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

Kirkehilsen trykkes i 5000 eksemplarer og   
udkommer 4 gange årligt. 
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Deadline: 27. maj 2022

Forsidefoto: 
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De fleste af os holder vel tungen lige i munden 
for tiden. Europa er atter i krig, og denne gang 
mod en magt, som truer os på livet, hvis vi ikke 
makker ret!

Vi er på vej ind i fastetiden, hvor fortællingen 
mellem godt og ondt udspiller sig. Satan for-
søger at friste Jesus i ørkenen, hvor Jesus gen-
nem længere tid har opholdt sig uden vådt eller 
tørt. Jesus lader sig ikke lokke af Satans tilbud 
om at regere hele verden, hvis han da ellers bare 
underkaster sig Satan selv. Han står imod og 
afviser Satans tilbud.

Jeg plejer at sige, at alle mennesker lider af min-
dreværd, vi vælger bare forholde os til dette for-
hold på forskellig vis. Nogen lader mindreværdet 
styre dem, sådan at mindreværdet udvikler sig 
til jalousi, misundelse og fjendskab. Andre igen 
lader mindreværdet undertrykke deres følelser, 
sådan at de bliver en undskyldning for sig selv.

Mindreværdet fungerer på samme måde, som 
dengang Satan fristede Jesus i ørkenen. Det er 
vigtigt at holde fast i sig selv og ikke lade sig 
overmande af mørket. Det er vigtigt at spørge 
sig selv, hvorfor man reagerer som man gør i 
visse situationer.

Svaret er ikke altid nemt og nogle gange helt 
umuligt at svare på. Men det vigtigste er, at man 
er opmærksom på, at der opstår situationer, 
som gør noget ved os.

Vi står den næste tid i den største krise i nyere 
tid. Vi kan kun gisne om, hvad fremtiden brin-
ger. I mellem tiden må vi på bedste vis bevare 
roen og ikke lade os manipulere af trusler. Vi må 
lade troen og håbet bære os og hver dag erindre 
os selv om, at kærligheden altid sejrer til sidst. 

Nikolaj Steen
Præst
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Så er der stadig meget man husker fra den-
gang. De fleste kan i hvert fald huske, at de 
fik noget godt at spise og drikke. Det gør 
konfirmanderne heldigvis også, - og nu er de 
endnu mere sultne. De kan også huske det 
fadervor, som de lærte dengang… Måske ikke 
udenad de første par gange, men langt væk er 
det ikke. Og så kan de huske, at de har været 
i tårnet og set klokkerne. 

Nogle gange er det fantastisk, at de unge 
mennesker kan huske så meget og andre 
gange slet ikke, for helt ærligt, så er deres 
præst ikke blevet meget modigere. Snarere 
tværtimod. Jeg er bange for både højder, 
små snævre rum og edderkopper og der er 
så rigeligt af alle 3 ting på vej op mod de 

øverste etager af Faxe Kirkes klokketårn. Så 
er det dejligt, at man kan få hjælp af nogle 
seje mennesker, der har lovet at vise både ur 
og klokker frem, og derfor skal der lyde en 
stor tak til kirkegårdens personale fra både 
konfirmanderne og mig

Og hvad der er endnu bedre, så er også det 
andet konfirmandhold blevet lovet en tur til 
(næsten) himmels og så kan det kun blive 
dobbelt så godt alt sammen.

Kirsten Kjær Ohms

I år er vi næsten helt sikre på, at det bliver 
muligt at fejre konfirmationerne som vi 
plejer – og helt uden restriktioner. Vi glæ-
der os derfor til at byde konfirmanderne 
og deres familie og venner velkomne i 
Faxe Kirke til forårets konfirmationer. 

De fleste fra forårets konfirmandhold skal 
konfirmeres St. Bededag d. 13. maj kl. 
10.00 eller kl. 12.00, men nogle enkelte 
af sognets unge bliver konfirmeret Kristi 
Himmelfartsdag torsdag d. 26. maj kl. 
10.30. 

Tirsdag d. 1. februar fik jeg fornøjelsen af at 
hilse på Nikolaj Steen, der i en kortere periode 
vil fungere som præst i Faxe-Roholte Sogn. Se, i 
øvrigt Nikolajs præsentation af sig selv et andet 
sted i bladet.
  Nikolaj er en garvet præst, der allerede på sin 
første arbejdsdag nåede både 2 møder og en 
plejehjemsgudstjeneste. I skrivende stund, dvs. 
efter en måneds tid, er det blev til flere guds-
tjenester, dåb og en del bisættelser, så der er 
allerede mange i Faxe og Roholte, der har mødt 
Nikolaj.
   Jeg glæder mig til at samarbejde med Nikolaj, 
der har masser af ideer og initiativ. Begge dele 
blev bevist ved fastelavnsgudstjenesten sidste 
søndag i februar, - en festlig oplevelse for alle, 
- og vil helt sikkert også blive udfoldet i den næ-
ste tid.

Kirsten Kjær Ohms 

Corona-tiden har sat sine spor, også når det 
gælder minikonfirmander… Og så allige-
vel ikke, for det var og er en fornøjelse, når 
eleverne fra 3. klasse tager imod Faxe Kirkes 
tilbud om et minikonfirmand-forløb. Vi har 
gjort forløbet lidt kortere end ellers, for så 
kan vi undervise hver klasse for sig. 

I januar og februar og den 
første torsdag i marts var 
det elever fra 3. A, der fik 
muligheden for f.eks. 
at se kirken gennem et 
spejl eller male et sne-
fnug på konfirmand-
stuens vinduer, - og 
lige så snart vi havde 
holdt en festlig afslut-
ning med pizza’er og 
sodavand, inviterede vi 
eleverne fra 3. B.

Eleverne fra 3. A. har fyldt et træ med sne-
fnug, som hver især afspejler dagens tema, og 
efterhånden som ugerne er gået er de første 
forårsblomster begyndt at pible frem af sne-
en ved roden. Eleverne fra 3. B. kan glæde sig 

til et træ, der vil blomstre hvidt og 
lyserødt, inden de lysegrøn-

ne blade tager over.  

Kirsten Kjær Ohms 
og  Marianne 

Carlberg

Når man ikke længere er minikonfirmand, men konfirmand…

Forårets konfirmationer

Velkommen, Nikolaj!

Minikonfirmanderne i foråret

FAXE SOGN
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Foråret er godt i gang og endelig, endelig er vi fri for 
restriktioner - væk er både mundbind, begrænsninger 
i antal og retningslinjer for hvor mange vi må være og 
hvor stor afstand vi skal have til hinanden i kirken. 

I får derfor lige et billede fra nytårsaften 2021, 
som forhåbentlig var den sidste med mundbind.

Nu kommer den varme og lyse tid og vi har en masse gode oplevelser i støbeskeen, 
så lad os håbe, at vi nu igen bliver et Corona-frit Danmark ☺ 

Susanne, tidligere kirketjener har 
sagt farvel og jeg har sagt goddag 
som nye kirketjener. Det har været 
en spændende, udfordrende og 
travl start med mange forskellige 
opgaver, højtider og alle mulige ting 
der skal læres og huskes.

Kirken er jo umådelig smuk og et fan-
tastisk rum at arbejde og være i…. jeg føler 
mig meget privilegeret og heldig.

Det er et skønt arbejde, hvor man har mulig-
hed for, henad vejen, at sætte sig eget præg, men 
alting tager tid.

Jeg er omgivet at dejlige kollegaer på alle om-
råder og i alle funktioner, de er alle hjælpsomme 
og klar med gode råd og vejledninger.

……..og et menighedsråd der er rummeligt, 
lyttende og ikke mindst meget professionelle i 
deres tilgang til tillidshvervet.

 Sidst men absolut ikke mindst, så synes jeg 

det har været en stor fornøjelse 
at møde mange af jer frivil-
lige… glæder mig til mange 
flere adventskrans-binderier, 
banko og tøndeslagninger.

For mig er det en helt ny ver-
den, dog uden at være det…… 

jeg har det sådan, at gæste-
omsorg er gæsteomsorg, hvad en-

ten du er i en kirke, på et hotel eller 
på en butik. Det vil altid være noget jeg sætter 
i højsæde.

 Ghita, min kirketjenerkollega, og Kirsten, vo-
res præst, var lidt trætte i starten, når jeg gang ef-
ter gang proklamerede at jeg ville gå ud i Hall’en 
og tage imod gæsterne, og ikke ud i våbenhuset 
og tage imod menigheden.

Jeg skal nok få det lært, det er blevet bedre…
 
Endnu engang tak for at valget faldt på mig…. 
 
Med venlig hilsen “Den nye” kirketjener, Gitte Vejby

Danmark atter frit - coronafrit 😆

Goddag og Farvel

Julen og nytårets gudstjenester…
Er for længst forbi, men var alligevel en så særlig 
oplevelse for os, der var med, at det skal huskes. 
Først og fremmest fordi det var muligt at fejre 
både jul og nytår. Ganske vist med nogle restrik-
tioner, - der skulle vises coronapas, hvis der var 
flere end 100 – men ellers kunne man godt sidde 
tæt og synge, så alt var næsten som det plejede, 
da vi først havde allieret os med et par frivillige, 
der ville stå corona-vagt.

Der var nu ikke meget brug for deres hjælp. 
Juleaften kom der – fordelt på 2 tjenester og in-
kluderet corona-vagterne – hele 18 i kirken. Vi 
er, uden at prale, vant til at møde mange flere 

netop denne aften, men i stedet for at ærgre os, 
så glædede vi os over, at så mange klart havde 
taget stilling til hvem, de ville tilbringe juleaften 
sammen med. Det var bare lidt synd for dem, der 
var mødt op en halv times tid før, fordi de ville 
være sikre på at få en god plads. 

Til gengæld var der langt flere nytårsaften, 
hvor der var over 20 fremmødte, der kunne glæ-
de sig over nytårspynten, et særdeles sprudlende 
postludium og både kransekage og champagne 
til slut. Vi ser frem til næste jul og nytår og håber 
på, at der bliver rift om pladserne, både den 24. 
og d. 31. december.  

Kirsten Kjær Ohms

Sangcafe i præstegårdens konfirmandstue
”Hver fugl synger med sit næb” sådan lyder 
et gammelt ord, og nu hvor foråret er på vej, 
bliver vi mindet om, at der ikke er falske 
stemmer i det fuglekor, der byder solen og 
varmen velkommen. Jo flere, jo bedre.

Det er fuldstændig på samme måde, når 
man møder op til sang-cafe i Faxe 
Præstegårds Konfirmandstue. Jo flere, jo 
bedre – og der er stadig plads til flere, der 
har lyst til en god times sang og næsten en 
halv times kaffepause, hvor man kan hygge 
sig sammen. 

Der er sangcafé: torsdag d. 28. april
torsdag d. 19. maj og torsdag d. 23. juni, 
hvor vi for alvor synger sommersange… og 
nok også Midsommervisen.

Vi mødes fra kl. 10.00-11.30. Hver gang i 
Faxe Præstegårds konfirmandstue. Der er 
kaffe/the og småkager i sangpausen og det 
hele er ganske gratis, så tag bare naboen 
med.  
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“Næh, se!” råbte jeg til min mand forleden. “Ha-
ren er der igen!” Jeg havde ud af øjenkrogen lagt 
mærke til et stort dyr for enden af haven og i 
førte omgang tænkt, at det kunne være en ræv 
eller en hund… men en kat lignede det nu ikke, 
og så var det haren. 

Jeg lagde for alvor mærke til haren, der hopper 
rundt både på kirkegården og i præstegårdsha-
ven, ved påsketid i 2020, hvor alt var så nedluk-
ket, at påsken måtte fejres på alle mulige andre 
måder end ved en gudstjeneste i kirken, så derfor 
blev der hængt små klare påskeæg med opstan-
delses-ord op i kirkegårdens træer, og næsten 
samtidig med det, hoppede haren forbi… og den 
er der altså stadig.

Men haren er ikke den eneste vilde forbipasse-
rende… Der er fasanen… eller nok fasanerne, for 
jeg tror ikke, der er mange fasaner, der overlever 
enten jagtsæsonen eller en vinters strabadser. 
Men flotte er de, især hanfuglene, med deres 
lange halefjer.

Mindre velkomne er rågerne. Først var der kun 
et par enkelte fugle, der havde forsamlet sig i de 
store træer, bagest i haven. Men så kom der flere 
og flere og flere… Og de skræppede og larmede 
og var en plage for os og for andre, indtil der 
kom nogle jægere forbi, der tilbød – selvfølge-
lig efter myndighedernes behørige tilladelse - at 

regulere bestanden. Betalingen? Ja, det var 
såmænd at de fik lov til at tage byttet med 
sig hjem, med hjem. Der var rigeligt med 
fugle tilbage efter “reguleringen”, men no-
get mindre larm – og der er såmænd, suk!, 
også råger igen i år.

Uglerne skriger også, men på en helt anden 
måde. Der holder nemlig også ugler til om-
kring Faxe Præstegård og indimellem kan vi 
en lun sommeraften se en ung ugle holde 
flyveøvelser fra både præstegårdens tag-
ryg – eller fra et gyngestativ, dengang det 
endnu var fast inventar i haven.  Uglerne er 
de såkaldte natugler og selvom jeg har fået 
at vide, at der sagtens kan findes arter med 
meget større vingefang end dem, der holder 
til hos os, så er det nu stadig imponerende 
at se de store fugle brede deres vinger ud og 

lydløst glide hen over haven på vej mod kirkegår-
dens hængeask eller vores store træer.

Ugler spiser bl.a. mus og mus er der nok af i og 
omkring præstegården. Nogle holder til på lof-
tet, andre huserer under gulvet og nogle forvilder 
sig af og til ind i væggene, hvor man i de stille 
nattestunder kan høre dem kratte i isoleringen. 
Jeg er ikke bange for mus, men synes de hører til 
udenfor, men heldigvis er der også andre dyr, der 
har deres faste gang i og omkring præstegården: 
to katte og en dansk-svensk gårdhund. Både kat-
tene og hunden er gode til at tage mus… og så 
håber vi på, at de ikke kommer op mod rotter.

Heldigvis har vi endnu ikke været plaget af dem, 
men til gengæld er der mosegrise, der holder til 
under det store bøgetræ nærmest huset. Der 
er nok ingen fare for at de flytter indenfor, - og 
godt for det, for det meste dyreliv har bedst af 
at leve i naturen. Af samme grund er vi også me-
get glade for, at det nu anbefales, at man lader 
gamle træstamme, grene og kviste ligge, så der er 
lidt mere at gøre godt med, både for insekter og 
andre. I gamle dage var man en doven haveejer, 
når man ikke fik den slags haveaffald skaffet af 
vejen, nu ved vi, at det giver liv og ly, på samme 
måde som de insekthoteller, der nu kan købes 
mange steder.

Kirsten Kjær Ohms 

Sikke en skøn og festlig Faste-
lavn i Faxe Kirke og Sognehus

En fastelavnsformiddag i selskab med masser af 
skønne børn og voksne, engagerede medarbejde-

re, menighedsrødder og arbejdssomme frivillige 😊 

Spirekoret og ungdomskoret gav den fuld gas med 
fastelavnssangen - og det gjorde de supergodt 😊

Faxe Kirke går en tryg fremtid i møde med 
alle de Kirkeriddere vi fik “adlet”. 

Fornemt besøg af både Spiderman, hekse, 
“gamle damer”, prominente gæster som bi-

skop, nonne, munk, heks, nar, manden 
med leen, en talende kat, en engel-præst 
og ikke at forglemme en rigtig ridder 😊

Dejligt endelig at kunne invitere inden-
for - efter nedlukningen sidste år. 

Efter gudstjenesten blev alle de tapre kirkeriddere 
og forældre hædret med fastelavnsboller, soda-

vand til de unge mennesker og kaffe til de voksne, 
og så blev der slået katten af tønden i stor stil. 

Katten i tønderne fik nogle ordent-
lige dask og det lykkedes heldigvis at få 
kronet både Konger og Dronninger 😊

Vi glæder os allerede til næste år 😊

Dyrelivet omkring Faxe Præstegård
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Faxe Kirkes Spirekor er for alle sangglade 
børn fra 1.-6.klasse. Vi mødes i Sognehuset 
hver torsdag fra 15-16. Vi får altid en forfrisk-
ning, og der øves rytmer og sange med mas-
ser af bevægelse. Koret deltager bla. til Faste-
lavnsgudstjenesten. 

Korister fra Faxe Kirkes Ungdomskor deltager 
på skift i Spirekorets prøver og hjælper til. I år 
skal vi opføre og synge til en musical, så vi 
øver også et par lørdag formiddage. Mere om 
dette senere.

Vi er rigtig gode til at overholde gældende co-
ronarestriktioner og korprøverne bliver hele 

tiden justeret, så vi lever op til de pt. gælden-
de restriktioner, så sikkerheden er i top. 

Tilmelding er obligatorisk og sker til Charlotte 
Hjerrild Andersen på telefon eller mail. Se neden-
for.

Har du spørgsmål, så kontakt mig endelig 
på tlf 3030 2291 (efter 10.00, mandag er 
fridag) Der kan også sendes en mail på 
organistcha@gmail.com

Faxe Kirkes Ungdomskor optager nye sange-
re. Ring til Kirkens organist Charlotte Hjerrild 
Andersen og aftal tid til en stemmeprøve.

Koret øver torsdage fra kl. 18-20, deltager i 
workshops, specialarrangementer, koncerter 
og deltager lønnet ved gudstjenester i Faxe 
Kirke.

Korets ældste sangere deltager også lønnet 
ved andre handlinger i kirke og på plejehjem.

Som korist i koret vil du få mulighed for at 
lære alt, hvad du skal kunne som lønnet kir-
kesanger i den danske folkekirke.

Vi synger både helt klassiske og nyere kor-
numre og salmer/sange. 

Har du spørgsmål, så kontakt mig endelig 
på tlf 3030 2291 (efter 10.00, mandag er 
fridag) Der kan også sendes en mail på 
organistcha@gmail.com

HEJ ALLE DRENGE OG PIGER
Kan du lide at synge og er du mellem 7 og 12 år gammel, så se her:

HEJ ALLE DRENGE OG PIGER
Kan du lide at synge og er du mellem 12 og 25 år gammel, så se her:

Fra Faxe, Hylleholt og Roholte Kirker, har gen-
nem vinteren arrangeret sangaftener i de 3 kirker. 
Arrangementerne har været velbesøgte og der er 
sunget med fra alle bænkerækker. 1. marts var 
det Faxe Kirkes tur, og det var en stemningsfuld 
og hyggelig aften, som indledtes med at orga-
nisterne spillede Ukraines Nationalmelodi mens 
samtlige gæster stod behørigt op. Kirsten Kjær 
Ohms, sognepræst i Faxe, tændte lys foran al-
teret med tanke på de umenneskelige forhold 
Ukraine lever under for tiden. 

Derefter guidede Kirsten os igennem aftenen 
og de 3 organister, blev kort før tid til 2 organi-
ster, da organist Charlotte Ander-
sen fra Faxe Kirke fik besked om en 
positiv coronatest, og derfor måtte 
haste hjem, øv.

Vi sang med på både Blå Anemo-
ner, Sneflokke kommer vrimlende, 
Dejlig er jorden, Gå i mørket med 
lyset og mange andre. Aftenens 
tema var netop “Lys i 
mørket” og det passede 
så smukt ind i den første 
forårsaften ☺ 

De 3 organister har 
flere spændende tiltag i 
ærmet - så følg endelig 
med - både på hjemme-
siden og Facebook.

De 3 Organister 
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Særlige gudstjenester i Faxe Kirke

Mariæ Bebudelsesdag
Søndag d. 3. april kl. 10.30
Maria får at vide af englen Gabriel, at hun skal 
føde Guds Søn og bryder ud i lovsang.

PÅSKEN:
Palmesøndag d. 10. april kl. 10.30
Jesus salves af en kvinde på vej mod sin sidste 
påske i Jerusalem. 
Skærtorsdag d. 14. april kl. 10.30
Jesus indstifter nadveren.
Langfredag d. 15. april kl. 10.30 
Liturgisk gudstjeneste med læsninger, musik 
og sang. Jesus blev udleveret til rettergang, 
dømt til døden, hængt på et kors og døde. 
Påskedag d. 17. april kl. 10.30
Påskesøndag hører vi om det ubegribelige, det 
dejlige, det forunderlige, at den Jesus, der var 
død, nu atter lever.
2. påskedag d. 18. april kl. 10.30 i Roholte 
Kirke – OBS! Kirkebil kan bestilles
Maria Magdalene møder Jesus ved den tomme 
grav. 

St. Bededag
Fredag d. 13. maj kl. 10.00 og kl. 12.00 
2 festlige gudstjenester, hvor forårets konfir-
mander får bekræftet dåbens løfter.

Kristi Himmelfartsdag
Torsdag d. 26. maj kl. 10.30
Da Jesus var opstanden var han en tid sammen 
med sine disciple, men han hørte til i himlen. 
Inden han for til himmels gav han sine disciple 
til opgave at gå ud i verden og forkynde og 
døbe. Ved gudstjenesten konfirmeres yderli-
gere 2 af sognets unge. 

Pinsedag
Søndag d. 5. juni kl. 10.30
Pinse kaldes også for kirkens 
fødselsdag. Disciplene var 
forsamlede, da Helligånden kom 
til dem og satte sig som ild på deres hoved. 
Opfyldt af Helligånden kunne disciplene gå 
ud og prædike evangeliet for alle folkeslag på 
deres eget tungemål. Således blev kirken født, 
som et fællesskab der har sin begyndelse i Hel-
ligåndens brændende ild, der puster håb og 
tro og kærlighed ind i vores hjerter. 

2. pinsedag
Mandag d. 6. juni kl. 11.00
Fællesgudstjeneste mellem 4 præster og 7 sog-
ne ved Vemmetofte Klosters Kirkegårdskapel. 
Se omtale under fællesstof. 

Der er gudstjenester på Lindevejscenteret én gang om måneden. 
Spørg på centeret om dato og tidspunkt.

Forsøget med gudstjenestetider kl. 12 i Roholte 
Kirke er nu afsluttet, så i sommerperioden går 
vi nu tilbage til gudstjenester kl 9.00 og 10.30.
Vi vil evaluere forsøget hen over sommeren og 
tage gudstjenestetiderne op til efterår-vinter 
igen.

 Leif Richardt
Fm. Roholte Menighedsråd

Nyt fra formanden

ROHOLTE SOGN

De to sidste juleaftensgudstjenester har været 
meget anderledes end det, vi har været van til i 
Roholte Kirke. Lillejuleaften i 2020 kom 
beskeden om at al kirkegang blev lukket helt 
ned. Tomme kirker i julen – det havde vist ingen 
forestillet sig kunne ske. I 2021 gik det sådan i 
Roholte at gudstjenesten måtte gennemføres 
uden akkompagnement af vores skønne 
romantiske orgel. Det var også utænkeligt. Men 
det blev for mig en helt speciel oplevelse, og så 
gik jeg endda glip af præludiet, fordi jeg ringede 

med klokkerne, men Lene fortalte mig om det 
efterfølgende: Skøn sang af præsten fra alteret. 
Jeg tror det ville have rislet dejligt ned ad ryggen 
på mig, hvis jeg havde fået den oplevelse med.

Hvordan skulle vi komme i gang uden orgel? 
Frygten lurede, og idet kirkesangeren sang for 
til “Det kimer nu til julefest” og menigheden 
istemte, vældede en indre voldsom følelse op i 
mig, så jeg måtte holde igen, for at følelserne 
ikke skulle rende helt af med mig. 

Tankerne for gennem hovedet. Alle oplevelserne 
gennem halvandet år, med restriktioner, 
aflysninger, udskudte mærkedage, rædselsscener 
fra Bergamo, indlagte i hobetal, folk i respirator 
og dødsfald, lastbiler med kister, samt meget 
andet. Det er ufatteligt, hvad der kan passere 
igennem hovedet på to linier af en af vore dejlige 
julesalmer. Jeg fik samlet mig og nød en dejlig 
juleaftensgudstjeneste, som blev forstærket og 
opløftet af en god prædiken. - Vi går efter lyset -. 
Det skal vi blive ved med, selvom det kan se sort 
ud. Søg det positive, det gør livet nemmere.

Tak for en anderledes oplevelse. En oplevelse 
som både Lene og jeg aldrig vil glemme. 
Alligevel vil vi glæde os til en rigtig juleaften i 
Roholte Kirke med det hele. Juleaften i Roholte 
er for os noget særligt. Her sidder vi i halvmørket 
og ser mod lyset på juletræerne samt lysene i 
vinduerne og bænkene. 

Det bliver ikke større.
Niels

En anderledes juleaften
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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

Så er det heldigvis forår igen. Allerede i februar 
stod alle forårsløgene og skabte dejlige forårs 
fornemmelser.

Corona har også her i Roholte lagt dele af 
personalet ned på skift. Heldigvis uden nogen 
blev alvorligt syge. Kirkegængerne har heldigvis 
taget både coronapas og mundbind m.m. med 
positivitet og forståelse. TAK for det.

Som omtalt i sidste kirkeblad går vi i gang 
med at grave det sidste buksbomhæk op efter 
påske, og planen er der bliver plantet nye Thuja 
hække i starten af maj. 

Vi får leveret stedmoder i uge 13, og efter 
planen plantes de inden påske på de gravsteder 
som har betalt for det.

Nytårsaftensdag lavede vores gamle tårn ur 
nytårsløjer. Tiden stod stille i Roholte helt ind 
i januar måned. Urværket er lavet af Bertram 
Larsen helt tilbage i 1883, så måske er det ok 
at være lidt slidt. Efter lidt justeringer fra en 
teknikker går tiden igen i Roholte.

Lørdag d. 29-1 kom stormen Malik. Ud 
over en del nedfaldene grene på kirkegården, 
gik det desværre også ud over nogen tegl på 
kirketårnet, da en af tårnlugerne mod vest 
blæste op. Heldigvis blev det hurtigt repareret 
af en af vores lokale håndværkere. Vi er 
taknemlige over vi trods alt slap med det, og at 
ingen personer kom til skade. 

I vinterens løb har jeg færdig gjort mit kursus 
i ledelse og kommunikation. I september er 
der mulighed for at gå til eksamen i emnet, så 
det håber jeg tiden tillader. Det har været et 
spændende forløb, som har givet nogen gode 
redskaber at arbejde videre med. 

Der er blevet beskåret langs med Roholtevej 
i præstegården. Vi håber der kan blive råd til 
fornyelse af de gamle hække også, mere om 
dette senere på året.

Jeg vil til sidst gøre opmærksom på at vores 
skønne kirke igen er åben fra mandag-fredag 
mellem 8-16. Ring gerne eller opsøg personalet, 
hvis der er nogen spørgsmål.

I ønskes et dejligt forår 
Kærlig hilsen Linda

Hermed lidt, som Nikolaj har sendt om sig 
selv: Jeg hedder Nikolaj Steen, men jeg har 
intet at gøre med musikeren af samme navn. 
Jeg kommer dog selv med en musisk baggrund, 
men jeg har ikke spillet meget de sidste 
mange år. Jeg er Cand. teol. fra Københavns 
Universitet.  

Jeg har været præst i både Norge og Tyskland, 
nærmere Sydslesvig under DSUK. 

Jeg har en bred erfaring og en stor interesse 
for ungdomsarbejde. Jeg har hund, så folk 
kommer nok til at se mig i gadebilledet, når jeg 
er ude at lufte hende. 

Jeg vikarier for tiden i Roskilde Stift, hvor jeg 
bl.a. har været på Stevns og i Stege, hvilket jeg 
har været meget glad for. 

Jeg bor i Valby og har to døtre på henholdsvis 
22 og 15 år. 

Jeg glæder mig til at lære jer at kende, selv om 
det er på lånt tid.

 
På www. Roholtekirke.dk kan 

man se mere om Nikolaj.

Nyt fra graverenVelkommen til Roholte 

Sangcafé i Roholte
Vores populære sangcafé 
har forårets sidste arrange-
ment mandag d. 25. april 
efter det velkendte koncept: 
1. del er tilrettelagt af Chri-
stina. 2. del efter den vigtige 
kaffepause med Mettes gode sa-
ger er med ønsker fra de fremmødte. 
Alle er hjertelig velkommen. Der er ingen 
tilmelding, men husk 10 kr. for kaffe og 
brød. 

Vi ses d. 25.04 og igen til september, 
når sæsonen starter igen. På glædeligt 

gensyn skriver Mette og Christina

Lørdag den 25. september var en festdag 
i Roholte kirke, da Nikoline og Rikke blev 

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

Skærtorsdag d. 14. april markerer vi som
FÆLLESSKABETS AFTEN

Billedeudstilling i Roholte Sognehus

I lysets navn – tanker efter en Taizé-gudstjeneste

Velkommen til Taizé-inspireret gudstjeneste i Roholte kirke
Onsdag d. 1. juni 2022 kl. 19

Aftenen starter med, at der kl. 18.00 er mulighed 
for i Sognehuset, at dele aftensmåltidet med hin-
anden. Det lange bord er dækket, og aftensma-
den står på lammesteg for at mindes Jesu sidste, 
måltid inden korsfæstelsen, og det var jo lam, de 
spiste i Jerusalem den aften på Jesu tid. (der vil 
være kalkun til ikke lammespisere)

Gudstjenesten som Nikolaj Steen står for, er lagt 
til kl. 20.00. Musikgudstjeneste med deltagelse 
af violinist Anna Bernstein, kirkesanger Merete 
Trankilde Larsen og organist Christina Bernstein.

Alle kan spise med for en 50’er
Tilmelding til spisning senest 8.4 til Bente 2116 9588 
eller Lene 2025 5269.

Hvis du har en ledig ovn den dag, til en steg eller 
kartofler, tager vi gerne imod det.
Man kan selvfølgelig også bare komme til guds-
tjenesten.

På vegne af Roholte Kirke, Lene

Charlotte Clante, bosat i Faxe Ladeplads, som 
hen over foråret og sommeren viser et udvalg af 
sine værker i Roholte Sognehus, har hele sit liv 
beskæftiget sig med tegning og maling. De 
udstillede billeder er næsten udelukkende fra 
lokalområdet, hvor motiverne står i kø for at 
blive malet: Strandene ved Vemmetofte og 
Troldhøje, Feddet og Faxe Kalkbrud.  
Desuden et par billeder fra Island, som Char-
lotte har besøgt mange gange.

De udstillede billeder er alle akvareller, og er 
skabt ud fra fotografisk forlæg.  

Hvis i ikke har mulighed for, at komme til et arrangement i Sognehuset,  og i se hendes billeder.  
Så er der mulighed for at kontakte os på kirkegården mellem 8.00 og 16.00 på hverdage. 

www.charlotteclante.dk

Midt i vinterens mørke rækker vi ud efter lyset og håbet. Når vi rækker ud, håber 
vi, at der udefra gribes om os. Følelsen af at blive omsluttet. Varsomt at blive 
åndeligt båret.

Taizé-gudstjenesten i Roholte Kirke d. 25. januar var en sådan oplevelse for mig. Op til 
kirken var tændte fakler, og vi blev mødt af et varmt, blødt lys, da vi trådte ind i kirken. 
Kirken var oplyst af levende lys. Foran alteret lå et stort efeusmykket trækors, hvor vi kunne 
tænde og sætte det lys, som vi fik ved indgangen til kirken. Gudstjenestens indhold var bøn, 
en læsning, der blev gentaget, stille musik og fællessang af Taizésalmer, som er kendetegnet 
ved, at de er enkle, kun indeholder et enkelt vers og med sin bønlige karakter, medvirker til 
den meditative stemning.

I gudstjenesten indgik ca 10 minutters stilhed – kun den enkelte ved, hvad den stilhed 
betyder for muligheden for ro i sindet, men også for åndelig modtagelighed.

Roholte Kirke vender tilbage med en lignende gudstjeneste onsdag d. 1. juni kl. 19.

Christina Bernstein

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

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

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

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

bøn og samtale.

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

Hjertelig velkommen!

Organist Christina Bern-
stein og sognepræst Nanna 
Katrine Fafner Robertson 
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“På tredje dag opstanden fra de døde”: tredje 
gang er lykkens gang. Vi døbes også i “Faderens 
og Sønnens og Helligåndens navn”, den tre-
enige Gud. Tallet 3 går igen gennem hele det 
kristne univers: “tro, håb og kærlighed” hos 
Paulus - og ikke mindst kirkens 3 vigtigste høj-
tider: Jul, Påske og Pinse. Alt sammen noget de 
3 gange 3 bedeslag - vi hører, når solen ringes 
op og ned - skal minde os om. Det ser ud til, at 
denne tredje Påske efter Coronaens udbrud 
også er lykkens gang, hvor vi håber på en no-
genlunde normal fest, selvom mægtige kræfter 
derude stadig forsøger at så tvivl om festglæ-
dens berettigelse. 

I Påsken følger vi afslutningen på Jesu rejse på 
jord som menneske. Det får alt sammen en ny 
begyndelse påskedag, hvor vores rejse på jorden 
sammen med Gud er bekræftet én gang for alle. 
Det begynder med Jesu indtog i Jerusalem, som 
vi fejrer Palmesøndag den 10. april kl. 10.30 i 
kirken. 

Dernæst fejrer vi Jesu sidste måltid sammen 
med sine disciple, og dermed nadverens indstif-

telse og fællesskabet mellem Gud og menneske 
omkring noget så almindeligt – og fundamen-
talt – som spisebordet. 
Dette finder sted Skærtorsdag den 14. april kl. 
10.30 i kirken efterfulgt af FÆLLESSPISNING 
ovre i Sognehuset, hvor alle er velkomne. 
Af hensyn til beværtning bedes man tilmelde sig senest 
onsdag den 6. april til kordegn Bodil Hovmand på e-
mail: BOHO@KM.DK
Pris for mad: kr. 50,- /Børn under 12 er gratis. Pr. 
genstand: kr. 10,-. 

Langfredag den 15. april kl. 10.30 mindes vi 
med en stille gudstjeneste - uden nadver - Jesu 
død og korsfæstelse. 

Og endelig, Påskedag søndag den 17. april kl. 
10.30, fejrer vi Påskens absolutte højdepunkt, 
hvor kvinderne finder graven tom, idet de mø-
des af englens ord: Frygt ikke! Jeg ved, at I søger 
efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; 
han er opstået, som han har sagt. 

Anden Påskedag, mandag den 18. april kl. 
10.30, fortsætter festglæden fra dagen før. 

Pinsen kaldes for kirkens fødselsdag, fordi dette 
er dagen, hvor Helligånden blev alle kristne til 
del, så de blev i stand til at udbrede evangeliet til 
alverdens forskellige mennesker. 

Derfor er alle hjerteligt velkomne til Hylleholt 
kirkes fødselsdagsfest den 5. juni kl. 10.30 i 
kirken. 

Gaveønsker: 
1. godt humør
2. masser af kærlighed
3. sangglæde
4. dig som du er
5. andet?

Påsken Pinsen

Udtræden af menighedsrådet

Menighedsrådet har i sit møde d. 31. januar behandlet Jane Schwensens anmodning om af 
personlige grunde at udtræde af menighedsrådet. Denne blev imødekommet.  
Jane Schwensen blev ved valget i november 2020 valgt som 1. suppleant og kom ind i 
menighedsrådet d. 23./8.-21 efter Steen Wisborgs udtræden. Hun kom straks ind i 
Aktivitets- og Koncertudvalget som formand. Ligeledes sad hun i Liturgiudvalget.  
Vi kommer til at savne Jane Schwensen, men har fuld forståelse for hendes beslutning. 
Menighedsrådet takker dig for din indsats for Hylleholt Kirke og ønsker dig og dine alt godt 
i tiden, der kommer. 
Vi glæder os til at se dig igen i Hylleholt Kirke.

Indtræden af menighedsrådet
Som konsekvens af Jane Schwensens udtræden indtræder Palle Hauge Simmelkjær i 
menighedsrådet. Palle Hauge Simmelkjær blev valgt som 2. suppleant ved valget i november 
2020. Han har med få undtagelser deltaget i menighedsrådsmøderne, så han er helt på 
omgangshøjde med arbejdet i rådet. Han indtræder i Aktivitets- og Koncertudvalget, 
ligesom han nu også sidder i Liturgiudvalget.  
Vi byder Palle velkommen og glæder os til fortsat godt samarbejde.

Jens Jørgen Balle Knudsen.

Anden Pinsedag fejrer vi i Vemmetoftes naturskønne omgivelser ved 
kapellet – efterfulgt af et lille traktement. Medbring en klapstol og 
paraply mandag den 6. juni kl. 11.00. Vi ses…

Glædelig Påske til alle!

Glædelig Pinse
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Kasserer 
Sonja Olsen

Jeg blev tilbage i 2012 spurgt - af et tidligere me-
nighedsrådsmedlem - om jeg kunne tænke mig 
at blive medlem af Hylleholt Menighedsråd, jeg 
fik oplyst, at posten som kasserer ville blive ledig.

Jeg har i mit arbejdsliv været ansat i regnskabsaf-
delinger - sidst på Faxe Bryggeri, Royal Unibrew 
i 33 år. - Jeg gik på efterløn i 2010.

Der var kommet nyt regnskabssystem i 2011, så 
jeg skulle læres op i dette system af den afgående 
kasserer, som havde været i Menighedsrådet i 20 
år.

Jeg er kommet godt ind i regnskabssystemet, så 
jeg på bedste måde kan vejlede medlemmerne af 
Menighedsrådet.

Jeg ønsker, at Hylleholt Kirkekasse kan fortsætte 
med at have økonomi til at udføre de vedlige-
holdelser af Kirke og bygninger, der må komme. 

Vi fik i efteråret 2019 anlagt adgangsvejen til 
kirken, som havde været på tegnebrættet i over 
20 år.

Der skal således også være plads i økonomien 
til nye tiltag, som Menighedsrådet ønsker at ud-
føre. 

Sonja Olsen, kasserer

Palle Hauge 
Simmelkjær

Spørgsmål 1:
Kan du fortælle lidt om baggrunden for at vil 
være medlem af menighedsrådet?
Jeg så i Ugeavisen, at kun et medlem i det gamle 
menighedsråd ville genopstille ved det kom-
mende valg. Således en alvorlig situation, som 
kunne blive katastrofal, hvis for få ville stille op. 
Det fortalte jeg min kone, som beordrede mig 
til selv at gøre noget!

Spørgsmål 2:
Kan du fortælle om dine opgaver i menigheds-
rådet?
Jeg er menigt medlem, men jeg skal nu sidde i 
Aktivitets- og Koncertudvalget.

Spørgsmål 3:
Kan du fortælle om dine visioner for Hylleholt 
Sogn?
Jeg flyttede til Ladepladsen i 2019. Jeg tror på 
en positiv udvikling i byen og derfor vigtigt at 
bevare en selvstændig kirke for lokalsamfundet.

Palle Hauge Simmelkjær 
Menigt medlem 

Præsentation af Menigheds rådets medlemmer NY VISION FOR HYLLE-
HOLT KIRKE 2022-2024

TROSBEKENDELSE AF KATHRINE LILLEØR

I menighedsrådets møde d. 31. januar vedtog vi 
vision for Hylleholt Kirke 2022-2024. Oprinde-
ligt skulle vi have lavet ny vision, da vi tiltrådte i 
2021, men vi besluttede at vores første år i me-
nighedsrådet skulle bruges til at lytte, se og iagt-
tage, inden vi påbegyndte dette meget vigtige 
arbejde. Et arbejde, der krævede megen overve-
jelse og grundighed, og som skulle munde ud i 
en vision, som alle rådets valgte medlemmer, 
præst og medarbejderrepræsentant ville kunne 
se sig selv i. Dette skulle gerne medvirke til forny-
else og en mere forståelig kirke og ikke mindst en 
mere tilgængelig kirke for os i Hylleholt Sogn.

Nogle er nok af den opfattelse, at en vision blot er 
noget, man skal have. Et papir, man kan hive op 
af skuffen, når der skal holdes taler. Vi er af en 
ganske anden opfattelse. Uden at svinge os op i 
de store lyriske højder opfatter vi vores vision som 
et dokument – som et kompas, der skal arbejdes 
henimod – altså noget, der skal gennemføres i 
praksis. Så selvom der ikke er tale om en revolu-
tion, så er der i hvert fald tale om en klar – nogen 
vil sige – markant forandring, der gerne skulle bi-
drage til øget interesse for vores fælles kirke.

Visionen er blevet ledsaget af bemærkninger til 
hvert enkelt punkt, hvilket også er nyt. Disse be-
mærkninger er tilføjet for, at alle løbende kan se, 
hvad der menes med de enkelte visionspunkter, 
så ingen kan tage fejl. 

Én af de helt afgørende bemærkninger er, at vi 
tilkendegiver, at vores kirke har udgangspunkt i 
Grundtvigs kirkesyn – men anno 2022. Således 
har vi bekendt kulør. Alle er hjerteligt velkomne i 
vores kirke – uanset kirkeligt tilhørsforhold. Man 
skal blot vide, hvad vi står for, og hvilken kirke 
indholdsmæssigt man træder ind i.
Det er med stor glæde, at vi kan meddele, at 
denne vision blev vedtaget i enighed.  Vores visi-
on med tilhørende bemærkninger kan findes på 
vores nyligt tilrettede hjemmeside 
www.hylleholtkirke.dk

Jens Jørgen Balle Knudsen, formand

I forbindelse med vedtagelsen af vores nye vision 
for vores kirke drøftede vi, hvorledes vi bl.a. kun-
ne gøre tilgangen til vor kirke mere nutidig – her-
under gøre trosbekendelsen mere forståelig og 
det i et tidssvarende sprog. Vi valgte som eksem-
pel en anderledes trosbekendelse udarbejdet af 
Kathrine Lilleør. Vi fandt den meget lys og smuk. 

Den lyder:
Vi vender os fra ondskab, der kommer fra andre 
og fra os selv.
Vi tror på Gud, der skaber, hvad Han nævner, og 
holder, hvad Han lover.
Vi tror på Jesus Kristus, Guds og Marias søn, der 
i sin forkyndelse, død og opstandelse viste os, at 
Gud er lys, og der intet mørke er i ham.
Vi tror på Helligånden, Guds nærvær, der binder 
os til hinanden ved at lade kærlighed, trøst og til-

givelse gå fra hjerte til 
hjerte og fra hånd til 
hånd, indtil den dag dø-
den sænker sig over os, 
og vi bæres ind i Guds 
evige lys. 

Vi har ikke mulighed for at bruge den i Guds-
tjenesterne, men vi kan søge biskoppen om til-
ladelse til i en prøveperiode at anvende den. Det 
kræver også enighed i menighedsrådet og først 
og sidst tilslutning hertil af vores præst. Også 
dette blev vedtaget i enighed. Derfor vil vi, når vi 
får ny biskop til efteråret søge om tilladelse. Ind-
til da vil denne trosbekendelse ligge på vores 
hjemmeside: www.hylleholtkirke.dk

Jens Jørgen Balle Knudsen, formand.
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Mulighed for 
dåbsgudstjeneste

i Hylleholt Kirke:
Lørdag d.  11.06.2022
Lørdag d.  17.09.2022

tilbydes dåbsgudstjeneste kl. 10.30
v/Erik Grønvall Kempfner.
Tilmelding til kirkekontoret v/kordegn 
Bodil Hovmand Mail: BOHO@km.dk
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HYLLEHOLT SOGN

Konfirmandind-
skrivning i august

KONFIRMATION
2024 i Hylleholt Kirke

Vi vil lige gøre opmærksom på, at vi har 
konfirmandindskrivning for 2022/23 i 
august  – efter skolestart. 

Nærmere besked vil blive givet i KirkeHil-
sen for juli-august-september-oktober, 
samt på skolens Aula.

/BOHO

Lørdag d. 13. april kl. 10.00

Lørdag d. 13. april kl. 13.00

Søndag d. 14. april kl. 10.30

Søndag d. 15. september kl. 10.30

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

FÆLLESARRANGEMENTER & KONCERTER

 RoKoGo Koret under ledelse af Christina 
Bernstein og Faxe Kirkes Ungdomskor under 

ledelse af Charlotte Hjerrild Andersen

Oplev voksenkoret og ungdomskoret synge 
både hver for sig og sammen i denne 
dejlige forårskoncert.

Kom og bliv smittet af vores
kors sangglæde 

Forårskoncert 
I HYLLEHOLT KIRKE 

ONSDAG D. 27. APRIL KL. 19
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FÆLLESARRANGEMENTER & KONCERTERFÆLLESARRANGEMENTER & KONCERTER

BABYSALMESANG

Første gang: onsdag d. 20. april kl. 10.00-10.45
Efter påske er der igen babysalmesang i Faxe Kirke for de 0-1-årige og 
deres forældre/bedsteforældre. Organist Charlotte Hjerrild Andersen 
står i dette forår for kirkens musikalske tilbud til de allermindste og 

deres forældre.
Undervisningen begynder onsdag d. 20. april og fortsætter i alt 8 gange 
til og med onsdag d. 8. juni, hver gang fra kl. 10.00-10.45. Derefter kan 

de små puttes til en ofte tiltrængt lur.
Babysalmesang er et gratis tilbud. Børn fra sognet har derfor fortrinsret, 

men der kan også være plads til andre.
Max 10 børn. Tilmelding til Faxe Kirkekontor. Se adresselisten bagest i bladet.

S MMERKONCERT
Faxe Kirke – Torsdag d.  2. juni kl. 19.00

Medvirkende:
Faxe Kirkes Ungdomskor · Faxe Kirkes Spirekor 

Alberte og Andreas evner at 
spille sig ind på den del af 
livet, der er poetisk og man 
går aldrig fra en intimkoncert 
med det musikalske 
makkerpar uden at mærke 
hjertet banke på ny.

Koncerten finder sted 
d. 5. maj Kl. 19 
i Hylleholt Kirke. 

Entre kr. 100,-
Find link til billetsalg på 
www.Hylleholtkirke.dk 
under "koncerter", og 
vent ikke for længe hvis 
du vil sikre dig billet til 
denne koncert.

Forårskoncert
Byd foråret velkommen i Hylleholt 

Kirke ved en koncert med 

Alberte Winding akkompagneret 
af guitaristen Andreas Fuglebæk
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FÆLLESARRANGEMENTER & KONCERTERFÆLLESARRANGEMENTER & KONCERTER

ANDERS BLICHFELDT 
I FAXE KIRKE 

FREDAG DEN 20. MAJ
KL. 19.30

Tro, håb, kærlighed og musik

2. PINSEDAG ved 
Vemmetofte Klosters 

Kirkegårdskapel
Da 4 sognepræster og 7 sogne sidste år gik 
sammen om at fejre 2. pinsedag ved Vem-
metofte Klosters Kirkegårdskapel, så var 
det et forsøg. Bagefter var alle enige om, at 

det også var en succes, der både kunne og 
burde gentages. Vemmetofte Kloster har endnu engang velvilligt stillet 

kirkegårdens kapel til rådighed, men vi bliver udenfor, hvis vejret tillader det.

Vi opfordrer derfor også denne gang til at man selv medbringer egen 
kirkebænk=havestol, - og derudover nyder hele den særlige pinse-
fornemmelse af, at man kan mere i fællesskab med hinanden og 
Vorherre end man kan for sig selv. Efter gudstjenesten vil det 
være et traktement i Vemmetofte Klosters skønne park. 

I Anders Blichfeldts indre har der altid været musik. 
Til tider fylder musikken det hele. Det er i dette rum, at ny 

musik opstår og senere finder sin vej til publikum. 

Musikken er et grundstof i Anders, en måde at opleve verden på. I musikken 
udtrykkes glæde, smerte, sorg, tro, håb og kærlighed. En sang eller melodi kan vække 
følelser i os. Det kan være minder, glæde eller sorg, der pludselig overvælder os, når vi 

hører en særlig melodi. Andre gange får vi lyst til at danse og feste.

I løbet af Anders’ kirkekoncert får vi hans bud på, 
hvad det er, musik kan. 

Desuden får vi historier fra Anders’ liv samt eksempler 
på de sange, der har hjulpet ham gennem gode og 
svære tider samt historierne bag nogle af de mange 

sange, Anders har skrevet.

Anders Blichfeldt giver historien bag de mange hits og 
man indvies i en helt speciel verden, som de fleste 

ellers kun kender gennem medierne.

Kirkekoncerten er en rejse, som tager udgangspunkt i de 
begivenheder, der førte til hans liv som musiker. 

Man hører om opturene og nedturene, sorgerne, glæderne, 
venskaberne og kærligheden. Kom med ind i komponistens 

værksted. Ærligt og humoristisk fortalt.

Koncerten er en Støttekoncert for Faxe Kirkes menighedspleje. 

Billetter købes på 
https://billetsalg.kirkekoncerter.dk/koncert/anders-blichfeldt-i-faxe-kirke/ 

og koster kr. 295,- + gebyr.

PILGRIMSVANDRING 
for Tryggevælde Provsti
Lørdag d. 10. september 2022

Så indbydes der igen – for 17. gang – til Pilgrimsvandring for 
Tryggevælde Provsti.

I år vil turen udgå fra Roskilde – i anledning af 1000 året for 
Roskilde Stift – og slutte i Trekroner Kirke.

Der vil komme detaljeret program i næste KirkeHilsen og 
på Hylleholt Kirkes Hjemmeside.

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

Nikolaj Steen, Præstevikar
Faxe Kirkekontor, Gl. Strandvej 1, 4640 Faxe
Tlf. 31 68 74 70 – E-mail: njs@km.dk
Fridag: Mandag

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

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

ORGANIST: Charlotte Hjerrild Andersen
Tlf. 30 30 22 91, organistcha@gmail.com
Træffes efter kl. 9.30 tirsdag-fredag. 
Fridag: Mandag

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

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

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

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

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

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

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

Kirkelig vejviser FAXE

Sognehuset     
Få mere information ved henvendelse   
på kirkekontoret eller på hjemmesiden

www.facebook.com/Faxe kirkes side

Omdelingen af KirkeHilsen  
Faxe Ladeplads Idrætsforening (FLI) står for 
omdelingen af KirkeHilsen, som de har gjort 
de seneste 14 år i Faxe Ladeplads. Det er i år 
et U12-drengehold fortsat med Tom Hammer 
som ansvarlig, der 4 gange om året deler bla-
dene ud. Menighedsrådet er glad for at kunne 
støtte det lokale idrætsliv. Skulle bladet udebli-
ve, bedes man kontakte kirkekontoret. 

FAXE SOGN

For mere information:
www.faxekirke.dk

TORSDAG DEN 16. 
DECEMBER KL. 19.00 

Påskeblomst! men er det sandt:
Har vi noget at betyde?
Er vor prædiken ej tant?

Kan de døde graven bryde?
Stod han op, som ordet går?
Mon hans ord igen opstår?
Springer klart af gule lagen
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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. E-mail: kkoh@km.dk
Træffes bedst: tirsdag-fredag kl. 10-11 
Fridag: Mandag

Nikolaj Steen, Præstevikar
Faxe Kirkekontor, Gl. Strandvej 1, 4640 Faxe
Tlf. 31 68 74 70 – E-mail: njs@km.dk
Fridag: Mandag

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

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

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

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

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

Kirkelig vejviser ROHOLTE

ROHOLTE SOGN

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

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

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

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

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

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

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

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

Kirkelig vejviser HYLLEHOLT

HYLLEHOLT SOGN

MENIGHEDSRÅDSMØDER 2022:
25.04. – 30.05. – 27.06. – 22.08. – 19.09. 
– 31.10. – 21.11.
Menighedsrådsmøderne er offentlige, og alle er vel-
komne til at overvære møderne, der starter kl. 16.00 
og holdes i Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, 4654 
Faxe Ladeplads. 
Et par dage før hvert møde kan dagsorden og senere 
referatet læses på kirkens hjemmeside:
www.hylleholtkirke.dk

Kollekt 2022
Resten af 2022: Hylleholt Sogns Juleuddeling 

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

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

KIRKEBLADSUDVALG:
- Sognepræst Erik Grønvall Kempfner: 

formand – mail: ERGK@km.dk
- Kordegn Bodil Hovmand: sekretær 
 – mail:BOHO@km.dk
- Jette Klemmed – mail: jetteklemmed@outlook.dk
- Flemming Wittrock –  

mail: flemmingwittrock1940@gmail.com

Alle læsere i Hylleholt Sogn er velkomne til at kontakte 
udvalget med kommentarer og gode forslag. 
  
Stof til næste KirkeHilsen afleveres til kordegn Bodil 
Hovmand: mail: BOHO@km.dk · senest 27. maj. 2022.

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

Omdelingen af KirkeHilsen        
Faxe Ladeplads Idrætsforening (FLI) vil også i 2022 stå for omdelingen af KirkeHilsen, som de har 
gjort de seneste 14 år.  Menighedsrådet er meget glade for, at FLI og Tom Hammer fortsat vil stå for 
uddelingen, og vi takker for samarbejdet herom. Hvis bladet udebliver, bedes man kontakte Kirkekon-
toret kordegn Bodil Hovmand, mail: BOHO@km.dk - tlf: 24 66 89 77. 

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

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

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

MENIGHEDSRÅDSMØDER 2022

26.04. – 24.05. – 21.06. – 23.08. – 20.09. – 
25.10. – 22.11.

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

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

www.roholtekirke.dk
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GUDSTJENESTER · APRIL · MAJ · JUNI

FORKORTELSER:  KKO = Kirsten Kjær Ohms · EGK =  Erik Grønvall Kempfner  · NKFR = Nanna Katrine 
Fafner Robertson · NS = Nikolaj Steen · NN = Vikar  TEGN:  K = Kirkebil  ·   = Med forudgående spisning. 
Se omtale.   ·  = Konfirmation  ·  ☞ =  der henvises til en af nabokirkerne 

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

SØNDAG I KIRKEÅRET  FAXE ROHOLTE HYLLEHOLT
APRIL
3. april Mariæ Bebudelsesdag 10.30 NS 10.30 KKO 10.30 EGK K
10. april Palmesøndag 10.30 NS 10.30 KKO 10.30 EGK
14. april Skærtorsdag 10.30 KKO 20.00 NS  10.30 EGK K
15. april Langfredag 10.30 NS 10.30 KKO 10.30 EGK
17. april Påskedag 10.30 KKO 10.30 NS 10.30 EGK K
18. april 2. påskedag  ☞ 10.30 KKO 10.30 EGK
23. april Lørdag  - -                               10.00 + 13.00 EGK 
24. april 1. s.e. påske 10.30 NS 09.00 NS 10.30 EGK 

MAJ
1. maj 2. s.e. påske 10.30 KKO 10.30 NS 09.00 KKO K
8. maj 3. s.e. påske 10.30 NS 10.30 KKO 10.30 EGK
13. maj St. Bededag 10.00 KKO  12.00 KKO  10.30 NN
15. maj 4. s.e. påske 10.30 KKO 10.30 NS 10.30 NN K
22. maj 5. s.e. påske 10.30 NS 10.30 KKO  09.00 KKO
26. maj Kristi Himmelfartsdag 10.30 KKO  10.30 NS 10.30 NN K
29. maj 6. s.e. påske 10.30 KKO  ☞ 10.30 NN
☺
JUNI
1. juni Onsdag 19.00 Taizeé-gudstjeneste v/NKFR 
5. juni Pinsedag 10.30 KKO 10.30 NKFR 10.30 NN K
6. juni       2. pinsedag ved Vemmetofte Klosters Kirkegårdskapel - kl. 11.00 FÆLLES           K
12. juni Trinitatis 10.30 KKO 09.00 KKO 
19. juni 1. s.e. T. 10.30 KKO 09.00 KKO 10.30 NN K
26. juni 2. s.e. T. 10.30 KKO 09.00 KKO 10.30 NN

JULI
3. juli 3. s. e. T. 10.30 KKO 09.00 KKO 10.30 NN K
10. juli 4. s. e. T. 10.30 KKO 09.00 KKO 10.30 NN


