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Julen står for døren 
– og det gør Jesus også

Af og til er man så heldig at få gaver, uden 
nogen som helst anden grund end den, 
at man siger ja-tak. Det gjorde jeg, da 
Ingrid Nielsen, som bor her i sognet, 
skulle flytte fra sit hus og ind i en 
noget mindre lejlighed og derfor 
havde fået flere meget gamle ju-
leplatter tilovers. Hun ringede 
en dag i foråret og spurgte 
om Faxe Kirke ville have dem? 
Og det ville vi i hvert fald!. 

De skal hænge i konfirmand-
stuen, bestemte jeg mig 
straks for, - og pynte. Men 
den ene af dem, den skulle 
lidt mere endnu, den skulle 
være forsidemotiv, når vi nær-
mede os julen. Jeg havde nemlig 
googlet mig frem til, at platten var 
fremstillet af firmaet: Bucha og Nis-
sen, og illustrerede et citat fra Johannes 
Åbenbaringens kapitel 3, hvor der fortælles 
om Jesus, der står for døren og banker. 

Jeg forestiller mig, at kunstneren bag motivet så 
udmærket vidste, at ordet “advent” kommer af 
det latinske: “adventus Domini” eller på dansk: 
“Herrens komme”. Billedet af Jesus foran det, der 
næsten ligner Faxe Kirkes hoveddør, er dermed i 
sig selv et symbol på hele adventstidens forvent-
ning og den glæde, der venter os juleaften, hvis 
vi ikke nøjes med at lytte efter om Vorherre nu 
skulle finde på at banke på vores dør, - men også 
lukker op for Guds Søn.

Endnu en gang tak til Ingrid Nielsen for årets jule-
gave – og en rigtig god advents- og juletid til alle.

Kirsten Kjær Ohms
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Konfirmanderne fra den tidligere 7. B 
blev konfirmeret kl. 10.00, lørdag d. 21. 
8.21. Fotograf Randi Johansson stod for 
fotograferingen af de glade konfirman-
der i solskin.  

Konfirmanderne fra den tidligere 7. A
 m.fl. blev konfirmeret kl. 12.00 

lørdag d. 21. august. 
Der var skyerne noget tættere, 

men solen tittede atter frem 
lidt senere på dagen.

Markus blev konfirmeret d. 14.8.21 Malou blev konfirmeret d. 28.8.21 Marie blev konfirmeret d. 4.9.21

FAXE SOGN

Velkommen “tilbage”

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 til-
byde 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 nogle af de foregående 
år, hvor hele klassetrinnet blev inviteret. Den før-
ste klasse, som inviteres, er selvfølgelig 4. B, som 

vi desværre ikke kunne invitere til undervisning i 
foråret. Efter jul er det 3. A’s og 3. B’s tur. 

Der undervises hver torsdag, 7 gange i alt – og 
vi slutter af inden jul, hvor både minikonfirman-
derne og deres familie inviteres til en hyggelig 
afslutning.  

Obs! Undervisningen er gratis og man behøver 
ikke at være døbt for deltage, men man skal være 
tilmeldt af sine forældre.Der afleveres en indby-
delse 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. 

Der blev konfirmeret d. 
14., 21. og 28 august og 
4. september. Her kan 
man se billeder af de 
glade konfirmander, som 
tålmodigt har ventet på, 
at det blev deres tur til at 
fejre deres konfirmation. 

Kirsten Kjær Ohms 

Knap er den ene konfirmandsæson slut, før 
den næste venter. Pga. de udskudte konfir-
mationer havde den allersidste konfirmand 
nemlig kun lige akkurat forladt Faxe Kirke den 
første lørdag i september, før undervisningen 
igen begyndte.

Jeg glæder mig – sammen med min frivillig 
medhjælper, Bente, som også er kendt som 
“Søde Bente”- til at møde de nye konfirman-
der. De fleste af konfirmanderne går på Rol-
loskolen, men der er også blevet plads til fore-
løbigt en enkelt anden konfirmand, som går i 

skole andetsteds. Uanset om konfirmanderne 
måtte skynde sig op ad bakken fra Rollosko-
len eller brugte bil, bus eller tog for at komme 
frem til konfirmandstuen i Faxe Præstegård, 
så havde de unge mennesker første undervis-
ningsdag onsdag d. 8. september.

Vi håber konfirmanderne får en god tid med 
både undervisning, kirkegang og ind i mellem 
lidt velfortjent hygge henover efterår, jul og 
forår inden konfirmationen St. Bededag d. 
13. maj 2022.

Kirsten Kjær Ohms 

Kom til bankospil i Sognehuset den 
21. november og 12. december.

Bankospillene afvikles 
kl. 14.00 til ca. 16.00. 

Indgangen åbnes kl. 13.30.

Der vil være mulighed for køb 
af kaffe, kage øl og vand.

Minikonfirmander 

Og tak til de “gamle” konfirmanderVelkommen til konfirmanderne fra 7. A 

Bankospil
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Sangcafé i præstegårdens 
konfirmandstue
Organist Charlotte Hjerrild Andersen og sogne-
præst Kirsten Kjær Ohms er begge glade for at 
kunne genoptage det hyggelige samvær i Faxe 
Kirkes konfirmandstue:

Torsdag d. 14. oktober
Torsdag d. 18. november 
og en superhyggelig og meget julet sangcafe 

Torsdag d. 9. december

Vi mødes hver gang fra kl. 10.00-11.30, - og 
der er udover gode sange og salmer også tid 
til en hyggesludder, når vi holder pause med 
håndkøbte småkager og en lille kop kaffe 
eller thé. Det hele er ganske gratis, så tag 
bare naboen eller en god bekendt med.

FAXE SOGN

Halloweengudstjensten i Faxe Kirke er efterhån-
den en fast tradition. Det vil sige, sidste år, så 
blev Faxe Bys arrangement aflyst, og selvom vi i 
kirken var parat til at tage imod både hekse og 
monstre og diverse spøgelser, så var der kun nog-
le få voksne, der mødte op – og et enkelt barn, 
der var blevet tvunget med af sin storesøster. 
Mon ikke vi kan gøre det bedre i år?

Har man ikke været med før, så skal man vide, 
at gudstjenesten ikke er så uhyggelig endda, selv-
om kirketjeneren også i år har glemt at fjerne 
edderkoppespind og flagermus - og i hvert fald 
ender det hele godt, for Gud er med os. 

Vi har mange opgaver i Faxe kirke i resten 
af 2021. Når kirkebladet udkommer, har vi 
sunget til Kulturnatten i Faxe under temaet 
Barndommens gade. Vi synger fast til kirkens 
gudstjenester og medvirker med sangindslag 
ved feks. Høstgudstjeneste, Allehelgen, og 
selvfølgelig mange af julens gudstjenster og 
helligdage. Lige inden efterårsferien skal vi 
give koncert sammen med Phønix, derefter 
skal vi øve julerepertoire til vores julekoncert 
med Ensemble Storstrøm 2. december. Se-
nere til Lucia og 4. søndag i advent synger vi 

til liturgisk gudstjeneste, ligesom vi også med-
virker ved julens gudstjenester. Har du lyst til 
at synge i koret, så kontakt organist Charlotte 
Hjerrild Andersen.

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

Før Allehelgens-
gudstjeneste plejer 
Faxe Kirke at sende 
invitationer til på-

rørende, 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 med-
lemmer af Folkekirken. Har man stået for en 
bisættelse/begravelse af en pårørende og IKKE 

er medlem, vil man derfor ikke modtage invita-
tionen, medmindre andet er aftalt.

Er afdøde blevet kirkeligt bisat/begravet er 
det dog fortsat tilladt at læse afdødes navn op 
ved Allehelgensgudstjenesten. Har man et øn-
ske om, at dette IKKE sker, kan man henvende 
sig til Faxe Kirkekontor eller sognepræsterne (se 
adresselisten bagest i bladet). 

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

I mødet med årets konfirmander ligger en glæ-
delig mulighed for at skabe rum for samtaler, 
der med den kristne tro som klangbund tør ita-
lesætte livets store spørgsmål med alt hvad de 
rummer af undren, tvivl og håb. 

Sådanne samtaler kræver mod og selverken-
delse, men hvis bestræbelserne skal bære frugt, 
må vi væbne os med gensidig respekt og tillid. 
Sådan har det vel altid været og opgaven er ikke 
blevet mindre med årene. Vi må til stadighed øve 
os og ganske ofte bede vores himmelske Far om 
hjælp, når vi erfarer, at vi ikke selv magter op-
gaven. 

I konfirmationsundervisningen vil jeg bestræbe 
mig på at række ud til konfirmanderne og give 
dem indsigt i den kristne tro som en nærværende 
og levende tro, der ikke kun lader sig formidle 
om søndagen, men som lever af at blive taget 
med hjem og ud i hverdagens mange sammen-
hænge. Min intention er at lade dét være omdrej-
ningspunktet – ja, brændpunktet, om man vil. 

For at finde fortrolighed med højmessens ord, 
form og forløb, vil konfirmanderne på det hold, 

jeg underviser, hjælpe til ved en række planlagte 
højmesser i løbet af efterår-vinter-forår. Første 
gang er søndag den 10. oktober kl.10.30, hvor 
jeg håber, at alle, der har mulighed for det, vil 
møde op, så vores unge mennesker kan se og 
mærke menighedsfællesskabet.

Vi formes af det, vi ser vores omgivelser gøre. 
Og vi tilegner os det, vi selv får lov til at gøre. 

I løbet af de kommende otte måneder skal vi i 
konfirmationsundervisningen synge, bede, tale, 
tvivle, finde tillid, række ud, sortere, undre os… 
Vi skal arbejde med at forholde os til os selv som 
gudsskabte mennesker, men også opleve hvad 
det vil sige at være en del af en lokal sognekirke, 
ja, en global kirke, der favner bredt og rækker ud 
mod en fremtid, vi deler. 

Vi er i år to undervisere på dette konfirmand-
hold: Mette Dehn og undertegnede. Jeg ser me-
get frem til vores samarbejde. 

Konfirmander fra Rolloskolens 7. B konfir-
meres i Faxe kirke Store Bededag, fredag d. 13. 
maj 2022, kl. 12. 

Nanna Katrine Fafner Robertson 

Halloween-gudstjeneste

Faxe Kirkes Ungdomskor 
For elever fra 12 år, både  drenge og piger er velkomne

Allehelgen – fik du en invitation?

Velkommen til de nye konfirmander fra Rolloskolens 7. B 
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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 afhentes på kirkekontoret indenfor åbningstiden 
(se adresselisten bagest i kirkebladet) og afleveres samme 
sted senest fredag d. 10. december kl. 13.00  

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

Julehjælp

Vi er i det sidste års tid blevet forsigtige med at 
love alt for meget, - men mon ikke vi i år kan 
glædes os til igen at kunne samles om julens dej-
lige fortællinger? I oktober og november måned 
vil vi derfor aftale med de forskellige grupper og 
institutioner, som vi normalt har besøg af eller 
besøger op mod jul, og høre om hvad, der kan 
lade sig gøre. Se også gerne Faxe Kirkes hjem-
meside/Facebook-side. 

Nanna Katrine Fafner Robertson 
og Kirsten Kjær Ohms

Jeg har pr. 15.11.21 opsagt min stilling som kirke-
tjener, for nu er tiden kommet til at jeg skal på 
efterløn.

Jeg vil gerne sige tak til alle de mennesker som 
jeg har mødt i kirke, sognehus og beboere, til 
både hverdag, festlige og sorgfulde stunder. Det 
har været næsten 15 år, som for mig har været 
både sjove, udfordrende, interessante og indimel-
lem travle. En ret spændende ting var i hele 2014, 
at være med til den store renovering af kirken.

Jeg vil gerne stadig have en tilknytning til kirken 
og jeg har derfor meldt mig under fanerne i den 
frivilliggruppe, som vi efterhånden har fået opbyg-
get, og hvor vi allerede i november afholder jule-
basar, som vi opfandt sidste år under corona-
nedlukningen.

Jeg er heller ikke afvisende over at afløse 
ved en handling eller to, hvis der skulle være 
brug for det, så der er stadig mulighed for 
at se mig i aktion i kirken.

Jeg er også glad for, at jeg har fået lov til 
at sætte et lille (midlertidigt) aftryk i kirken, 
med mit dåbstræ og lidt andet træpynt i kirke 
og sakristi.

En stor tak skal også lyde til mine søde kolleger, 
frivillige og meget professionelle menighedsråd 
her ved kirken. Jeg håber at I alle vil tage godt 
imod den nye kirketjener.

Vi ses - Hilsen Susanne

Julebasar

I Faxe Kirke har vi ver-
dens bedste frivillig grup-
pe, der, heldigvis, ikke bare vil 
sidde med hænderne i skødet, men 
gerne vil gøre - og gør en forskel.  

For bl.a. at hjælpe med indsamlingen 
til julehjælpen, er gruppen i gang med at 
planlægge og forberede julebasar, præcis som 
sidste år. Basaren er i Faxe Sognehus torsdag 
den 25. november 2021 om eftermiddagen. 
Tidspunkt vil fremgå af både Faxe Kirkes side 
på Facebook samt vores hjemmeside: 
www.faxekirke.dk

I basaren kan man 
møde gruppen af frivilli-
ge, som naturligvis også 

står for salget. 
Der vil være advents-, ka-

lender-, og juledekorationer, 
julesmåkager, knas, pynteting og 

meget mere. Mange ting er hjemmela-
vet af gruppen og sælges til rimelige pri-

ser, hvor alt overskuddet går til Faxe kirkes 
julehjælp. Vi modtager både kontanter og 
MobilePay. Vi håber så meget, at I vil kigge 
forbi og gøre en fin handel og samtidigt støt-
te det gode formål. 

Vi glæder os til at se jer.

Sidste år blev julen aflyst i allersidste øjeblik. Det 
var på den ene side en stor skuffelse, og på den 
anden side også en lettelse, for det var svært at 
skulle glæde sig sammen med andre, når man 
mest var bekymret for, om det glædelige bud-
skab blev ledsaget en corona-smitte. 
  I år er det lidt lettere at se frem til jul, og jeg sy-
nes derfor, at jeg godt kan afsløre, at det har sine 
fordele, når man som præst har nøgle til Faxe 
Kirke. Min familie havde sidste år nemlig svært 
ved at finde sig til rette ved julemiddagen uden 
at have været i kirke. Derfor listede vi os ind ad 
bagdøren, tændte lys, nød den smukt pyntede 
kirke, der var helt klar til at modtage julegæster, 
sang et par julesalmer, læste evangeliet, fik bedt 
fadervor og lyst velsignelsen.

  Bagefter var det som om der ikke bare faldt ro 
på os, men også hele kirkerummet, der – sådan 
føltes det i hvert fald – ligesom os havde brug for 
at få forkyndt Frelserens fødsel. 
  Vi skulle gerne være mange flere end 5 i år, og vi 
håber, at det kan ske på bedste og mest betryg-
gende vis og helt uden restriktioner, så vi alle kan 
se frem til at høre englene forkynde om den sto-
re glæde, der skal være for hele folket. 

Julegudstjenester for små & store Kære menighed ved Faxe Kirke

Juleaften i Faxe Kirke

En af frynsegoderne ved at være kirketjener. Et dåbsbarn un-
derholdes af hele to kirketjenere mens mor taler med præsten 
ved døbefonten 
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Når man kommer som kirkegænger i Faxe kirke 
vil man altid møde de sangere, der er ansat af 
Faxe Kirke til at synge for på salmesangen. Til 
gudstjenesterne, på helligdage samt ved lørdags-
handlinger er Maibritt vores faste kirkesanger. 
Udover Maibritt synger Stine også hver søndag". 
Desuden medvirker sangere fra Faxe Kirkes Ung-
domskor - de ældste  af dem også om lørdagen. 
I hverdagene synger Sol og Agnes eller de ældste 
sangere fra kirkekoret.

Jeg vidste ikke, hvor meget jeg elskede at spille 
til menighedens fælles salmesang, før coronaens 
komme med et trylleslag fik fællessangen i kirken 
til at forstumme.
Vaccinerne kom og med dem var fællessangen 
tilbage;  og med fællessangen kom også alle vo-

res skønne kirkesangere tilbage . Det var vidun-
derligt ikke mere at være alene og det gik op for 
mig, hvor meget jeg havde savnet, at være sam-
men om salmer og messesvar, dele oplevelsen, 
smilene og lytte efter tone, klang, intonation. 

Vidunderligt igen at kunne høre menighedens 
sang fra kirkerummet. Jeg vil gerne takke hver og 
en af vores kirkesangere for jeres store indsats 
her i coronatiden. Det er en ganske anden op-
gave at synge som eneste sanger end at synge for 
på fællessang. Tak for, at I tog opgaven og skønt, 
at vi nu må synge mange sammen igen. 

Mange sangerhilsner fra 
Organist Charlotte Hjerrild Andersen  

22 årlig, og det gav mig et stort psykisk knæk. Jeg 
ville dog ikke slippe sangen, så jeg gik til under-
visning i mange år. Jeg har sunget i mange kirker, 
haft pigekor og sunget koncerter.

I dag lever jeg af at synge i kirker, undervise 
på Stevns Musikskole, Babysalmesang, og ikke 
mindst ha` "LUNGEKOR". At undervise men-
nesker som har svært ved at trække vejret, at få 
dem til at synge af deres lungers fulde kraft, at se 
den glæde det giver dem, er en kæmpe glæde for 
mig, så har al min kamp for at komme tilbage 
ikke været forgæves.

Stine Høst Kjerckebye
Jeg er kommet I Faxe Kirke siden jeg var helt ung 
og begyndte at synge i kirkens børnekor. Senere 
blev jeg ansat som kirkekorsanger i Faxe Kirke 
og og kirkesanger i Roholte Kirke, hvor jeg lige 
har haft 25 årsjubilæum. Jeg er 44 år gammel 
og uddannet jurist fra Københavns Universitet 
og kirkesanger fra Sjællands Kirkemusikskole. 
Jeg bor i Vallensbæk Strand med min mand og 
to børn, men jeg er så glad for menigheden og 
medarbejderne i Faxe-Roholte Pastorater, så jeg 
tager gerne turen frem og tilbage for at synge til 
gudstjenester i weekenderne.

Maibritt Rossil
Fra jeg var lille spillede jeg sammen med min 
morfar. Vi spillede efter gehør. Ingen noder. Den 
ene startede på at spille og den anden fulgte 
med. Han spillede harmonika, jeg spillede kla-
ver. Til familiefester spillede vi sammen, jeg på 
trædeorgel og han selvfølgelig på harmonikaen. 
Jeg ville gerne lære noder også, og da jeg var 8 år 
startede jeg til klaverspil. Jeg holder af musik helt 
generelt og elsker at synge.

Da jeg gik på Haslev gymnasium, fandt ud af, 
at jeg kunne synge. Jeg var sproglig student og 

tog så musik på højt niveau. På det tidspunkt 
opdagede jeg også, at jeg kunne have kirkesang 
som studiejob og senere er det blevet en fritids-
interesse, da jeg blev uddannet og fik fuldtidsjob 
i ejendomsmæglerbranchen. 

Jeg har sunget som fast kirkesanger siden 
1994 først i Tybjerg-Aversi Kirker og senere i Ha-
slev. Jeg rykkede til Faxe i 2003 og har gennem 
årene også vikarieret i Roholte og Hylleholt samt 
Øster Egede og Vemmetofte. 

Igennem årene i Faxe Kirke har jeg trådt til, når 
der var brug for en ekstra hånd eller stemme med 
Ungdomskoret. Det er dejligt at mærke, at de 
unge nyder at synge ligeså meget som jeg og jeg 
samtidig kan give min glæde videre til dem. 

Pernille Rosenkær Bardino Gregersen
Jeg startede med at synge tilbage i 2007, da en 
veninde inviterede mig med til hendes fritidsakti-
vitet: Korsang i Ølstykke Kirke, for at se hvad det 
gik ud på. Efterfølgende startede jeg selv i koret 
og begyndte at medvirke til gudstjenester. I 2010 
startede jeg på efterskole, her modtog jeg solo 
undervisning i forhold til at mestre min stemme 
og sang og var også en del af efterskolens kor og 
medvirkede til opførelse af musicals. I 2012 flyt-
tede jeg til Faxe hvor jeg har været en del af Faxe 
kirkes Ungdomskor siden og medvirket til guds-
tjenester. Fra 2014 til 2016 sang jeg også med i 
Faxe Gospel Kor, så jeg havde både den klassiske 
og den rytmiske sangteknik at trække på. 

Da jeg startede i koret i Ølstykke, gik der ikke 
lang tid før mine søstre også sang med. Siden vi 
kom til Faxe har vi sunget sammen, hvilket også 
kan høres derhjemme når vi går rundt om jule-
træet. Ud over kor, går vi alle tre til folkedans hos 
Stevnsdansernes voksenhold.

Sangen hørt fra orgelbænken

Kirkesangere
Sol Emelia Nielsen  
Jeg er autodidakt sanger og har sunget som 
kirkesanger i over 20 år, heraf over 10 år i Faxe 
Kirke. For tiden synger jeg også fast i Snesere og 
Everdrup Pastorat.

Jeg elsker at synge og har gjort det lige siden 
jeg var barn. Som så mange andre har jeg stået 
med hårbørsten i hånden (som mikrofon) og 
skrålet med på alverdens musik. Jeg drømte om 
at blive sangstjerne ligesom Agneta Fältskog fra 
ABBA. Sang og musik er for mig det sprog, som 
kan udtrykke alt det, vi ikke formår med ord. 
Vores følelser og stemninger og dette er derfor, 
jeg synger. Jeg startede som pigekorssanger i Vor 
Frue Kirke i Vordingborg hos organist Morten 

Nyord. Det er ene og alene hans fortjeneste at 
jeg i dag har kirkesangerjobbet som erhverv. Af 
Morten Nyord lærte jeg bla. grundteknikker for 
sang og endelig var det igennem hans formidable 
fornemmelse for musik og stemninger, at jeg fik 
min egen iboende kunstner langsomt udfoldet. 
Ham skylder jeg evig tak.

Jeg har igennem årerne sunget fast i mange 
sydsjællandske kirker, heriblandt

Vordingborg, Herlufsholm og Køng Kirke og 
Næstved kirkegårde og derudover haft mange 
vikariater.

Agnes Bjerregaard
Jeg vil starte med at sige at jeg Elsker at synge 
i “Faxe Domkirke”, Der er en akustik og atmo-
sfære, der gør at jeg altid får lyst til at synge og 
at have en medsanger som Sol, hvor vi bærer og 
supplerer hinanden musikalsk er en gave. 

Jeg har altid sunget, kom på Sankt Annæ 
Gymnasium som 11 årlig, og sangen har været 
min virkelighed lige siden. Sankt Annæ, har nok 
“Skabt mig som sanger” - at være med til store 
korværker, musicals, selv lege med Jazz helt fra 
barneårene, har givet mig en kæmpe rygsæk af 
musik, som jeg nyder godt af i dag.

Jeg drømte om at blive professionel sanger, 
men jeg var så uheldig at få stemmeknuder som 
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Særlige gudstjenester i Faxe Kirke

Fredag d. 29. 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 corona-sikkert, som børnene kan få i hånden, 
inden de evt. skal videre ud i Faxe By.  

Søndag d. 7. november kl. 10.30
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. 26. november kl. 17.30 ca.
Fredslysgudstjeneste
Igennem flere år har Faxe Kirke i sam-
arbejde med Sct. Georgs-gildet dan-
net rammen om en kort fredslysguds-
tjeneste fredagen før 1. søndag i advent.
Vi vil synge gode salmer, udveksle fredshilsen og op-
leve hvor meget lys, der kan tændes ved den flam-
me, der kommer fra Jesus’ fødehjem: Betlehem. 

Søndag d. 28. november kl. 10.30 
1. søndag i advent kl. 10.30 – 
Et nyt kirkeår begynder
I kirken er det en del af adventstiden at gøre hjerte, 
sjæl og sind rede til at tage imod Guds Søn. Søn-

dagens evangelium fortæller om Jesus, der udrå-
ber et nådeår for Herren i sin hjemby, Nazareths, 
synagoge. Adventskransens første lys tændes og vi 
skal høre: “Vær velkommen, Herrens år”.  

Søndag d. 12. december kl. 10.30
3. søndag i advent
Faxe Kirkes Ungdomskor indleder gudstjenesten 
med et Lucia-optog. 

Søndag d. 19. december kl. 10.30
4. søndag i advent – Musikgudstjeneste med de 
9 læsninger og Faxe Kirkes ungdomskor
Velkommen til en stemningsfuld gudstjeneste, 
hvor vi gennem sang, musik og 9 udvalgte bi-
beltekster føres fra altings begyndelse med ska-
belse og syndefald, over profetier om Guds frelse 
ved et lille barn, der skal blive verdens herre, til 
beretningen om Jesu fødsel og Guds kærlighed 
i verden. Undervejs bliver adventskransens fine 
lys tændt, og vi skal synge julesalmer. Faxe Kirkes 
ungdomskor medvirker med en række skønne 
korsatser

Juleaften - Fredag d. 24. december 
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 
muligt og høre juleevangeliet, synge nogle af de 
allerbedste julesalmer og glæde sig over julens 
budskab.  

Lørdag 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 en lidt anderledes udgave af julevangeliet, når 
evangelisten Johannes fortæller om det Ord, der 
var i begyndelsen… 

Søndag. 25. december kl. 10.30  
2. juledag
Obs! Der henvises til gudstjenesten i Roholte Kir-
ke. Kirkebil kan bestilles på kirkekontoret senest 
torsdag d. 23.december. Se adresselisten bagest 
i bladet.

Fredag d. 31. december kl. 16.00 Nytårsaften
Vi fejrer årskiftet med en rigtig nytårsgudstjene-
ste i god tid før dronningens tale. Menigheds-
rådet er vært for et glas boblende vin eller soda-
vand, - og man kan sagtens komme anstigende 
i festtøj, til denne gudstjeneste, der er en festlig 
optakt til årets sidste aften. 

Lørdag d. 1. januar 2021 kl. 16.00 Nytårsdag
Vi henviser til gudstjenesten i Roholte Kirke 

Søndag d. 2. januar kl. 10.30  Helligtrekonger 
I gamle dage var Helligtrekongers dag den sidste 
dag i julen. Nu om dage har de fleste fået jule-
pynten af vejen inden da, men så er der måske til 
gengæld så meget bedre tid til at følge julen helt 
til dørs i kirken. 

FAXE SOGN

Gudstjenester på LindevejsCenteret

Vi må mødes og samles – og tak for det! 
Med alle gode hensyn i behold genoptager 
vi nu samarbejdet med Lindevejscenteret i 
Faxe og indbyder således til gudstjeneste ca. 
en gang om måneden.
 
Til gudstjenesterne medvirker sognepræst 
Nanna Katrine Fafner Robertson, organist 
Charlotte Hjerrild Andersen samt en kirke-
sanger fra Faxe kirke. 

Datoerne de kommende måneder er som følger: 

Tirsdag den 28. september kl. 14, 
hvor vi skal synge høstsalmer.

Tirsdag d. 2. november kl. 14, 
der vil bære præg af Allehelgen.

Tirsdag d. 30. november kl. 14, 
der vil bære præg af advent.  

Tirsdag d. 21. december kl. 14, 
hvor vi skal synge julesalmer.
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Roholte Menighedsråd 
ønsker bladets læsere en 

Glædelig jul 
og et godt nytår! 
Tak til forretningsforbindelser og kirkens
ansatte for et godt samarbejde i 2021.
Stor tak til alle som på forskellig vis bidra-
ger til et godt sogneliv med ønsket om
et udbytterigt og hyggeligt samvær i
det nye år.

Bedste hilsner Leif Richardt 

Julehjælp i Roholte Sogn 2021
For beboere i Roholte sogn er der mulighed for
at få del i julehjælpen.

Hvis man ønsker julehjælp, skal ansøgningen 
sendes til sognepræst Nanna Katrine Fafner 
Robertson, Roholtevej 30, 4640 Faxe, eller e-
mail: nkfr@km.dk - Ansøgningsfrist er den 10. 
december 2021. Beløbet bliver udbetalt snarest 
derefter. Der kan ikke sættes beløb på, da der 
er mulighed for, at der bliver doneret til denne 
gode sag efter skrivende stund. 

Med venlig hilsen 
Roholte Sogn menighedsråd.

Menighedsmøde 
og kirkekaffe 
i Roholte 
Vi har nu mulighed 
for igen at mødes til 
kirkekaffe – og det har 
vi set frem til! 
Første gang er søndag 
den 10. oktober umiddelbart efter høj-
messen kl. 10.30. Denne søndag indbyder 
Roholte menighedsråd også til det årlige 
menighedsmøde, hvor repræsentanter fra 
menighedsrådet fortæller om deres arbej-
de, og der vil være mulighed for at drøfte 
planer, aktiviteter og ønsker for kirkens liv. 
Der vil være en let frokost, kaffe og sødt og 
alle er meget velkomne til at deltage.
Søndag den 28. november er der almin-
delig kirkekaffe efter højmessen kl. 10.30, 
og fremadrettet vil der være kirkekaffe ca. 
en gang om måneden. Se også bagsiden af 
Kirkehilsen.

ROHOLTE SOGNROHOLTE SOGN

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

Hvorfor du bliver lykkeligere af at strikke? 
Strikning:
• Stimulerer hjernen
• Modvirker stress og psykiske problemer
• Virker blodtryksdæmpende og muskelafslap-

pende
• Har positiv effekt på immunsystemet
• Du bliver gladere
• Alt imens du kan lytte til musik, se tv og drik-

ke vin/kaffe

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

KIRKEKLUBBEN i Roholte

Det var så dejligt, at fjerne snore og numre fra 
bænkene, vi stod begge to og jublede lidt, med 
forhåbning om, at det er helt rigtigt. Vi har 
været så glade for den, plan der blev lavet tidligt 
i forløbet. Der var nogle fine numre på de åbne 
bænke, dem fik vi lov til at beholde efter et 
bryllup. Det har gjort det nemt fremadrettet 
ved kirkelige handlinger. Der var en nummeret 
plan, som de pårørende kunne agere ud fra.                     
Den blev udleveret, og alt er gået så godt, de 
ville jo gerne have så mange som muligt med, 
og de placerede selv gæsterne i smittekæder. 
Hele dette forløb har lært os meget, bl.a. at vi 
reagerer forskelligt i pressede situationer. 
Mange har valgt gudstjeneste i TV, og dem vil vi 
gerne have tilbage på kirkebænken igen, Der 
bliver passet på jer, der er sprit, som er en god 
opfindelse, der bliver fortsat sprittet af, på 
låger, håndtag og toiletter. 

Nu glæder vi os til at få alle arrangementerne 
tilbage. Sang og musik både i kirke og 
Sognehus, kirkekaffe, med hyggeligt samvær, ja 
alle de ting vi har savnet så længe. Og ikke 
mindst til julen, som jo røg sig en tur sidste år. 

Vi skal alle stadigvæk huske de gode vaner, 
hold afstand, sprit af, nys i ærmet. Så hjælper vi 
både andre og os selv, med at komme helt på 
den anden side.

Med ønsket om mange sjove timer i og 
omkring Roholte Kirke

Lene Rostgaard

Så håber vi Corona har 
sluppet taget

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 kikker vi 
på sagen. Du er måske ikke den eneste, 
der søgte og ikke fandt. 

www.roholtekirke.dk

Hjemmeside

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. Jule-
hjælp i Roholte Sogn, eller andet formål.

Med venlig hilsen og tak - Roholte Kirke
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Sangcafé i Roholte Sognehus

Velkommen til Allehelgens-gudstjeneste i Roholte kirke
søndag den 7. november 2021, kl. 19

Stines 25-årsjubilæum 
ved Roholte Kirke

Vi mødes til fællessang- både de nyere og de 
gammelkendte. 
Alle er hjertelig velkommen. Undervejs er der 
kaffebord, som koster 10kr.
Mandage fra 10-11.30
25.10     22.11     20.12                

Vi glæder os til at se jer.
Mette og Christina

Herre! Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor 
skulle jeg flygte hen fra dit ansigt?

Stiger jeg op til himlen, er du dér, lægger jeg mig i 
dødsriget, er du dér.

Låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned, 
hvor havet ender,

så leder din hånd mig også dér, din højre hånd 
holder mig fast.

 Siger jeg: »Mørket skal dække mig, lyset blive til 
nat omkring mig,«

så er mørket ikke mørke for dig, natten er lys som 
dagen, mørket er som lyset.

Salmernes Bog 139, 7-12

Mødet med døden er et vilkår, vi mennesker de-
ler. Vi ved det med vores forstand, men vi mærker 
det først den dag, vi erfarer det. Hver især bærer 
vi på vores egne helt personlige erfaringer med 
døden, men selvom ethvert farvel med et elsket 
menneske er unikt, er døden også en fællesmen-
neskelig erfaring.

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

Derfor inviterer vi søndag den 7. november kl. 
19 til Allehelgens-gudstjeneste i Roholte kirke. 

Vi tænder lys for dem i sognet, der er døde i årets 
løb. Derudover er alle, der ønsker lystænding for 
en kær afdød, meget velkomne til at henvende 
sig til kirketjeneren eller præsten inden gudstje-
nesten.

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

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

Nanna Katrine Fafner Robertson 

I år er det 25 år siden, at der her ved Roholte 
Kirke skulle ansættes en ny kirkesanger. Jeg var 
så heldig at være med i det ansættelsesudvalg, 
der skulle stå for ansættelsen. Udvalgets ind-
stilling blev fulgt af menighedsrådet og ny kir-
kesanger blev en ganske ung pige, som vi hav-
de noget forkundskab til gennem samarbejde 
med Faxe Kirke via vores daværende organist 
Bente Schultz, nemlig STINE Høst Kjerckebye. 
Som jeg husker det, havde hun også haft nogle 
vikartjenester. Et minus ved Stine var, at hun 
var under uddannelse, og derfor næppe kunne 
være her mere end nogle få år, grundet hendes 
videre færd i livet. Stines sangermæssige kvali-
teter oversteg alle indvendinger. Få år med en 
virkelig kvalificeret kirkesanger, skal man ikke 
kimse ad. De få år blev lykkeligvis til mange.

Stine blev hurtigt en del af Roholte Kirke. Hun 
har ikke kun været kirkesanger. Man mærkede 
meget hurtigt et engagement i sognets liv og 
vækst. Hun var til stede i kirken og talte med 
kirkegængerne. Ikke mindst med de svageste, 
og dem der ikke stod i forreste række. Hendes 
omsorg for mennesker er enorm. Jeg beundrer 
den evne, hun har til at favne mennesker. Det 
er en evne hun har haft lige fra hendes første 
tid i kirken.

Stines sangermæssige kvaliteter har vi også 
nydt godt af i andre sammenhænge. Hun har 
medvirket flere gange sammen med RoKoGo-
koret ved koncerter. En bestemt koncert glem-
mer jeg aldrig. Det var den gang sakristiet blev 

genskabt. Rummet stod med nøgne vægge og 
helt tomt. Derude stod Stine og sang a’cap-
pella. Jeg husker ikke hvad, men det er også 
mindre væsentligt. Det skønne var den pragt-
fulde sang, der strømmede ud fra sakristiet, og 
fyldte os tilhørere med den vidunderlige følel-
se, hvor man mærker, at man næppe kan være 
i sig selv. Musik og sang er en pragtfuld gave. 
Du, Stine, har givet os rigtig mange gaver. Sti-
ne mestrer at give os en musikalsk oplevelse.

Tak for det og tak for dit engagement, og at du 
har delt det hele ved, at vi også ser din lille fa-
milie, selvom I er flyttet langt væk fra Roholte.

Niels Larsen

RoKoGo-koret
Vi glæder os over, at vi igen kan mødes og syn-
ge sammen. Dette efterår er planen, at koret 
deltager ved gudstjenesten i Hylleholt Kirke 
1.søndag i advent klokken 16. Desuden hå-
ber vi, at koret kan synge for beboerne på Hyl-
leholt Centret op mod jul.

Lørdag d. 30.10 har koret inviteret en dygtig 
korleder udefra til at komme og holde inspi-
rationsdag for os. Vi glæder os til at fortælle 
om dagen i næste nummer af “Kirkehilsen”.

Koret inviterer alle til julekoncert i Roholte 
Kirke onsdag d. 15.12 klokken 19.00, hvor vi 
vil synge tilhørerne i julestemning med sange 
og salmer fra ind og udland.

Ved de 3 sognes fælles sangaftener, som er 
beskrevet andetsteds i bladet, vil sangere fra 
koret også deltage.

Christina
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ALLEHELGEN I ROHOLTE KIRKE
SØNDAG D. 7. NOVEMBER KLOKKEN 19

Ved Alle Helgen gudstjenesten i år 
medvirker foruden kirkens organist 

Christina Bernstein, kirkesanger 
Stine Høst Kjerckebye samt 

violinist Anna Bernstein. 

Denne aften er båret 
af stemningen i de 

ord og toner, som vi skal 
opleve sammen. Alle Helgen er 

en gudstjeneste til eftertanke, minder og 
refleksion over tilværelsens lyse og mere dunkle sider.

ROHOLTE SOGN HYLLEHOLT SOGN

 Redaktionen har stillet medlemmerne tre spørgs-
mål:
1. Kan du fortælle lidt om baggrunden for at 

du vil være medlem af menighedsrådet?
2. Kan du fortælle om dine opgaver i menig-

hedsrådet?
3. Kan du fortælle om dine visioner for 

Hylleholt sogn?

Næstformand 
Flemming Wittrock

1. Efter 63 år på det private arbejdsmarked, 
stoppede jeg endegyldigt i foråret 2020. Ef-
ter et  stykke tid følte jeg, at jeg gerne fortsat 
ville være med i et eller andet. På kirkemuren 
hang stort banner med info om valget til me-
nighedsrådet, og da jeg altid har interesseret 
mig for  lokalsamfundet var det nærliggende 
at opstille til valget, idet kirken er, og bør være 
en væsentlig del af et lokalsamfund.

2. Ikke mange opgaver p.t. Det er nok altid så-
dan, at man bør erhverve sig viden  om hvor-
dan noget fungerer, førend man  blander sig. 
Det er meget let at blive den berømte elefant 
i glashuset.

3. Har selv haft mange fine oplevelser ved div. 
aktiviteter i vore kirker. Ikke kun i de store  
kirker, men også i de mindre. Vil gerne være 
med til skabe muligheder for, at andre kan få 
samme type oplevelser.

Formand 
Jens Jørgen 

Balle Knudsen

1. For ca. 25 år siden sad jeg i to perioder i Hylle-
holt Kirkes menighedsråd. Det var en god ople-
velse. Selv om meget har ændret sig også i Fol-
kekirken, og da jeg erfarede, at man manglede 
kandidater, stillede jeg op og blev valgt. Jeg har 
et godt kendskab til sognet al den stund, jeg 
er barnefødt i byen og kun været væk fra byen, 
mens jeg læste og i mine første år som lærer på 
Falster. Med mine 20 år i Fakse Byråd og 4 år 
i den nye Faxe kommunes Byråd føler jeg mig 
godt rustet til at deltage i vores menighedsråd. 
Det er jo i kirkelig henseende en politisk orga-
nisation, vi skal navigere i.

2. På vores konstituerende møde blev jeg valgt 
som formand for menighedsrådet. Forman-
dens opgaver er fastsat ved lov. Jeg skal forbe-
rede møderne, udarbejde dagsorden med det 
fornødne materiale og udsende mødeindkal-
delse. Jeg skal lede menighedsrådets forhand-
linger og afstemninger og sørge for, at be-
slutninger indføres i beslutningsprotokollen 
og udføres. Jeg skal tegne rådet udadtil også 
i forhold til offentlige myndigheder. Af andre 
opgaver sidder jeg bl.a. i aktivitets- og musik-
udvalget og i det nyoprettede medieudvalg. 

3. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at 
jeg opfatter kirken som en vigtig kulturinsti-
tution. Den skal på en glad og lys måde ud-
brede evangeliet og IKKE på en mørk, tung og 
fordømmende måde. Og så skal kirken være 
et sted, hvor man føler sig velkommen – et 
sted som man kan identificere sig med. Der-
for skal vi forsøge at fylde kirken med sang og 
musik, ligesom vi skal have en bred vifte af 
andre kulturtilbud. Ikke mindst i vores dejlige 
Sognehus. På den måde bidrager kirken til et 
alsidigt kulturtilbud i vores by.

Præsentation af Menigheds-
rådets medlemmer

 Kirkesanger Stin

e

Anna og Christina

Sensommer tanker fra kirkegården
De små fine hække på afd. B gror godt, de har 
krævet en masse vand i de tørre perioder, men er 
godt i gang.

Det pyntede på hele det område, nu har vi kun 
et år tilbage med udskiftning af hække, der er 
syge og ser farlige ud. Så kan vi derefter tage os 
af andre projekter, der ikke har været penge til, 
af samme grund. 

Som mange har bemærket, har vi en masse 
roser, de gir liv og farve, da det er mange forskel-
lige. Ja der er lidt arbejde med at nippe og vande, 
men resultatet er skønt, at se på. Den sidste tid, 
har den stået på almindeligt hakkejern, ferie, og 
hækkeklipning. Hækkeklipningen er jo ikke bare 
hækkene omkring gravstederne, men også alle de 
formklippede træer og buske. Vi synes selv, det 
giver et flot spil hen over kirkegården. Så der er 
nok at gøre. Vi har lige et par porte og andet der 
skal males, så jobbet er dejligt alsidigt.

I uge 43 tager vi fat i granbundterne, klipper 
ned, kikker og tænker hvad gør vi på dette grav-
sted, i forhold til andre planter, kan der være 
en engel, klokke, måske er det bedst med flotte 
snirkler der slutter i et hjerte. Vi holder meget af 
den periode, hvor man kan være kreativ, samti-
dig med, at det er et job der skal gøres.

Man er meget velkommen til at gå en tur på 
kirkegården, bare for hyggens skyld, Der står 
bænke flere stede, og til foråret kommer der nye 
møbler på den lille plads ved muren mod Rohol-

tevej. Så ta' kaffen med 
og slap af. En kirkegård 
er ikke et sørgeligt sted, 
men et afslappet sted. 
Måske kan vi larme lidt, 
når vi er på arbejde, men 
vi prøver, at tage hensyn 
når vi opdager jer. 

I våbenhuset er der et 
hæfte, som beskriver de 
forskellige forhold på kirkegården. Hvordan og 
hvad kan lade sig gøre i Roholte. Der kan være 
mange spørgsmål, når man får brug for kirkegår-
den. De fleste er beskrevet, ellers er man velkom-
men til at kontakte os på kirkegården.

Mange sensommerhilsner
Roholte Kirkegård, Linda og Lene

Det er lidt svært at finde julehumør i skrivende 
stund, dejlig sol, og 24 graders varme.

Men vi ønsker jer alligevel, 
en rigtig glædelig jul, og et godt nytår.
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Nyt fra formanden
UDTRÆDEN AF MENIGHEDSRÅDET
Menighedsrådsmedlem Steen Wisborg har øn-
sket at udtræde af menighedsrådet af personlige 
grunde. Menighedsrådet har i sit møde d. 23./8. 
behandlet ansøgningen og imødekommet 
Steens anmodning. Steen var formand for Akti-
vitets- og Musikudvalget og havde mange gode 
tanker og idéer. Det var bl.a. efter Steens ønske, 
at der skulle dannes en litteraturkreds, som han 
og Erik Grønwall Kempfner skulle stå for i starten 
af det nye kirkeår. Dette tiltag vil blive gennem-
ført med anden tovholder. Mere herom senere. 
Ligeledes var Steen medlem af Kirkehilsen - ud-
valget. Hylleholt menighedsråd takker Steen for 
hans arbejde for Hylleholt Kirke og ønsker ham 
alt det bedste i tiden, der kommer.

NYT MEDLEM AF MENIGHEDSRÅDET 
OG NY KONSTITUERING
Som følge af Steen Wisborgs udtræden af Hyl-
leholt menighedsråd indtræder 1. suppleant, 
Jane Schwensen, som nyt medlem af menigheds-
rådet. Jane er bekendt med arbejdet i menig-
hedsrådet, idet hun har deltaget i mange af vores 
møder på “sidelinjen”. Jane overtager formands-
posten i Aktivitets – og Koncertudvalget efter 
Steen Wisborg. Vi byder Jane velkommen og glæ-
der os til samarbejdet.

Derudover indtræder Flemming Wittrock og 
Jette Klemmed i Kirkehilsenudvalget – ligeledes 
som følge af Steen Wisborgs udtræden af menig-
hedsrådet.

SOMMERENS KIRKEKONCERTER 
I HYLLEHOLT KIRKE
På et møde i Aktivitets – og Kirkeudvalget foreslog 
vores organist, Jean-Pierre Dahl Jørgensen, at vi 
skulle lave kirkekoncerter i sommerferien af hver 
en halv times varighed og således, at man kunne 
komme direkte fra stranden, inden man gik ud og 
handlede ind, og i det hele taget bare komme 
forbi. Alt sammen i en uhøjtidelig atmosfære. Det 
havde vi aldrig prøvet før. 

Resultatet blev seks koncerter om onsdagen fra 
kl. 17 -17:30, og de skulle præsenteres af organi-
sterne fra Roholte, Faxe, Hylleholt og “Folkekirken 
på Vesterbro Maria Kirke”, samt violinist Anna 
Bernstein. Programmet skulle organisterne vælge. 
Således blev det til et varieret program udsat for 
orgel, violin og flygel – et program, hvis indhold 
spændte fra Bach til Bent Fabricius Bjerre.

Det blev en stor succes med mange besøgende 
– både fastboende og turister. Vi startede med 
44 besøgende og sluttede med 78 besøgende 
(måtte coronabetinget lukke 80 ind i alt). Dette 
initiativ – som i allerhøjeste grad kalder på gen-
tagelse - skulle tjene som startskuddet til kom-
mende musikoplevelser i kirken. Og hvilken start. 
Menighedsrådet takker Jean-Pierre for idéen og 
for tilrettelæggelsen af koncerterne.

Jens Jørgen Balle Knudsen

Menighedsmøde 18. november 2021
Menighedsrådet indkalder hermed til det årlige Menighedsmøde d. 18.11. kl. 19 i Hylleholt 
Sognehus, hvor I vil blive orienteret om vores tiltag i indeværende kirkeår. Ligeledes vil vores 
idéer og tanker omkring næste kirkeår 2022 blive belyst. Derudover vil regnskab og budget for 
2022 i hovedtal blive gennemgået.  Vi imødeser gerne jeres ideer og ønsker til indholdet af vores 
kirkes aktiviteter i det kommende kirkeår. -  I håbet om god deltagelse

Med venlig hilsen Jens Jørgen Balle Knudsen, Formand

LÆSEKREDSEN

Har du en forkærlighed for at dykke ned i det 
skrevne ord og gå på opdagelse i dets afspejlin-
ger i sig selv og livet omkring os, så kan dette mu-
ligvis være noget for dig. Indrømmet, vi befinder 
os på begynderstadiet, hvad læsekreds angår, 
men vi håber på at finde vores egen form i fæl-
lesskab med andre, forskellige bogelskere i læse-
kredsen. Man kan ikke læse sig til selve livet, men 
man kan udfolde sit liv en væsentlig del gennem 
læseoplevelser – især de læseoplevelser man deler 
med hinanden. Fordi dette er første gang, lægger 
vi ud med to meget forskellige boguniverser… 

Vi læser FØRST oversættel-
sen “Mit navn er Lucy Bar-
ton” af den amerikanske 
forfatter Elizabeth Strout 
(f. 1956). Da romanen ta-
ger sin begyndelse, ser Lucy 
tilbage på en tid, hvor hun 
er indlagt på hospitalet 
med komplikationer efter 

en simpel operation. På det tidspunkt var hun 
en ung, lovende forfatter, lykkeligt gift og mor til 
to små piger – endda bosat i New York, og hvis 
man kan »make it there«, kan man som bekendt 
»make it everywhere«, som Sinatra synger. Allige-
vel er hun inderligt ensom. Da hendes mor efter 
mange års adskillelse pludselig dukker op ved 
hendes sygeseng, vågner slumrende erindringer i 
Lucys sind. Minder om en barndom i den største 
fattigdom, om svigt, overgreb og om et Amerika, 
der på alle måder ligger langt fra Manhattans 
milliondyre skyskrabere.

Elisabeth Strouts “Mit navn er Lucy Barton” er 
en forholdsvis letlæst oversættelse på ca. 180 
sider med store bogstaver. I kan med fordel 
læse hele bogen før vi starter mandag den 1. no-
vember. I løbet januar 2022 påtænker vi under 
nogle af vore filmaftener at se en filmatisering i 
tre afsnit af en anden af Elisabeth Strouts bøger: 
Olive Kitteridge, som foregår i det samme lands-
bysamfund i USA, hvor Lucy Barton og hendes 
mor er vokset op. Et efterhånden stigende antal 
bøger ender jo med at blive filmatiseret. Dette 
er også et forsøg på at åbne op for overvejelser 
i læsekredsen om filmbranchens gengivelser af 

det skrevne ord. Samt få filmelskeres øjne op for 
filmverdens ubetvivlelige litterære oprindelse.   

Den ANDEN bog vi læ-
ser, er “Løgneren” af 
Martin A. Hansen (1909 
– 1955). Han var stærkt 
kritiseret af sin samtid 
på grund af denne bog, 
der handler om den 
dagbogsskrivende degn 
Johannes Vig, der fortæl-
ler om nogle afgørende 
forårsdage på den fiktive 
ø, Sandø, hvor han forsøger at manipulere med 
mennesker, der står ham nær. Hans drevne intri-
ger og løgne på alle niveauer afsløres efterhån-
den til gavn for de implicerede, men næppe for 
ham selv. 

Bogen er under 200 sider, men er fyldt med hen-
visninger til Bibel- og andre litterære tekster og 
dermed ikke så let tilgængelig. Sprogtonen er 
melankolsk til ironisk, sarkastisk, fortvivlet, men 
også blid, når forfatteren beskriver naturople-
velser. Også “Løgneren” er filmatiseret i 1970 af 
Knud Leif Thomsen med Frits Helmuth i hoved-
rollen som Johannes Vig. Måske kan vi også se 
denne film sammen under en af filmaftenerne i 
januar, hvis stemningen er for det.

KORT SAGT: I er så velkomne i læsekredsen i 
Hylleholt sognehus mandagene den 1. novem-
ber, 15. november og 29. november. I novem-
ber-mørket går vi på opdagelse i to forskellige 
forfatteres universer. (Vær opmærksomme på at 
datoerne har været meldt anderledes ud tidligere i 
Haslev-Faxe-Posten, men er ændret siden). 

Der tilbydes selvfølgelig mundgodt i form af 
snack, kaffe/the, (soda-)vand, vin, øl. Vi glæder 
os til at se jer… 

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

i Hylleholt Kirke:
Lørdag d. 27.11.2021
Lørdag d.  26.02.2022

tilbydes dåbsgudstjeneste kl. 10.30
v/Erik Grønvall Kempfner.
Tilmelding til kirkekontoret v/kordegn 
Bodil Hovmand Mail: BOHO@km.dk
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JULEUDDELING
Er du en del af en børnefamilie, 
hvor julen slet ikke kan hænge 
sammen økonomisk eller én af de dårligt 
stillede ældre i Hylleholt Sogn, så er der 
mulighed for en håndsrækning, for du kan 
søge om dette års juleuddeling.

Uddelingen deles ud midt i december 
måned, 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. 
Ansøgningen skal være Kirkekontoret i 
hænde:  senest d. 1. 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 
skænket af private og erhvervsdrivende i 
årets løb.

Hylleholt Menighedsråd 

MINIKONFIRMANDER
At gå til minikonfirmand er et tilbud for 3. klas-
ser om, gennem leg, salmer og bibelhistorie, at 
blive fortrolig med kirken og den kristne børne-
lærdom. Vi vil gå på opdagelse i kirken og blive 
fortrolige med den. Undervisningen varetages 
af sognepræsten Erik Kempfner og medhjælper 
Agnes Bjerregaard, som i øvrigt også er sanger 
i Hylleholt Kirke samt varetager baby- og tum-
lingesang. Minikonfirmandundervisningen er 
gratis, løber over 10 gange, og vi vil byde på lidt 
at spise og drikke.

FØRSTE GANG er 30. september i Hylleholt 
Kirke kl. 13.30. Derefter er det hver torsdag – 
undtagen efterårsferien - naturligvis. Altså: 7/10, 
14/10, 28/10, 4/11, 11/11, 18/11, 25/11, 2/12 
og 9/12.

Derfor bedes I være opmærksomme på vores 
hjemmeside, kirkebladet, avisen og AULA. 

Forløbet vil i hvert fald blive afsluttet med et 
brag af et krybbespil den 12. december, så dette 
er et kryds, I allerede kan sætte i kalenderen.  

Undervisningen vil foregå i Hylleholt Sogne-
hus og Hylleholt Kirke. Har i spørgsmål så kon-
takt gerne sognepræst Erik Grønvall Kempfner 
på ERGK@km.dk eller på tlf. 21 71 70 83.

TILMELDING: finder sted ved at sende en mail 
til kordegnekontoret på BOHO@KM.DK med 
jeres barns navn, så vil vi sende en Tilmeldings-
blanket og – i.h.t. GDPR – en Samtykkeerklæ-
ring til jer, som I enten kan returnere til BOHO@
KM.DK via mail eller give til mig første gang tors-
dag den 30. september. 

Børnekor ved Hylleholt/Roholte kirker 

Så starter vi igen efter Covid 19, som jo har gjort 
det umuligt at synge i næsten 2 år. Denne gang 
er vi begge organister fra de to kirker, der vil un-
dervise koret. 

Vi vil synge forskellige sange, alt fra salmer til 
moderne sange. Forudsætninger for deltagelse 
er lysten til at synge, mødestabilitet og at være 
en god kammerat. 

Vi synger i sognehuset ved Hylleholt Kirke ons-
dage kl. 14.45 til 16.00. 

3. søndag i advent
Børnekoret optræder for første gang sam-
men med minikonfirmanderne i en speciel 
gudstjeneste både i Roholte og i Hylleholt 
kirke. Gudstjenesten bliver med krybbespil 
og spillet vil blive suppleret med sange. Kom 
og oplev noget godt for øjet og for øret 

Derudover vil vi optræde på plejehjemmet Hyl-
leholtcenteret.

Vi inviterer til forældremøde Tirsdag d. 7 sep-
tember i Hylleholt Sognehus kl. 17.00 til 18.00. 

Første øvedag er onsdag d. 15. september. 
Yderligere info kan fås på tlf. 3071 0102 

Med venlig hilsen Christina Bernstein 
og Jean Pierre Dahl Jørgensen

Alle Helgens dag er en gammel skik. Tidligere 
kaldtes den Alle Sjæles dag. Mange kirker landet 
over holder fast i denne tradition ved at holde en 
mindegudstjeneste, for at 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 el-
ler slægtning læses op.

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

I kirken taler vi om håb og 

livsmod på trods af livets svære tab. Det kristne 
budskab er i høj grad et budskab, der henvender 
sig til sørgende. 

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

Alle Helgens mindegudstjeneste 
søndag den 7. november 2021 klokken 16.00
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1. SØNDAG I ADVENT

NYTÅRSAFTEN

Søndag den 28. november bydes det nye Kir-
keår og Adventstiden velkomment med en mu-
sikgudstjeneste i Hylleholt Kirke kl. 16.00, hvor 
Ro-ko-go-koret vil medvirke og løfte gudstjene-
sten med masser af dejlig sang.

Ordet advent kommer af det latinske Adventus 
Domini, som betyder Herrens komme. Det latin-
ske ord adventus blev oprindeligt brugt om en 
romersk feltherres hjemkomst, efter han havde 
besejret rigets fjender, f.eks. om Cæsar. 

I adventstiden forbereder man sig til julen, 
hvor man fejrer, at Jesus Herren kommer til ver-
den. Derfor var adventstiden oprindeligt en langt 
mere stille tid, end den er for de fleste i dagens 
Danmark – med gave- og juleræs. 

Derfor vil vi gerne have lov at byde det nye Kir-
keår og Adventstiden velkomment med en musi-
kalsk gudstjeneste ud over det sædvanlige.

Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet 
på glög og æbleskiver og måske endda brunka-
ger i Hylleholt Sognehus. Alle er velkomne!

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

I princippet er nytåret en verdslig begiven-
hed, hvor det ene år afløses af et andet. 
I kirkelig sammenhæng er man ved nyt-
årstide endnu midt i julen, der varer fra 
juleaften til helligtrekonger den 2. januar. 
Alligevel fejrer de fleste kirker i Danmark 
også det verdslige nytår med en speciel 
nytårsgudstjeneste om eftermiddagen den 1. 
januar – eller en midnatsgudstjeneste ved selve 
årsskiftet. Eller som hér i Hylleholt Kirke om ef-
termiddagen nytårsaftensdag, hvor alle selvføl-
gelig er mere end velkomne!

Nytårsdag holdes altså ingen gudstjeneste i 
Hylleholt Kirke. Vi henviser til nabokirkernes 
Nytårsgudstjenester, hvortil kirkebilen kan be-
stilles.

KRYBBESPIL 

Søndag den 12. december kl. 9.00 tager vi for-
smag på julens evangelium og julesalmer, idet 
vi fejrer 3. søndag i advent med et krybbespil i 
Hylleholt Kirke opført af minikonfirmanderne og 
børnekoret. Alle er velkomne. 

FÆLLESARRANGEMENTER & KONCERTER

Vi indbyder alle sangglade til hele 3 hyggelige aftener om-
kring sange og salmer. Vi skal synge de allermest kendte 
og elskede danske fællessange og også synge os igennem 
helt nye sange.  Under covid-19 opstod der forskellige til-
tag, som morgensang, altansang og mange andre. Sang-
glæden blev tydelig for alle. 

De 3 sogne Faxe, Roholte og Hylleholt indbyder til en 
sangaften for sognenes beboere. Kirkernes  tre organi-
ster vil spille op til fællessangene. Der er 

planlagt en aften i hvert sogn, enten i kirke 
eller sognehus. Aftenens program tager udgangspunkt i de 

nye sang- og salmebøger Kirkesangbogen og 100 nye sange og salmer.  

1. sangaften er 5. oktober i Hylleholt
2. sangaften er 16. november i Roholte

3. sangaften er 18. januar i Faxe 

Vi starter i Hylleholt sognehus. Aftenens tema vil være sensom-
mersange. Da det er første gang vil menighedsrådet være vært for 
kaffe/the. 

HUSK: 
Deltagelse er gratis 

Du er velkommen til at komme til alle 
3 aftener – ligegyldigt hvor du bor 

Forudsætning: lyst til at synge  
- Tag gerne nogen du kender med 

Mvh Charlotte, Christina og Jean Pierre 

 

PRØV NOGET ANDET: 
SANGAFTENER

Tirsdage kl. 19.00
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FÆLLESARRANGEMENTER & KONCERTERFÆLLESARRANGEMENTER & KONCERTER

JULEKONCERT FOR HELE FAMILIEN: 
2. DECEMBER KL. 19.00 I FAXE KIRKE

JULEKONCERT I HYLLEHOLT KIRKE 
ONSDAG D. 8. DECEMBER KL. 19.00 

Julen synges ind med Faxe Kirkes Børne 
og Ungdomskor, Ensemble Storstrøm og 
vært og sanger Silja Okking.

Korene synger både gamle og moderne 
julesange som "Dejlig er jorden" eller 
sidste års julekalenderhit "Julefeber". 
Ensemblets musikere spiller til og spil-
ler også nogle smukke klassiske stykker 
alene.

Silja Okking, som mange kender fra DRs 
børneprogrammer synger med og 
binder musikken sammen, så 
julestemningen kan sænke sig.

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

barok- til moderne musik. 
Koncerten vil være en blan-

ding af messingblæsere, orgel 
og fællessange. 

Koncertens deltagere er 

Faxe Blæserne og 
kirkens organist 

Faxe Blæserne blev oprindelig dan-
net som en slags voksenafdeling 
for garden, men i dag har medlem-
merne 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 Ungd-
omklassisk.
 
Kom og bliv ført ind i julens hyggelige tid 
med tekster og musik 

KONCERT I FAXE KIRKE
TORSDAG DEN 14. OKTOBER 2021 KL. 19

PHØNIX OG
FAXE KIRKES UNGDOMSKOR

Mange gamle salmer 
blev skrevet på folke-
melodier - dansemu-
sik som menigheden 
kendte og holdt af og 
derfor nemt kunne 
synge med på. Tem-
poet og udførelses-
praksis har med årene 
taget melodierne et 
nyt sted hen, og ikke 
mange tænker på, 
at det engang var 
dansemusik. Phønix 
og Faxe Kirkes Ung-
domskor vil i denne 
koncert vise, hvordan 
salmerne lyder, hvis 
man spiller dem med 
folkemusikkens drive 
og rytmiske swing, 
ligesom Phønix og 
koret også̊ vil optræde med numre hver for sig. Phønix har en helt unik in-
strumentering med basklarinet, percussion, harmonika, sang og keyboard. 

GLÆD JER TIL EN SKØN KONCERT I FAXE KIRKE

Kirkebilen kører og skal bestilles hos kordegnen på telefon 5671 3552 - tast 1 
- SENEST onsdag den 13. oktober kl. 12.00.
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FÆLLESARRANGEMENTER & KONCERTER

DE 3 SOGNES FÆLLES 

NYTÅRSKONCERT
I 2022 er det Roholtes tur til at invitere til en festlig aften med koncert i kirken. 

I denne sensommerstund vil jeg nøjes med at bede jer notere datoen 

SØNDAG D. 30.01.2022.
Tidspunktet og koncertens kunstnere vil jeg fortælle om i næste nummer af 

“Kirkehilsen”. Men I kan godt glæde jer allerede. - Hilsen Christina
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PRÆSTER I FAXE-ROHOLTE PASTORAT:
Kirsten Kjær Ohms, sognepræst (kbf.)
Faxe Præstegård, Kirketorvet 7, 4640 Faxe
Tlf. 56 71 31 23 · mobil: 51 85 38 35 
E-mail: kkoh@km.dk · Træffes bedst tirsdag-
fredag kl. 10 - kl. 11 · Fridag: Mandag

Nanna Katrine Fafner Robertson, sognepræst
Roholte Præstegård, Roholtevej 30, 
4640 Faxe
Tlf. 40 56 72 26 · E-mail: nkfr@km.dk 
Træffes bedst: Tirsdag-fredag kl. 10-11 
Fridag: Mandag. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KIRKELIGE HANDLINGER:
Ved dåb, vielse og begravelse: Henvendelse 
hos kordegn og hos præsten.
Bemærk venligst, at når f.eks. dåb eller vielse 
er aftalt med præsten, skal man også henven-
de sig til kordegnekontoret.

Kirkelig vejviser FAXE

Sognehuset     
Få mere information ved henvendelse   
på kirkekontoret eller på hjemmesiden

www.facebook.com/Faxe kirkes side

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

FAXE SOGN

For mere information:
www.faxekirke.dkJULEKONCERT

MARIA LUCIA I HYLLEHOLT KIRKE

TORSDAG DEN 16. 
DECEMBER KL. 19.00 

Efter mange års ønsker fra arrangører 
og kirker landet over, er det nu endelig 
lykkedes at få MARIA LUCIA til at give 
julekoncerter i 2021.

Musicalstjernen som har de største roller 
på alle landets teatre, tager som noget 
helt nyt på juleturné i år. Hendes første 
solo juleturné.

Maria Lucia – En gudsbenået stem-
me og et smil der smitter og smelter 
hjerter. 

Maria Lucia performer alle steder 
med stor glæde, energi og kærlig-
hed til sit publikum.

Alt sammen leveret med ægte engage-
ment og kæmpe udstråling.

I år har hun valgt alle sine yndlingsjule-
sange, hvor hun vil synge julen ind i lan-
dets kirker.  Med sig har hun sin pianist 
Morten Vestergaard. (Kendt fra Hit Med 
Sangen).

Koncerten i Hylleholt Kirke 
finder sted d. 16.12 kl. 19.00 
og billetterne koster kr. 50.

Billetsalget er allerede i gang. Find link til 
billetsalg på www.Hylleholtkirke.dk under 
“koncerter” og vent ikke for længe, hvis 
du vil sikre dig billet til denne koncert.
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PRÆSTER I FAXE-ROHOLTE PASTORAT:
Nanna Katrine Fafner Robertson, sognepræst
Roholte Præstegård, Roholtevej 30, 4640 Faxe
Tlf. 40 56 72 26 · E-mail: nkfr@km.dk 
Træffes bedst: Tirsdag-fredag kl. 10-11 
Fridag: Mandag. 

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

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

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

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

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

KIRKEVÆRGE:
Erling Rasmussen, 
Roholtevej 5, 4640 Faxe. 
Tlf. 20 98 37 09
E-mail: erling@rasmussen.mail.dk

Kirkelig vejviser ROHOLTE

ROHOLTE SOGN

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

KIRKELIG HANDLING:
Aftales med den præst, der skal 
foretage handlingen.

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

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

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

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

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

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

Kirkelig vejviser HYLLEHOLT

HYLLEHOLT SOGN

MENIGHEDSRÅDSMØDER 2021:
27.09. – 25.10. – 22.11.
Menighedsrådsmøderne er offentlige, og alle er vel-
komne til at overvære møderne, der starter kl. 16.00 
og holdes i Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, 4654 
Faxe Ladeplads. 
Et par dage før hvert møde kan dagsorden og senere 
referatet læses på kirkens hjemmeside:
www.hylleholtkirke.dk

Kollekter i oktober - november 2021
05.09.– 31.10.: DANMISSION
07.11. – 21.11.: DSUK – Danske Sømands  
  og Udlandskirker

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

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

KIRKEBLADSUDVALG:
- Sognepræst Erik Grønvall Kempfner: 
 formand – mail: ERGK@km.dk
- Kordegn Bodil Hovmand: 
 sekretær – mail:BOHO@km.dk
- Menighedsrådsmedlemmerne: Flemming Wittrock 

og Jette Klemmed
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 · senest 26. nov. 2021.

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

Omdelingen af KirkeHilsen        
Faxe Ladeplads Idrætsforening (FLI) vil også i 2021 stå for omdelingen af KirkeHilsen, som de har 
gjort de seneste 13 år.  Menighedsrådet er meget glade for, at FLI og Tom Hammer fortsat vil stå for 
uddelingen, og vi takker for samarbejdet herom. Hvis bladet udebliver, bedes man kontakte Kirkekon-
toret kordegn Bodil Hovmand, mail: BOHO@km.dk - tlf: 24 66 89 77. 

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

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

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

MENIGHEDSRÅDSMØDER 2021

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

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

MENIGHEDSRÅD   2020–2024

Leif Richardt, 28 79 98 05

Kirsten Christensen, 25 33 10 20

Erling Rasmussen, 20 98 37 09

Line Kubel,  23 45 76 31

Bodil Hovmand, 24 66 89 77

www.roholtekirke.dk
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GUDSTJENESTER · OKTOBER · NOVEMBER · DECEMBER

FORKORTELSER:  OBS: Sommertid slutter 
KKO = Kirsten Kjær Ohms · EGK =  Erik Grønvall Kempfner  · NKFR = Nanna Katrine Fafner Robertson ·
TEGN:  K = Kirkebil  ·   = kirkekaffe efter gudstjenesten  ·  = Krybbespil mini-konfirmander  · 
 = Menighedsmøde og kirkekaffe efter gudstjenesten  ·   = Halloweengudstjeneste ·  = RoKoGo-koret 
 = Lucia-optog  ·   = Fredslysgudstjeneste  ·  ☞ =  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
3. okt. 18. s.e. trin. 10.30 KKO 10.30 NKFR 10.30 EGK K
10. okt. 19. s.e. trin. 10.30 NKFR 10.30 KKO 10.30 EGK 
17. okt. 20. s.e. trin. 10.30 Vikar 09.00 NKFR 10.30 EGK K
24. okt. 21. s.e. trin. 10.30 NKFR   ☞	 09.00 Vikar
29. okt. Fredag 17.30 KKO - -
31. okt. OBS!  22. s. e. trin. 10.30 KKO 09.00 KKO 10.30 EGK K

NOVEMBER
7. nov. Allehelgen 10.30 KKO 19.00 NKFR 16.00 EGK K
14. nov 24. s.e. trin. 10.30 NKFR 10.30 KKO 09.00 KKO 
21. nov S.s. i kirkeåret 10.30 NKFR 09.00 NKFR 10.30 EGK K
26. nov Fredag 17.30 KKO  - -
28. nov. 1. s. i advent 10.30 KKO 10.30 NKFR 16.00 EGK 

DECEMBER
5. dec 2. s. i advent 10.30 NKFR 09.00 NKFR 10.30 EGK K
12. dec 3. s. i advent 10.30 KKO  10.30 EGK  09.00 EGK 
19. dec 4. s. i advent 10.30 NKFR 10.30 KKO 09.00 KKO K
24. dec                         Juleaften        14.30 +16.00 KKO 16.00 NKFR       14.30+16.00 EGK 
25. dec 1. juledag 10.30 KKO 10.30 NKFR 10.30 EGK K
26. dec 2. juledag  ☞ 10.30 KKO  09.00 KKO
31. dec Nytårsaften 16.00 KKO  ☞	 14.00 EGK K

JANUAR
1. januar Nytårsdag  ☞ 16.00 NKFR  ☞
2. januar Hellig3Konger 10.30 KKO 10.30 NKFR 10.30 EGK 
9. januar 1. s.e. H3K 10.30 KKO 09.00 KKO 10.30 EGK K


