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HVAD NU HVIS…?

Siden mandag den 21. december 2020 er vi 
gået lysere tider i møde, idet fænomenet vinter-
solhverv har gjort sig gældende på den nordlige 
halvkugle. Allerede dagen efter den 21. decem-
ber fik vi et par sekunders ekstra sollys. Derfor 
kan det ikke undre, at også den kristne jul her er 
kommet til at handle om lysets fødsel til verden…

Fænomenet har i mange forskellige kultursam-
menhænge haft samme store betydning. Forestil 
dig, hvis solens bue på himlen bare fortsatte med 
at blive lavere og lavere efter den 21. december! 
Vi ville få grønlandske tilstande her i Danmark. 
Og fortsatte solen dybere og dybere ned bag ho-
risonten, hvad så…? 

I beretningen fra biblen om den første dag og 
jordens skabelse, står der, at Gud sagde: ”Der 
skal være lys!” Og der blev lys. Gud så, at lyset var 
godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kaldte 
lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det 
aften, og det blev morgen, første dag. Jeg er ofte 
blevet spurgt om hvordan det er muligt for Gud 
at skabe lyset først og dernæst solen. Med alle 
disse lyspærer vi omgiver os med og vores viden 
om astronomi kan vi ikke forestille os et lys uden 
en kilde. Svaret er måske overraskende enkelt: 
man kom meget mere ud dengang end vi gør i 
dag. Det første du ser, når du betragter solop-
gangen, er ikke solen på vej over horisonten, men 
et forunderligt lys uden kilde der ligesom breder 
sine vinger henover himlen og kryber henover 
landskabet og umærkeligt fortrænger skyggerne 
og vækker farverne til live. Enhver umiddelbar er-
faring kan se at lyset kommer før solen. Biblen 
taler først og fremmest til menneskets umiddel-
bare erfaring. 

Nu gør vi brug af vores umiddelbare fantasi, idet 
vi forestiller os en verden uden daggry eller sol. 

Verden ville til sidst henligge i bidende frost, og 
et ubeskriveligt mørke ville opsluge alting. Alt 
i verden ville givetvis dø. Bag julens mysterium 
rumsterer altså et fundamentalt spørgsmål: 
HVAD NU HVIS lyset ikke var kommet til verden? 
HVAD NU HVIS Jesus aldrig var kommet til ver-
den? Hvilken vidunderlig glæde det så er at erfare 
lysets langsomme tiltagen i januar, februar og 
marts! Det er stadig koldt, selvom solen dag for 
dag er steget højere og højere op på himmelhvæl-
vingen. Faktisk er det paradoksalt nok blevet kol-
dere, fordi luften, jorden og vandet kun langsomt 
lader sig opvarme. Den gode nyhed står dog fast: 
at det ufattelige mirakel er sket! Vi er stadig her! 
Ikke som istapper på grund af frostvinde i en ver-
den uden lys og håb. Men som levende og varme 
mennesker, der ganske vist må rykke tættere sam-
men for at holde os varme. Stryg en tændstik og 
tænd et lys. Mind dig selv og hinanden om – i 
denne mørke og kolde tid – at sejren allerede er 
vundet for os. Miraklet er sket – det tager blot tid 
om at bryde igennem. 
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Faxe Kirkes Frivillig Gruppe 4
Vi kan - også når vi skal … 6
Følg os gerne på Facebook 6
Sangcafé 7
Corona beretning fra Charlotte 8
Årets konfirmander 12

Vi er alle i samme båd 14
Nyt fra graveren 15
Konstituering af menighedsråd 16
Hjemmesiden 16
Musikken lever 17
Kirkeklubben 17

Hylleholt Kirke 2 nye bænke 18
Filmaften d. 8. februar 20
Filmaften d. 8. marts 20
Påsken 21
Konstituering i Menighedsrådet 22
Dåbsgudstjenester 22
Erindringsværkstedet 23
Årets konfirmander  24

32



54
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Det hele kulminerede i julebasaren som blev 
holdt i sognehuset torsdag og fredag - og hele 
gruppen har virkelig ydet med det formål for øje, 
at der skulle samles penge ind til julehjælpen, og 
det blev der 

Og som om det ikke var nok, gik gruppen samti-
digt i gang med at arrangere julekoncert i kirken, 
som løb af stablen torsdag den 10. december. 
Også her var formålet at skaffe ekstra midler til 
julehjælpen. 

Her var arbejdslysten lige så stor som til basaren 
og igen blev der planlagt til mindste detalje, pla-
kater hængt op m.m.

Tomas Zawadski blev engageret til koncerten. 
Tomas er fra Faxe og kirkesanger i lokalområ-
det. Tomas både synger og spiller selv og sang 
på smukkeste vis julen ind. Og igen lykkedes det 
gruppen at få samlet endnu mere ind til julehjæl-
pen. 

Så jeg vil gerne stor-rose vores frivilliggruppe ved 
Faxe Kirke - I GØR VIRKELIG EN FORSKEL ☺ 
Tak for jer 

Ghita Kruuse

Da COVID-19 satte ind, var det ligesom om, at 
initiativet med at opstarte en friviilig gruppe til 
gavn i kirken, gik lidt fløjten. Ikke at forstå, at de 
frivillige forsvandt, for det gjorde de så langt fra, 
tværtimod kom der faktisk flere til, som gerne ville 
være med.

Men som alle ved dalede aktiviteterne drastisk, 
og arrangementer blev aflyst næsten hurtigere end 
de blev planlagt. 

Så henover sommeren og det spæde efterår er 
det blot blevet til et par små “kaffe-møder” for 
lige at holde kontakten til hinanden. 

MEN, i starten af november blev det altså grup-
pen for meget - bare at lade stå til og ikke foretage 
sig noget - så egenhændigt gik frivilliggruppen i 
gang med at planlægge en julebasar til slutningen 
af november. Hele uge 48 stod i basarens tegn, og 
der blev kreeret - både juledekorationer, advents-
dekorationer og andre dekorationer, forskellige 
julesmåkager blev bagt, håndarbejde - både i træ 
og i perler udført o.m.a. 

Alle som én deltog og bidrog lystigt og bød ind 
med alt hvad der kan tænkes. Om det så var op-
hængning af plakater i byens forretninger, institu-
tioner m.m. så blev der gået til den med krum hals 
en våd tirsdag midt i november.

Faxe Kirkes Frivillig Gruppe

FAXE SOGN

FRIVILLIG I FAXE KIRKE
Vi har også brug for DIG 

Vi er godt i gang med at etablere et “frivillig-korps” 
ved Faxe Kirke. Mange har allerede været i aktion, og 

vi er rigtig glade for al den ekstra hjælp I giver 

Vi kan sagtens være flere, så hvis du tænker, at det lige er 
dig, så giv Ghita Kruuse et ring på telefon 2326 1966. 

Det kan være, at du er en “ørn” til blomster, har let til smil og kan 
brygge en kop kaffe, eller måske er kreativ på andre områder. 

Vi glæder os til at høre fra dig.
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Faxe Menighedspleje var så heldige at få mange 
af Jim Lyngvilds omdiskuterede billeder (i pla-
katstørrelse), som tidligere på året var udstillet 
- med stor debat til følge - i Faaborg Kirke. 

Og Jim Lyngvild donerede plakaterne således, at 
Faxe Kirke kunne disponere frit over de plakater 
vi fik. 

Det afstedkom en idé om at afholde auktion 
over plakaterne til fordel for julehjælpen. Og det 
blev sat i værk. Og i denne COVID 19 tid - ja så 
blev det til online auktion - hele 3 af slagsen - for 
vi fik 18 plakater. 

Det var et noget anderledes projekt end vi kender 
det fra kirken, hvor vi gerne vil være sammen - 
men det var også et sjovt projekt at sætte i søen 
- og heldigvis blev de fleste plakater solgt. 

Udover denne kreative idé fra menighedsplejen, 
så kom Biografen Kanten også julehjælpen til 
undsætning. 

Biografen ville gerne støtte menighedsplejen ved 
at lade billetindtægten fra hele 3 forestillinger gå 
til julehjælpen. 

Virkelig en flot gestus, som vi selvfølgelig takkede 
ja til. 

Endnu en gang var vi heldige, og vi er glade for 
at Biografen Kanten i denne særprægede tid, 
hvor mange virksomheder selv er trængte, havde 
overskuddet og modet til at foreslå et sådant ar-
rangement.

Tusind tak for et fantastisk initiativ fra vores 
gode biografvenner. Forhåbentlig bringer frem-
tiden endnu flere muligheder for at indgå i andre 
spændende samarbejder!

Vi kan - også når vi skal … 

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

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

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

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

Følg os gerne på Facebook/Faxe Kirkes side

Sangcaféen er stadig på corona-pause
Men både organist Charlotte Hjerrild Andersen og sognepræst Kirsten Kjær Ohms 
glæder sig til at genoptage det hyggelige samvær, lige så snart det er muligt!
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Men virkeligheden har sandelig forandret sig 
siden før coronaen. 
Faxe Kirkes Spirekor øver fra 15.00 til 16.00. 
Faxe Kirkes Ungdomskor øver fra 17.50 til 20.00.

Om formiddagen lægger jeg sidste hånd på selve 
den musikalske del af prøven, øver klaver til ak-
kompagnement, stemmer, planlægger prøvens 
opbygning. Derefter sørger jeg for at skrive tek-
ster, skriver noder til akkompagnement, finde 
noder til koristerne og kopierer den sidste nye 
korkalender eller andre vigtige informationer til 
koristerne på kopimaskinen i sognekontoret. 
Hvis jeg mangler juice og müslibarer til korister-
ne, må jeg en lige en tur omkring Meny for at 
fylde lagrene op. 

Jeg møder kl. 13.00 udenfor Sognehusets dør og 
tager mundbind på før jeg går ind. Det beholder 
jeg på hele dagen frem til Ungdomskoret er gået 
hjem og jeg har ryddet alt op ca.- kl. 20.30.

Det første jeg gør, er at bære alle mine kor-tasker 
ind fra bilen. I taskerne ligger alle de mapper og 
noder, som jeg bruger både til forberedelsen 
hjemme og ved prøverne i koret. Så tager jeg pla-
stichandsker på og finder tommestokken frem. 
Den er nøjagtig 2 meter. Heldigt lige præcis den 
afstand, der skal være mellem sangere i en coro-
natid. Koret har deres egne stole, som ikke bliver 
brugt af andre i ugens løb, så her sparer vi en 
masse coronarengøring blot fordi der går en uge 
imellem at vi bruger stolene.

Heldigvis er nogle af Spirekorets hjælpere (de 
yngste korister i Faxe kirkes Ungdomskor) i fami-
lie med nogle af sangerne fra Spirekoret. De kan 
sidde tættere end med to meters afstand og det 
er heldigt for ellers ville der ikke være plads til os i 
Sognehuset, uden at vi skulle pakke alle bordene 
sammen. Nu kan jeg nøjes med at skubbe dem 
alle sammen ned i den bageste ende af salen.

Jeg sætter stolene op og udtænker præcist, hvor 
hver af dagens korister skal sidde, så fordeler 
jeg deres kormapper ud på de respektive stole. 
Hver mappe har koristens navn på og nu ved de 
præcist, hvor de skal sidde, når de kommer ind. 
Jeg deler nye sange ud; stadig med mundbind 
og handsker på. En på hver stol. Inden coronaen 
plejede vi at få lidt guf og hygge os, når korister-
ne ankom. Per og Grethe sørgede godt for os 
med boller, snittet frugt og en lille slikskål. Nu 
må man ikke tage fra samme skål eller sidde tæt 
ved et bord, så i stedet lægger jeg en juice og en 
eller to mueslibarer til hver korist. Jeg sætter også 
en stol ved hver af de tre døre, så det er muligt 
at skabe udluftning uden at dørene smækker i. 
Jeg lufter grundigt ud imens jeg stiller stole op.

Jeg bærer de nye Bergerault-marimbaer ned fra 
scenen og indstiller højden og finder de nye køl-
ler, som vi skal spille med for at lære klaverets 
tonenavne at kende og bevidstgøre om rytmer og 
melodiforløb. Køllerne har jeg købt rigtig mange 
af, for koristerne må ikke bruge det samme sæt 
uden, at køllerne er sprittet af først. Og korister-

ne vil gerne spille til sangene, så for at der ikke 
skal gå for lang tid imellem, at alle kan komme 
op, så må der flere sæt køller til.  Lige for tiden 
skal der også lægges rytmeinstrumenter frem til 
vores nisseorkestersang. Et instrument ved hver 
plads og så det pap, vi bruger, når vi øver ”Nu er 
det altså jul igen”, også et stykke ved hver plads. 

Så skal el-klaveret gøres klar, nodestativ og lam-
pen monteres. Jeg lægger korprotokollen og en 
blyant klar på flyglet, så jeg kan holde styr på, 
om alle korister er kommet, derudover selvfølge-
lig handsker, mundbind og håndsprit. Og eks-
tra tekster, hvis nogle korister alligevel mangler. 
Og det allervigtigste mappen med noder til de 
numre, vi skal synge. Og meget vigtigt skal jeg 
stille min alarm på mobiltelefonen til at ringe kl. 
15.31. For efter 30 minutters sang, skal der luf-
tes grundigt ud.

Og så skal der skrives og tegnes på vores White-
board: Teksten til en ny sang med tegninger til. 
De yngste korister kan ikke læse endnu, så for 
dem er tegningerne en god hjælp. Og det er me-
get sjovere at synge, når man ikke behøver tek-
sterne. Og også sjovere at have begge hænder fri 
til at lave fagter til sangene. 

I løbet af tiden op til kortimen kommer der be-
skeder fra forældre om sygdom eller forsinkelser; 
jeg flytter rundt på stole og mapper, så det hele 
stadigvæk passer. Ved halv tre-tiden kommer de 
første korister. De ved alle sammen, hvad de skal 
gøre for at det hele bliver coronasikkert og de 
ved godt fra skolen, at det er rigtig vigtigt. Jeg 
er klar til at hyggesnakke lidt der og jeg taler så 
tydeligt som muligt gennem mundbindet.

De sætter taskerne i garderoben og tager deres 
jakke med ind. Den hænger de på stolen og de 
ved også, at de skal blive siddende på stolen hele 
kortimen. De korister, der er fyldt 12 år ankom-
mer med mundbind på og det tager de af, når 
de sidder på deres stol. Børnene i Spirekoret 
kommer fra mange forskellige smittekæder, så 
det er vigtigt, at de holder afstand og det er de 
supergode til.

Mit eget mundbind må jeg gerne tage af, når 
jeg sidder ved klaveret og underviser, ellers ikke. 
”Charlotte, du har glemt at tage mundbindet 
af”, siger de unge mennesker af og til. Godt, at 
man kan få hjælp, så de kan høre, hvad der sker 
fra klaveret.

Koristerne sætter sig på deres stol og kigger på, 
hvad der ligger til dem på stolen i dag; nye sange 
sættes i mappen. 

Så er det atter torsdag og jeg skal have kor -
Spirekor og Ungdomskor i Sognehuset
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Af og til skal jeg forklare en nytilkommen korist 
om vores coronaregler og hvordan koret ellers 
fungerer. Spirekorets hjælpere er en god res-
source her. De er hurtige til at hjælpe, men må 
jo ikke som sidste år bevæge sig frit i rummet, 
så alt ordnes fra deres egen plads. Jeg krydser 
koristerne af i kalenderen og tjekker lige, at alle 
er kommet. Så sætter jeg mig ved el-klaveret og 
tager mit mundbind og plastichandskerne af. 

Nu går velkomstsangen i gang. ”Godaw, min 
ven, godt at se dig igen…” Lige nu øver vi et kryb-
bespil, der skal kunne opføres for forældre og 
venner i kirken af Spirekorets medlemmer med 
2 meters afstand til alle de andre sangere. Hvis 
en korist mangler en tekst, så må jeg igen have 
mundbind og handsker på for at udlevere tek-
sten. Efter 30 minutters sang ringer mobilalar-
men. 

Jeg tager igen mundbind på og åbner alle døre, 
børnene tager deres jakker på for ikke at fryse 

og imens guffer de müslibar og drikker juice. 
Imens vi lufter ud, taler vi om krybbespillet, rol-
ler, dragter osv. og hvad der ellers er af nyheder 
i forhold til koret. Så er der endnu en god halv 
times sang, inden der endnu en gang skal luftes 
godt ud. Børnene bliver siddende på deres plad-
ser, indtil jeg fortæller dem, hvem der må gå, så 
de stadigvæk holder en meters afstand til alle de 
andre. Koristerne er rigtig gode til selv at putte 
juicekartoner osv. i skraldespanden. 

Så skal jeg lige snakke med de korister, der har 
noget på hjerte og måske ringe til et par forældre 
for opklarende spørgsmål.

Derefter skal den store ombytning ske. Alt skal 
ryddes op fra Spirekoret og sættes klar til Faxe 
Kirkes Ungdomskor. Hver enkelt korists stol må 
ikke bruges af andre, før der er gået et par døgn. 
De korister, der synger som hjælpere i Spirekoret 
kan sagtens bruge den samme stol igen om afte-
nen, så det er vigtigt at huske, hvem der sad hvor. 

Og rigtig vigtigt er det at huske at tænde kaf-
femaskinen. En god kop varm kaffe der midt 
på eftermiddagen er virkelig dejlig. Mapper, nye 
sange, müslibar og juice og selvfølgelig salme-
bogen lægges klar på hver stol til sangerne fra 
Ungdomskoret. Her går yngste korist i 6. klasse 
og de ældste er i uddannelse i andre byer eller 
har arbejde rundt omkring. Måske skal en ny 
kortrøje uddeles, hvis man har skiftet størrelse  i 
forhold til den, man allerede har fået. Kl. 17.50 
møder Spirekorets hjælpere ind og ca. 18.15 
kommer ungegruppen og så træner vi. Lige nu er 
det sange og salmer, som skal bruges ved De 9 
læsninger 4. søndag i advent. 

Også her skal der luftes ud hvert 30. minut og 
de store korister synger i lang tid, så det er vig-
tigt ikke at springe over... husk at sætte alarmen, 
spørge hvem, der synger til gudstjenesten på søn-
dag. Sangerne i Faxe Kirkes Ungdomskor synger 
nemlig også ved gudstjenesterne om søndagen. 

De har en facebookgruppe, hvor salmerne til 
søndagens gudstjenester lægges op, når de er 
modtaget fra præsten. Her går koristerne ind og 
tjekker, hvad der skal synges. De forbereder sig 
hjemme og møder så til opvarmning inden guds-
tjenesten og får styr på de sidste detaljer. 

Når de store korister er gået, så starter opryd-
ningsarbejdet. Lokalet skal være flot og klar til 
alle de andre arrangementer, der foregår i vores 
dejlige sognehus.

Det er en stor fornøjelse at arbejde med musik-
ken, sangen og de mange sangere i korene. Og 
vigtigt at stemningen både er hyggelig og målret-
tet. Ja og så er der aftensmad, når jeg kommer 
hjem ved 21-tiden. Dagen efter skal organisten 
videre med at forberede salmer og musik til søn-
dagens gudstjeneste. Og det er jo også dejligt.
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Tillykke 
til årets 

konfirmander
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Håber alle er kommet godt igennem 
en anderledes jul og nytår. Coro-
naen er stadig en stor del af vores 
tilværelse. Det vil den nok blive ved 
at være indtil en vaccine er tilgæn-
gelig. Vi skal se lyst på det, der er 
heldigvis kommet rigtig mange nye 
gode ideer frem, som kan bruges 
også når vi når ud på den anden 
side af pandemien. Her i Roholte 
holder vi stadig fast i de nye vaner 
som beskrevet i forrige kirkeblad.

Vi har nu endelig fået tilsagn fra 
provstiet om fældning af vores store 
blågran (se billede). Det har længe 
været et ønske. Den har for længst 
mistet sin prydværdi og også blevet 
alt for stor. Vores projektør står nu 
lidt alene men mon ikke der findes 
en løsning på det problem også.

I november fik vi et ”næsten” nyt me-
nighedsråd. Hvor er det bare dejligt 
der er nogen der brænder for at op-
retholde et menighedsråd i Roholte.

Vi hilser alle velkommen og glæ-
der os til det nye samarbejde.

Nu håber alle vist at 2021 bli-
ver et år hvor vi kan få bugt med 
pandemien, og hvor vi igen kan 
mødes alle sammen uden re-
striktioner og fare for smitte.

Graver
Linda Pedersen

Nyt fra graveren

Er der noget danskerne er gode til, er det fælles-
skab. Det fællesskab er så vigtigt nu, hvor vores 
fælles kamp er imod Corona. I skrivende stund 
nærmer julemåneden sig, og der har vi da altid 
været sammen på kryds og tværs, men ikke i år. 
Der er rigtigt mange, der har givet den en ekstra 
lyskæde ved deres hjem, og det er så skønt, lys er 
godt, for humøret og hyggen. 

Vi har lært, at sætte pris på Danmark, byen nær 
os, hvor vi handler alle dagligvarer. Og så kan vi 
jo godt lide vores danske natur, holde ferie og 
gå ture. Det er da dejligt, at det ikke er et must, 
at drage syd på, når vi skal opleve noget godt. 

Vi har lært noget helt nyt. Synge sammen via tv, 
det er en dejlig opfindelse i denne tid. Her kan 
man  glæde sig med gode venner, som man kan 
kontakte via sms eller andet, alt imens program-
met kører. Så er man da sammen på en måde. 

Vi har også fået en god måde, at omgås hin-
anden på. Vi må gerne sige fra, hvis det bliver 

for tæt, vores samfund er en blanding af unge 
kække, og ældre i risiko, og andre har en syg-
dom, vi ikke kan se, et brækket ben havde været 
nemmere. Selvom vaccinen er på trapperne, er 
der mange, der ikke får den foreløbig, men det 
er glædeligt den er på vej.

Alle de dejlige besøg på kirkegården er en del af 
lysene. I er alle glade og vil hjælpe os til at kom-
me igennem corona.

Til slut en stor tak. til dem jeg har haft kirkelige 
handlinger sammen med, bryllup, bisættelse, 
begravelse og barnedåb. Det har i taklet godt, 
hjulpet med placering af jeres gæster, og et fint 
samarbejde med personalet. Så alt er lykkedes, 
så vi alle kunne være i det. TUSIND TAK

Vi glæder os til foråret, hvor lys og nye tider venter.

Mange hilsner
Lene Rostgaard, Roholte Kirkegård  

Vi er alle i samme båd 

ROHOLTE SOGN
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Vi startede optimistisk i RoKoGo-koret i septem-
ber, men i løbet af efteråret har vi kun sunget 4 
gange. Da smittetallet steg i Danmark, valgte vi 
at sætte koret på pause, indtil vi tør tro på mere 
trygge tider for korsang. Koret kan ellers glæde 
sig over tilgang af nye medlemmer, så det bliver 
skønt, når vi igen kan samles om musikken og det 
dejlige samvær i koret.

Sangcaféen vender ligeledes tilbage, når det er 
forsvarligt. Hold jer orienteret på kirkens hjem-
meside samt ved opslag i udhængsskabet ved 
Roholte Kirke.

Når vi skriver januar 2021 ser jeg med optimisme 
og gå-på-mod frem mod et nyt år, fyldt med håb 
og forventninger om samvær og musikalske ople-
velser med hinanden. Ligeså kan koncerter med 
kunstnere udefra forhåbentligt igen blive en reali-

tet. Vi har nok alle savnet det intense samspil, der 
kan opstå, når musikken fremføres ”live”, når vi 
ånder i det samme rum, som tonerne skabes og 
flyder i.

Indtil da, vil jeg fra orgelbænken takke for 2020: 
for inspirerende og opbakkende samarbejde med 
gode kolleger ved Roholte Kirke, Menighedsråde-
ne og mine samarbejdspartnere ved Hylleholt og 
Faxe Kirker.

Godt nytår 2021 Christina Bernstein

Musikken lever
men de fælles musikalske 
oplevelser lader vente på sig

Tirsdag den 17. november 2020 konstitu-
erede det nyvalgte menighedsråd for Roholte 
kirke sig for det nye kirkeår som følger:

Formand: Leif Richardt

Næstformand og kasserer: Kirsten Christensen

Kirkeværge: Erling Rasmussen

Kontaktperson: Line Kubel

Sekretær: Bodil Hovmand

Regnskabsfører: Niels Larsen  
(udenfor menighedsrådet)

Byggesagkyndig: Max Rasmussen Rubæk  
(udenfor menighedsråd)

Stedfortræder: Bente V. Schultz

Stedfortræder: Maja Rasmussen

Stedfortræder: Jørgen B. Nielsen

Stedfortræder: Ellinor Jensen

Leif Richardt

Mit navn er Erling Rasmussen
jeg er 51 år og gift med Maja 
Rasmussen, vi har 2 børn Anders 
på 13 og Kristine på 16 år.

Jeg er født og opvokset på et landbrug 
og uddannet driftsleder fra Høng 
Landbrugsskole 1991. Arbejdet ved 
landbruget til 2002 og har de sidste 18 år 
været i entreprenørbrancen. De seneste 
14 år som tilbudsberegner, byggeleder.

Jeg glæder mig til at arbejdet i 
menighedsrådets de kommende 4 år.

Konstituering af menighedsråd

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

Roholte kirke er nu også gået online, med 
sin egen hjemmeside. Der vil man kunne 
finde Kirkehilsen, koncerter, koropstart 
og mange andre ting.

Den er meget ny, og der arbejdes på mere 
information på den. Hvis du mangler 
nogle oplysninger, så skriv i hjemmesi-
dens gæstebog, eller send en mail til 
leneogniels04@gmail.com, så kikke vi på 
sagen. Du er måske ikke den eneste, der 
søgte og ikke fandt. 

Så hold øje med vores hjemmeside hvor 
der bliver opdateret, vedr. kirkens 
restriktioner, og hvornår de forskellige 
ting går i gang igen.

www.roholtekirke.dk

Hjemmeside

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.

OBS! Vi strikker stadig, men pga. Corona 
hver for sig - og håber at vi snart kan mødes 
igen...

KIRKEKLUBBEN i Roholte
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Salmernes bænk og Bænk med fisk og kors

I juli måned fik Hylleholt Kirke 2 nye bænke; Sal-
mernes bænk og Bænk med fisk og kors. Bænke-
ne er blevet til hen over vinter, forår og sommer 
på min udendørs huggeplads på Prøvestenen 
på Amager. Når man står så længe og arbejder 
med værkerne, kan det ikke undgås at livet flet-
ter sig ind i dem, at de udvikler sig undervejs. 
Jeg husker stadig, hvordan det undrede mig, at 
den fisk, jeg havde købt hos fiskehandleren som 
model, ikke lugtede, selv om jeg havde den lig-
gende en del dage. Det gjorde, at jeg havde god 
tid til at studere den smukke fisk med sine skæl, 
sine øjne og mund og sin stramme form. Det var 
i coronaens første dage, da vi endnu ikke vidste, 
at sygdommen kunne fjerne lugtesansen. Fisken 
var en havbars, men ikke helt stor og fyldig nok 
til det billede af en fisk, jeg ønskede at lave, så 
der blev lagt lidt til flere steder.

Fisken er det tidligste kristne symbol. På old-
græsk hedder fisk ichtys (ιχθυς). Ordet består af 
bogstaverne iota, chi, theta, ypsilon og sigma, 
som også er begyndelsesbogstaverne i sætningen 
Iésous (Ἰησοῦς) Christos (Χριστός) Theou (Θεου) 
(h)Uios (Υἱός) Sótér (σωτήρ), som kan oversættes 
til ”Jesus Kristus, Guds Søn, Frelser”. De tidligste 
kristne var udsat for forfølgelse og brugte derfor 

det lille tegn for fisk (to buede linjer), til at ken-
de hinanden, når de mødtes. På et senere tids-
punkt overtog korset funktionen som kendetegn 
for kristne. På Bænk med fisk og kors er fisken 
lagt oven på et kniplet kors, vævet ind i en dug. 
Langs siderne af bænkene bevæger et blomster-
motiv i knipling sig rundt om stenen i en fortsat 
bølgende bevægelse; et stiliseret billede på den 
evige blomstring.

En dug ligger normalt på et bord, en fisk på en 
tallerken klar til at blive spist. Dyr fugle og fisk 
slås ihjel, for at vi kan overleve. Måltidet er en 
livsnødvendighed. I kristendommen gøres det, at 
Jesus blev ofret for vores skyld, til et konkret bil-
lede ved nadveren. Kristi legeme og blod bliver til 
det brød og den vin, vi gives. Et sakramente, der 
omsætter det konkret spiselige til åndelig føde. 
”Dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette 
til ihukommelse af mig!” Ligeså tog han også 
bægeret efter måltidet og sagde: ”Dette bæger 
er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for 
jer til syndernes forladelse. Gør dette, hver gang I 
drikker det, til ihukommelse af mig!” Ved at ofre 
sig for os, gå igennem døden og genopstå giver 
han os livsmod og håb også om det evige liv.

Fisken spiller en rolle flere steder i biblen; Jonas i 
hvalfiskens bug, bespisningen af folkemængden 
med to fisk og fem brød, disciplene, der indby-
des til at gå med Jesus og blive menneskefiskere. 
Derved kunne den fisk, der ligger på bænken, 
udover at være symbol på Kristus også være en 
af os, der ligger beskyttet og favnet af korsets 
tråde både i levende live og den dag, hvor vi ikke 
længere sidder på bænken af sten, men må ligge 
under stene i stedet.

På salmernes bænk er fragmenter af salmer sat 
sammen og også her vævet ind i en dug. Måske 
den, der sætter sig, læser en enkelt linje og bruger 
lidt tid på at komme i tanker om sætningens ud-
spring, hvorefter melodien måske dukker op. Vo-
res salmer rummer så mange gode ord til glæde, 
trøst og lindring. Når de synges ind i kroppen, 
giver de liv og rytme til vores gang. Vi ejer dem og 
kan tage dem med, hvorhen vi vil.

En bænk er et hvilested, et sted til refleksion, men 
det er også et sted for det mulige møde. 2020 er 
et år vi nok aldrig vil glemme. Et år med sygdom 
frygt og afsondrethed fra hinanden. At sidde to 
på en bænk var pludselig ikke en selvfølgelighed. 
Det at møde en ven og kigge hinanden ind i øj-
nene blev til noget stort. Nærværet blev noget 
særligt, som vi tidligere måske havde taget for 
givet. Måske det bliver vigtigt at huske, når hver-
dagen kommer igen, at det at sidde sammen på 
en bænk er et privilegium, såvel som det at hvile i 

Guds favn er det. Læg hånden på fisken og syng 
en salme. Måske finder du trøst derved.

Billedhugger Laila Westergaard

I ØSTEN STIGER SOLEN OP GUD 
SKE TAK OG LOV DEN MØRKE NAT 
FORGANGEN ER NU RINGER ALLE 
KLOKKER SOL GÅR OVER VERDEN 
UD MED GUDS LYS I ØJE SÅ VÅGN DA 
OP MIN SJÆL BRYD UD RYST AF DIN 
TUNGE SMERTE GØR DØREN HØJ 
GØR PORTEN VID HJERTE LØFT DIN 
GLÆDES VINGER DET MINDSTE HAN 
HAR SKABT ER STORT NÅDEN ER AT 
VÆRE MIDT IBLANDT OS ER GUDS 
RIGE MIDT I LIVET ER VI STEDT SKØNT 
JEG MÅ SOM BLOMSTEN VISNE JEG 
VED EN BLOMST SÅ FAVR OG FIN 
I MULM ER KÆRLIGHEDSVINGEN 
BREDT UD DEN YNDIGSTE ROSE ER 
FUNDEN GLÆDEN ER JORDENS GÆST 
I DAG KRIST STOD OP AF DØDE SE 
DA STIGER SOLEN AF HAV PÅ NY ALLE 
DØDENS SKYGGER FOR EVIG FLY
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FILMAFTEN I HYLLEHOLT SOGNEHUS
Mandag 08.02. kl. 19.00 – 21.30

FILMAFTEN I HYLLEHOLT SOGNEHUS
Mandag d. 08.03. kl. 19.00 – 21.30

PÅSKEN

Alle er velkomne til at komme og se filmen ”ALWAYS” 
sammen med os. 

Hvad er uerstatteligt i dit liv? Hvor meget skylder du 
dem, der har gjort dig, til det du er? Er der noget større 
end grænserne i vores eget liv? For Liam Chan - en suc-
cesfuld advokat i Hong Kong, og Yan Li - en arving til 
et hotelimperium i Kina - var svarene altid entydige, 
før de mødtes. De kunne ikke komme fra mere forskel-
lige baggrunde, men Hong Kongs internationale hvir-
velstrøm producerer en række begivenheder, der fører 
dem sammen og tvinger dem til at betvivle alt, hvad de 
troede, deres liv var baseret på.

Sognepræsten Erik Kempfner kommer med et lille 
oplæg, og så kan det være vi kan tale om filmen bag-
efter. Filmen har danske undertekster, naturligvis. Vi 
byder på popcorn, cola, rødvin, ost og kiks, eller hvad 
vi finder på. Alle er i øvrigt velkomne til at bidrage 
med forslag til kommende film, som sendes til præ-
sten på mail: ergk@km.dk. 

Alle er velkomne til at komme og se filmen ”GLASSLOTTET” 
sammen med os.

Jeannette har skabt et fantastisk liv for sig selv som skribent 
i New York med lejlighed på Park Avenue, men da hun en 
dag konfronteres med sin mor, flyder minderne frem om en 
opvækst i en nomadefamilie domineret af fantastforældre, 
der ikke ville følge samfundets regler og endte med at svigte 
børnene undervejs. Faderen var, når han var ædru, karisma-
tisk og intelligent og lærte børnene, at livet skal opleves, mens 
moderen var kunstner og forfatter og hellere ville male end at 
tage et job eller forberede et måltid til sine fire børn. På evig 
flugt fra gæld og FBI og på jagt efter et bedre liv lærte børnene 
at være omstillingsparate, at stole på hinanden og sammen 
finde styrken til at flytte hjemmefra, så snart de kunne.

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

I påsken følger vi afslutningen på Jesu rejse på 
jord som menneske. Det får alt sammen en ny 
begyndelse påskedag i og med hans opstandel-
se fra de døde tre dage efter sin død på korset. 
Hverken jul eller pinse giver mening uden påsken, 
der derfor må betegnes som kirkeårets vigtigste 
højtidsdag. 

Påsken begynder med Jesu indtog i Jerusalem – 
verdens centrum ifølge jødernes verdensbillede – 
ridende på et æsel. Skarerne omkring ham råbte: 
Hosianna, Davids søn!
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn!
Hosianna i det højeste!

Selvsamme ord gentages i kirken under nadve-
rens indstiftelse den dag i dag. Hosianna betyder 
”frels dog”! Dette indtog fejrer vi Palmesøndag 
den 28. marts kl. 10.30. Vær opmærksom på 
sommertiden!

Dernæst fejrer vi nadverens indstiftelse og fæl-
lesskabet mellem Gud og mennesker. Fejringen 
af nadverens indstiftelse finder sted Skærtorsdag 
den 1. april kl. 10.30, idet vi satser på mulighe-
den for efterfølgende FÆLLESSPISNING ovre i 
Sognehuset, hvor alle er velkomne. 

Af hensyn til beværtning er der TILMELDING se-
nest: Onsdag d. 24. marts kl. 15.00  til kordegn 

Bodil Hovmand, mail: BOHO@km.dk eller mo-
bil: 24668977 - ma. og ons. 9-15. Pris for voksne: 
kr. 50,- inkl. Drikkevarer - Børn u. 12 år gratis. 

Langfredag den 2. april kl. 10.30 vil være en 
stille gudstjeneste - uden nadver, hvor vi mindes, 
at Jesus ”blev gennemboret for vore overtrædel-
ser og knust for vore synder” (Esajas 53, 5). 

Påskedag, søndag den 4. april kl. 10.30, fejrer 
vi kirkeårets højdepunkt, hvor kvinderne finder 
Jesu grav tom, men i stedet møder englen ved 
graven med de befriende ord: FRYGT IKKE!

2. påskedag, mandag den 5. april kl. 10.30, 
fortsætter festglæden fra dagen før.

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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21. januar: kl. 14-16  / “De 4 årstider på Øst-
sjælland - Naturfilm” v/Jørgen Bjerge Nielsen
En film fra gamle dage, dengang vi havde isvin-
ter i 1978 og de varme skønne somre. Natur-
filmen er optaget i perioden 1974 – 1978 og 
viser billeder fra Orup, Vindbyholt, Faxe Lade-
plads, Feddet, Præstø By og Fjord, Gisselfelt og 
Gavnø. Musik til filmen er Dr. Zivago – perio-
dens hit.

04. februar: kl. 14-16 / “Niels Larsen Stevns”
v/Birgitte Drent Sørensen
Niels Larsen Stevns var en dansk maler og bil-
ledhugger, som levede 1864 – 1941.
N.L.S. voksede op i Gevnø; men havde relatio-
ner til Faxe Ladeplads, hvor hans bror Jens bo-
ede. Han blev kendt som den religiøse maler, 
idet han malede en del altertavler rundt om-
kring i landet. Derudover dekorerede han bl.a. 
også mindehallen ved H. C. Andersens´s Hus 
i Odense. 
I foredraget vil vi høre om N.L.S.´s opvækst og 
liv fra fødsel til død ledsaget af en række billeder 
med fotos af maleren, samt eksempler på hans 
malerier.

04. marts: kl. 14-16 /“Grønland” 
v/Jens Thøsing Andersen
Grønland var indtil 1953 dansk koloni – nu en 
del af riget. Det har fået stormagternes store 
interesse de senere år.
Foredraget vil omhandle Grønlands historie 
med de forskellige indvandringer gennem tiden. 
Endvidere forholdene på Grønland i dag.
Tilsidst en særlig gennemgang af Østgrønland, 
som jeg besøgte for nogle år siden.
Foredraget ledsages af billeder

18. marts: kl. 14-16 / “Oman - en moderne 
arabstat” – v/Gunilla Heick
Oman er et dejligt land, meget progressivt, tak-
ket være Sultan Qaboos, der regerede landet i 
50 år, inden han døde i januar 2019. Han lod 
bygge skoler, hospitaler og veje – før hans tid 
var landet meget tilbagestående.
Gunilla Heick har besøgt landet flere gange og 
er faldet pladask for den venlige befolkning og 
det skønne klima. I vintermånederne er det per-
fekt for folk fra det kolde nord.
Følg med til Oman på en billedrejse.

29. april: Udflugt – ”Skitsesamlingen Køge og 
Traktørstedet Højeruplund”
KØS:  kl. 11- 12: Rundvisning 
Højeruplund: kl. 13.00: Frokost
  Kl. 15.00: Kaffe

Erindringsværkstedet - Program 1. Halvår 2021
Alle er velkomne til at deltage i ErindringsVærkstedets arrangementer i 

Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, 4654 Faxe Ladeplads
Entré, kaffe og kage: kr. 40,- pr. gang

P.g.a. Corona-pandemien og dermed begrænset antal personer i Hylleholt 
Sognehus på max. 30 gæster, ser vi os desværre nødsaget til at indføre 

tilmelding til hvert enkelt arrangement i Erindringsværkstedets forårssæson 2021.   

TILMELDING TIL:  Hanne Due Jensen · Tlf.: 24 69 09 41
Koordinator: Sonja Olsen · Tlf.: 2157479 · e-mail: Sonja.olsen@fakse-ldp.dk

 Program: Kordegn Bodil Hovmand · Tlf.: 24 66 89 77 · e-mail: BOHO@km.dk

Kirkebilen kan bestilles til alle arrangementer - Faksebilernes Taxi Tlf.: 56 71 44 55

Mulighed for 
dåbsgudstjeneste

i Hylleholt Kirke:

Lørdag d.  20.02.2021
Lørdag d.  01.05.2021

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

Konstituering i Hylleholt 
Menighedsråd for kirkeåret 
2020/21
Ved Hylleholt Menighedsrådsmøde d. 16.10.2020 
konstituerede menighedsrådet sig som følger:

Formand: Jens Jørgen Balle Knudsen
Næstformand: Flemming Wittrock
Kirkeværge: Bent J. E. Friis
Kasserer: Sonja Olsen
Kontaktperson: Lars Nielsen
Underskriftsbemyndiget: Sonja Olsen
Menigt medlem: Steen Wisborg
Menigt medlem:  Jette Klemmed
Formand for valgbestyrelsen: Flemming Wittrock
Bygningskyndig: Niels Olsen

/Bodil Hovmand, 
kordegn

(Øverst fra venstre): Steen Wisborg, Bent Friis, Lars 
Nielsen, Erik Grønvall Kempfner, Palle Hauge 
Simmelkjær
(Nederst fra venstre): Jane Schwensen, Jens Jørgen 
Balle Knudsen, Sonja Olsen, Jette Klemmed, 
Flemming Wittrock 
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Konfirmation 12.09.2020:  Lucas Henry Hildebrandt Jensen

Konfirmander 19.09.2020 kl. 10.30:  Bageste række fra ven. mod højre:  Sp. Erik Grønvall Kempfner – 
Fredrik Nielsen – Clara Wrang Swierkosz – Sofie Senia Vang
Forreste række fra ven. mod højre: Christoffer Gundgaard Schou – Mie Bonne Petersen – Sigurd Jespersen 
Lundqvist – Sofie Bo Gudmandsen

Konfirmation 19.09.2020 kl. 13.00: Bageste række fra ven. mod højre: SP. Erik Grønvall Kempfner – 
Lucas Emstrup Olesen – Anton Ellehauge Jacobsen – Anton Mejlby Nielsen – Emil Dahlstrøm Petersen
Forreste række fra ven. mod højre: Emmelie Højlund Ørsted Jensen – Andrea Kaipainen Christensen – Sofie Spang-
kær Friis – Sandra Pinilla Perez Clemmensen – Sofie Elisabeth Bruhn Prytz – Mikkeline Winther Njor Romme

Konfirmation 20.09.2020: Emilio Harboe Nielsen
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FÆLLESARRANGEMENTER & KONCERTER

Tag det sorte kors fra graven!Tag det sorte kors fra graven!
Plant en lilje, hvor det stod!Plant en lilje, hvor det stod!
Ved hvert skridt i dødninghavenVed hvert skridt i dødninghaven
blomster spire for vor fod!blomster spire for vor fod!
Englevinger på vor gravEnglevinger på vor grav
for den brudte vandringsstav!for den brudte vandringsstav!
Palmefugl for askekrukke!Palmefugl for askekrukke!
Frydesang for hule sukke!Frydesang for hule sukke!

Forebyg smitte
Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange 

mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys. 
Beskyt dig selv og andre med disse gode råd.

Gå i selvisolation, hvis du 
har symptomer, er testet 

positiv eller er nær kontakt 
til en smittet

Vask dine hænder tit  
eller brug håndsprit

Host eller nys  
i dit ærme

Undgå håndtryk, kindkys 
og kram – begræns den  

fysiske kontakt

Vær opmærksom  
på rengøring

Hold afstand og bed andre  
om at tage hensyn

09.10.2020

coronasmitte.dk sst.dk/corona
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Forebyg smitte
Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange 

mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys. 
Beskyt dig selv og andre med disse gode råd.

Gå i selvisolation, hvis du 
har symptomer, er testet 

positiv eller er nær kontakt 
til en smittet

Vask dine hænder tit  
eller brug håndsprit

Host eller nys  
i dit ærme

Undgå håndtryk, kindkys 
og kram – begræns den  

fysiske kontakt

Vær opmærksom  
på rengøring

Hold afstand og bed andre  
om at tage hensyn

09.10.2020

coronasmitte.dk sst.dk/coronaPAS PÅ DIG SELV OG ANDRE
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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. Træffes fra 1. marts 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kirkelig vejviser FAXE
For mere information:
www.faxekirke.dk

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. 

NYTÅRSKONCERT I HYLLEHOLT KIRKE 
SØNDAG D. 31.01.2021 KLOKKEN 16.00 

Favoritter
Tilmelding på kirkekontoret mandag og onsdag 9-15 på telefon 24668977. Der 

er fri adgang, men betænk gerne Hylleholt Sogns Juleuddeling med et beløb     

Siden 2019 er der opstået et samarbejde de 3 sognes organister imellem. Det 
drejer sig om Faxe, Roholte og Hylleholt sognes organister. Alle 3 er uddannet og 
har virket som musiklærer tidligere i deres arbejdsliv. På trods af fælles afsæt er de 
forskellige i deres tilgang til kirkemusikken og musikkens plads i liturgien i kirken. 

Aftenens koncert har derfor titlen: ”Favoritter”.

Koncerten vil være 3 kortere afdelinger, hvor hver organist fremfører 
musikstykker, der er favorit for den enkelte organist. 

Hver afdeling vil blive præsenteret med begrundelse for valget af musikstykker. 

Ved koncertens afslutning vil der være en ”lille” musikalsk overraskelse.

Vi glæder os til at se jer blandt vores favoritter.

Charlotte, Christina og Jean-Pierre 

FAXE SOGN
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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. Træffes fra 1. marts 2020

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

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

MENIGHEDSRÅDSFORMAND 
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 09/56 71 50 60
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:
25.01. – 22.02. – 22.03. – 26.04. – 31.05. – 28.06. – 
23.08. – 27.09. – 25.10. – 22.11.

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

Kollekter i januar – februar – marts 2021:
01.01.2021 – Nytårsdag: 
Bibelselskabet (obligatorisk)
03.01. – 07.02.: 
Flight Mission (MAF-Mission Aviation Fellowship)
14.02. – 05.04.: Folkekirkens Nødhjælp   
Ved koncerter og andre arrangementer i kirken samles altid 
ind til Hylleholt Sogns Juleuddeling.
  
ERINDRINGSVÆRKSTEDET:   
Koordinator Sonja Olsen – tlf.: 21 57 47 91
Kontaktperson Hanne Due Jensen, tlf.: 24 69 09 41

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

KIRKEBLADSUDVALG:
- Sognepræst Erik Grønvall Kempfner: 
formand – mail: ERGK@km.dk
- Kordegn Bodil Hovmand: 
sekretær – mail:BOHO@km.dk
- Menighedsrådsmedlem: Steen Wistoft 
Alle læsere i Hylleholt Sogn er velkomne til at kontakte 
udvalget med kommentarer og gode forslag. 
  
Stof til næste KirkeHilsen afleveres til kordegn Bodil 
Hovmand: mail: BOHO@km.dk · 24. februar 2021.

Omdelingen af KirkeHilsen        
Faxe Ladeplads Idrætsforening (FLI) vil også i 2020 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: 5671 6083. 

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

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

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

MENIGHEDSRÅDSMØDER 2021

19.01. – 23.02. – 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 09/56 71 50 60

Line Kubel,  23 45 76 31

Bodil Hovmand, 24 66 89 77

3130



GUDSTJENESTER · JANUAR · FEBRUAR · MARTS 2021

FORKORTELSER:   
KKO = Kirsten Kjær Ohms · EGK =  Erik Grønvall Kempfner  · KA =  Karin Andersen  · 
NKFR = Nanna Katrine Fafner Robertson 
TEGN:  K = Kirkebil  ·  KK = kirkekaffe i sognehuset  · ☞ =  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
JANUAR
Nytårsdag 1/1-2021         ☞ 16.00 KAA         ☞  K
Helligtrekonger 3/1-2021 10.30 KAA 10.30 KKO 10.30 EGK 
1. s.e. h3k 10/1-2021 10.30 KKO 14.00 KKO 10.30 EGK K
2. s.e. h3k  17/1-2021 10.30 KKO 10.30 KAA 10.30 EGK
Sidste s.e. h3k 24/1-2021 10.30 KAA 10.30 KKO 9.00 KKO K
Septuagesima 31/1-2021  10.30 KAA 14.00 KAA 10.30 EGK

FEBRUAR
Seksagesima 7/2-2021 10.30 KKO 14.00 KKO 10.30 EGK K
Fastelavn 14/2-2021 10.30 KKO 10.30 KKA 9.00 KAA
1. s. i fasten 21/2-2021 10.30 KKO 10.30 KAA 10.30 EGK K
2. s. i fasten 28/2-2021 10.30 KAA 14.00 KAA 10.30 EGK

MARTS
3. s. i fasten 7/3-21 10.30 KKO 10.30 NKFK 10.30 EGK K
Midfaste 14/3-21  10.30 NKFK 10.30 KKO   9.00 KKO
Maria Bebudelsesdag 21/3-21 10.30 NKFK 14.00 NKFK 10.30 EGK K
Palmesøndag 28/3-21 10.30 KKO 10.30 NKFK 10.30 EGK

APRIL
Skærtorsdag 1/4-21 10.30 KKO 17.30 NKFK 10.30 EGK K
Langfredag 2/4-21 10.30 KKO 16.00 NKFK 10.30 EGK K
Påskedag 4/4-21 10.30 NKFK 10.30 KKO 10.30 EGK
2. påskedag 5/4-21         ☞ 10.30 KKO 10.30 EGK K
1. s. efter påske 11/4-21 10.30 KKO 14.00 KKO 10.30 EGK


