 
skal skrives i ansøgningen.

Ansøgningen stiles til Kirkekontoret, 
Hovedgaden 15, 4654 Faxe ladeplads, og 
kuverten mærkes: ”Juleuddeling”.

Du skal være bosiddende i Hylleholt sogn 
for at komme i betragtning.

Pengene – som uddeles kommer fra ind-
samlinger i kirken og gavebeløb, der er skæn-
ket af private og erhvervsdrivende i årets løb.

Hylleholt Menighedsråd 
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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 i Hylleholt Sognehus,

 Hovedgaden 15 og det koster kr. 40,- for: foredrag, kaffe, the og kage; men p.g.a. 
Corona-pandemien og dermed begrænset antal personer i Hylleholt Sognehus på max. 30 

gæster, ser vi os desværre nødsaget til at indføre tilmelding til hvert enkelt arrangement hele 
Erindringsværkstedts efterårssæson 2020.   

TIlMElDING TIl:  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.  20.02.2021

tilbydes dåbsgudstjeneste kl. 10.30
v/Erik Grønvall Kempfner.

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

Kirkesanger Inger Mejlby tog endelig afsked 
med Menighedsråd og kollegaer efter 52½ års 
tjeneste som kirkesanger ved Hylleholt kirke.

Ingers sidste arbejdsdag var Pinsedag den 
31.05.20. Coronarestriktioner gjorde at det 

denne dag "kun" blev et farvel i kirken.
Vi vil alle sige dig tak for din måde at være 

på og din dejlige sang igennem 52½ år.
Med ønsket om et godt otium 
Bente Holm kontaktperson

KONFIRMATION 
2022 i Hylleholt Kirke 
lørdag d. 23.04.2022: 
kl. 10.00 + kl. 13.00

Søndag d. 24.04.2022: 
kl. 10.30

Søndag d. 18.09.2022:
kl. 10.30
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Faxe, Hylleholt og Roholte Kirker er gået sam-
men om på skift at tilbyde babysalmesang og 
tumlingesalmesang. Holdet i babysalmesang i 
Faxe har desværre i foråret været aflyst på grund 
af forsamlingsforbuddet og de lukkede kirker.

Efter sommerferien er det Faxe Kirkes tur til 
at stå for tilbuddet til de lidt større børn. 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. Men 
måske skal vi være færre på holdet, måske kan 
samværet organiseres, så familier sidder sam-
men 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 facebook-
side, hvornår vi starter Tumlingesalmesang igen 
og bliv gerne skrevet op på Faxe Kirkekontor 
så vi ved, hvem vi skal kontakte, når vi igen har 
tumlinge-og babysalmesangshold, eller skriv en 
mail til organist Charlotte Hjerrild Andersen, 
organistcha@gmail. Com, hvis du har spørgs-
mål. Mandag er dog fridag. 

Faxe Kirkekontor kan kontaktes på email: 
sla@km.dk eller tlf. 5671 3552. Ved forhåndstil-
melding 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. 

De 3 organister fra Hylleholt, Faxe og Roholte 
har dannet en sangcafé-klub for alle, der har 
lyst til at deltage i et musikalsk fællesskab med 
Højskolesangbogen, Kirkesangbogen og DGI-
sangbogen som omdrejningspunkt. 

Som forholdene er omkring afstandskrav 
ved sang og også ved kaffehygge, vil vi desvær-
re være nødt til at ud-
sætte starten på vores 
nye koncept. Ideen er, 
at der afholdes sang-
caféer på skift i de 3 
sogne, og at der også 
vil være en vekslen mel-
lem dag- og aftensang.

Vi håber, at mange 
vil have lyst til at delta-
ge og således gennem 
sangen bidrage til at 
styrke det lokale, mu-
sikalske liv og få glade 
og positive timer sam-
men.

Lige så snart det bliver sundhedsmæssigt 
forsvarligt med sangcaféerne, vil vi lægge det 
ind på kirkernes hjemmesider. 

Vi glæder os SÅ meget til dette tværsogns-
samarbejde.

Jean-Pierre, Charlotte og Christina

TuMlINGESAlMESANG (1-3ÅR)

SANGCAFé MED FlERE NYE TONER 

FælleSaRRaNGemeNteR & kONceRteR FælleSaRRaNGemeNteR & kONceRteR

FAxE KIRKES UngdoMSKoRS SoMMERKonCERt 
ER BLEVEt tIL to EFtERåRSKonCERtER

EFtERåRS-
KonCERt 

med 
PHønIx 

og Faxe Kirkes 
Ungdomskor

Faxe Kirke

torsdag den 
8. oktober 2020

kl. 19.00 og
kl. 20.00.

Julekoncert med Faxe Kirkes Ungdomskor
TORSDAG D. 10. DECEMBER 

Information omkring tidspunkt vil blive offentliggjort på hjemmesiden, faxekirke.dk, 
”Faxe Kirkes Side” på Facebook samt i Haslev Faxe Posten forud for koncerten. 

Mange gamle salmer blev skrevet på folkemelodier - dansemusik som menigheden kendte og holdt af 
og derfor nemt kunne synge med på. tempoet og udførelsespraksis har med årene taget  melodierne 

et nyt sted hen, og ikke mange tænker på, at det engang var dansemusik. Phønix og Faxe Kirkes 
Ungdomskor vil i denne koncert vise, hvordan salmerne lyder, hvis man spiller dem med folkemusik-

kens drive og rytmiske swing, ligesom Phønix og koret også vil optræde med numre hver for sig.
Phønix har en helt unik instrumentering med basklarinet, percussion, harmonika, sang og keyboard. 

gLæd JER tIL En SKøn KonCERt I FAxE KIRKE.
Som følge af CoVId-19 og de fortsat gældende restriktioner, er tilmelding nødvendig.
tilmelding sker til organist Charlotte Andersen på telefon 3030 2291 - også gerne sms 

 - eller via mail organistcha@gmail.com med angivelse af navn, antal deltagere, 
telefonnummer samt hvilket tidspunkt man ønsker at deltage.
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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

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 
2. kirketjener (Sognehus, Kommunikation
 “So Me”): Ghita Kruuse Petersen
Tlf. 23 26 19 66 · E-mail: kruuse@firma.tele.dk

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

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

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

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

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

KIRKElIGE HANDlINGER:
Ved dåb, vielse og begravelse: Henvendelse hos 
kordegn og hos præsten.
Bemærk venligst, at når f.eks. dåb eller vielse er 
aftalt med præsten, skal man også 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/Faxe kirkes side

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. 

JulEkoncErt i HyllEHolt kirkE 
onsdag d. 9-12 kl. 19.00 

     

Årets julekoncert bliver en oplevelse med og omkring 
julens glade og kendte melodier. 

Spændende fra barok- til moderne musik. 

Koncerten vil være en blanding af messingblæsere, orgel og fællessange. 

Koncertens deltagere er Faxe Blæserne og kirkens organist 

Faxe Blæserne blev oprindelig dannet som en slags voksenafdeling for garden, 
men i dag har medlemmerne deres musikalske baggrund mange andre 

steder fra, blandt andet FDF, Prins Jørgens Garde m.fl. Musikerne kommer 
fra hele Sydsjælland, Midtsjælland, Stevns og Møn. Repertoiret spænder 

lige fra pop til film- og musicalmusik og til lettere Ungdomklassisk.

Kom og bliv ført ind i julens hyggelige tid med tekster og musik 

Kom, Jesus, vær vor hyttegæst,
hold selv i os din julefest!
Da skal med Davids-harpens klang
dig takke højt vor nytårssang.
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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:
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:
17.11.2020: MR-Valg

Kollekter i Juni - August - September 2020
04.10. – 25.10: DANMISSION
01.11. – 22.11: DSuK – Danske Sømands og udlandskirker

29.11. – 20.12: Hylleholt Sogns Juleuddeling
24.12. – 27.12: KFuM og KFuK´s Sociale Arbejde
31.12.              : Bibelselskabet
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. november 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

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 · OktObeR · NOvembeR · DecembeR 2020

FORKORTElSER:   
KKO = Kirsten Kjær Ohms · EGK =  Erik Grønvall Kempfner  · KA =  Karin Andersen 
TEGN:  K = Kirkebil  ·  KK = kirkekaffe i sognehuset  ·  = Julegudstjeneste for børn. Se omtalen i bladet · 
☞ =  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
OKTOBER
17. s. e. T. 04/10-20 10.30 KKO 10.30 KA 09.00 KKO
18. s. e. T. 11/10-20 10.30 KA 14.00 KA 10.30 EGK K
19. s. e. T. 18/10-20 10.30 KKO 10.30 KA 09.00 KA
20. s. e. T. 25/10-20 10.30 KKO 14.00 KKO 10.30 EGK K
Halloween  30/10-20 17.30 KKO - -

NOVEMBER
Allehelgen 01/11 10.30 KKO  19.00 KA 14.00 EGK K
  12.00 KKO  16.00 EGK K
22. s. e. T. 08/11 10.30 KA 14.00 KA 10.30 EGK 
23. s. e. T. 15/11 10.30 KKO 14.00 KKO 10.30 EGK 
S.s. i kirkeåret 22/11 10.30 KA 10.30 KKO 10.30 EGK K
Fredslysgudstjeneste 27/11 17.30 KKO - -
1. s. i advent 29/11 10.30 KKO 10.30 KA 14.00 EGK 

DECEMBER
2. s. i advent 6/12 10.30 KA 10.30 KKO 09.00 KA
3. s. i advent 13/12 10.30 KA 14.00 KA 10.30 EGK 
4. s. i advent 20/12 10.30 KKO 10.30 KA 10.30 EGK K
Juleaften 24/12 10.30KKO  14.30 KA 13.00 EGK 
  14.30 KKO  16.00 KA 14.30 (for børn) EGK
  16.00 KKO  16.00 EGK
1. juledag 25/12 10.30 KA 10.30 KKO 10.30 EGK K
2. juledag 26/12   ☞ 10.30 KKO 9.00 KKO
Julesøndag 27/12 10.30 KKO   ☞ 10.30 EGK 
Nytårsaftensdag 31/12 16.00 KKO   ☞ 14.00 EGK K

JANuAR
Nytårsdag 1/1-21   ☞ 16.00 KA   ☞
H3K 3/1-21 10.30 KA 10.30 KKO 10.30 EGK


