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Præsentation
Af konstitueret sognepræst Tommy Toudahl Corfixen
At være præst er ikke et almindeligt job – det er også idag stadig et
kald, også når man er er ansat som vikar i et år med muligheder for
forlængelse. Menighedsrådet har valgt/kaldt, og jeg glæder mig til at
være jeres præst i Gimlinge og Hyllested sogne. Alt ser ud som om, at
vi er et godt match.
Jeg er ordineret med embeder i Rebild og Næstved provstier siden
2007. Jeg er teolog fra Aarhus 2006. Min lyst til at blive præst har vist
været med mig hele livet. Min farmor spurgte mig engang, da jeg var
en lille dreng, hvad vil du så være når du bliver stor? Og jeg sagde
uden tøven, jeg vil være præst! Mit møde med sognepræst Johannes
Møllehave til min konfirmation i Virum kirke overbeviste mig om, at
præstens vej bestemt var noget for mig. Men tiden gik og andre
muligheder viste sig, før at jeg endelig gjorde min drøm til
virkelighed.
Min kone, afdelingssygeplejerske Ditte Olivia og jeg, fik i 2013 en
dejlig lille pige på Tårsgårdsvej ved Sønder Bjerge mark. Sally har gået
i dagpleje og børnehave i Flakkebjerg og var på vej mod en skolestart
på Dalmose skole. Vi har kendt til Dalmose, Hyllested og Gimlinge fra
vores dagligdag, så vi har alle tre oplevelsen af at vende tilbage til
skønne steder, vi allerede kender og altid har holdt af.
Vi glæder os til at møde og hilse på jer. Ved højmessen den 2. februar
blev jeg indsat ved vores Provst Ulla Thorbjørn Hansen.
Jeg træffes på hverdage i dagtimerne
enten på kirkekontoret i Gimlinge
præstegård, Kirkestræde 3a eller i
forbindelse med gudstjenester og
kirkelige handlinger i weekenden. Man
kan altid kontakte mig på mail
TTC@km.dk eller ring 24 84 64 33. Min
fridag er om mandagen, hvor jeg kan
være lidt længere om at besvare
henvendelser.
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Kirkelig vejviser
Konstitueret sognepræst
Tommy T. Corfixen tlf. 24 84 64 33
Mail: ttc@km.dk
Hjemmeside Gimlinge-Hyllested

www.gimlinge-hyllested-kirker.dk
Graver i Gimlinge
Anne Otto
tlf. 21 49 24 41
Mail: gimlingegraverkontor@mail.dk
Graver i Hyllested
Asger Pedersen
tlf. 51 23 58 10
Mail: hyllestedgraverkontor@mail.dk

Kirkeværge i Gimlinge og Hyllested
Bente Damgaard
tlf. 58 18 60 34
Organist i Gimlinge og Hyllested
Jacob B. Carlsen
tlf. 30 35 75 77
Mail: jacoborello@gmail.com
Kirkesanger i Gimlinge og
Hyllested
Lars Frederiksen
tlf. 40 14 78 95
Tanja Dræberg
tlf. 31 79 83 06
Kasserer for kirkekassen
Peter Christensen tlf. 58 54 53 34
Formand for menighedsrådet
Verner Lindberg
tlf. 29 86 17 40

Dalmose FDF
- er et sjovt og spændende tilbud til alle børn fra 7 år og opefter.
Vil du være med, så kontakt: Mette Petersen på tlf. Tlf. 23 80 17 32
Mødested: KÆRNEHUSET, Spejdervænget 1, Dalmose

Nyt fra menighedsrådet
I efteråret blev stillingen som sognepræst i Gimlinge-Hyllested Pastorat
slået op som en midlertidig stilling i et år med mulighed for forlængelse.
Stillingen er midlertidig, da vi ikke kan tilbyde en bolig for præsten.
Tommy Toudahl Corfixen tiltrådte 1. februar.
Menighedsrådet takker Peter Borring Sørensen mange gange for de 2 år
han har været præst hos os. For det, han har bidraget med og for det
han har været for andre. Vi ønsker det bedste for Peter i fremtiden
også i hans præstegerning.
Menighedsrådet har konstitueret sig med Verner Lindberg som formand
og kontaktperson. Sanna Bayat som næstformand og Bente Damgaard
som kirkeværge for begge kirker. Peter Christensen som kasserer og
John Eriksen som sekretær. Uden for menighedsrådet er Helle Hansen,
Skælskør-Eggeslevmagle kirkekontor ansat, som regnskabsfører for
kirkekassen.
Menighedsrådet holder i perioden 3 ordinære åbne møder. Den 18.
marts kl. 18.30 i Kirkekassen, Hyllested. Den 22. april kl. 16.30 og den 12.
maj kl. 20.30, og begge møder holdes i konfirmandstuen, Gimlinge
Præstegård.
Kollekt
I advent og juletiden blev der samlet 2.136,- kr. ind til
Julemærkehjemmet i Skælskør. Først på året blev der samlet 438,- kr. ind
til Y’s men Danmark til projektet ”Nye veje ud af ensomheden”. Tusind
tak til alle der har bidraget.
Befolkning
Den 1. januar 2020 var der 1413 indbyggere i Gimlinge sogn og den 1.
januar 2019 var der 1425 indbyggere.
Den 1. januar 2020 var der 343 indbyggere i Hyllested sogn og den 1.
januar 2019 var der 359 indbyggere.
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Koncerter, særgudstjenester og
fællesarrangementer
Spaghettigudstjeneste i Gimlinge Kirke
Torsdag den 19. marts kl. 17
For børn og barnlige sjæle
Vi starter med en kort gudstjeneste i kirken, hvor vi synger sammen,
og præsten fortæller en spændende historie.
Derefter går vi over i konfirmandstuen og spiser spaghetti med
kødsovs.
Husk at tilmelde dig inden den 16. marts, så vi ved hvor meget pasta
der skal koges. Tilmelding: Tommy på mail
ttc@km.dk eller telefon 24 84 64 33 eller
Bente på telefon 58 18 60 34.
Vi håber på at se jer…
…slurp…!!!

Ungdomsgudstjeneste i Gimlinge Kirke
Tirsdag den 31. marts kl. 19
Jakobstigen – Bibelen på fem minutter
Som NOGEN måske har hørt, så har vi en xtra cool
konfirmandgudstjeneste. Gudstjenesten er for hele familien og
venner i alle aldre.

Skærtorsdags-gudstjeneste i Gimlinge Kirke
Torsdag den 9. april kl. 17

Efter gudstjenesten samles vi i konfirmandstuen og spiser
påskemiddag sammen.
Tilmelding senest den 4. april til Bente Damgaard på tlf. 58 18 60 34
eller Tommy Toudahl Corfixen på tlf. 24 84 64 33 eller mail
ttc@km.dk. Påskemiddagen koster ikke noget, men vi opfordrer til at
give et beløb, som vil gå ubeskåret til Frelsens Hær.

Gudstjenester i Påsken
Palmesøndag

Gimlinge Kirke kl. 10.30

Skærtorsdag

Gimlinge Kirke kl. 17

Langfredag

Hyllested Kirke kl. 10.30

Påskedag

Hyllested Kirke kl. 10.30

Anden påskedag

Gimlinge Kirke kl. 10.30
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Stjerneduo til kirkekoncert
Sørbymagle Kirke
Fredag den 24. april kl. 19
Viskinde/Daugaard består af Peter Viskinde og Katrine Daugaard, som
fortolker årstidens sange og salmer. De spiller ligeledes små og store hits
fra deres eget bagkatalog.

Peter Viskinde blev for alvor kendt som guitarist og sangskriver i bands
som Malurt og Big Fat Snake. Peter har skrevet hits som “Savner en som
dig”, “No Peace Like in Heaven” og mange flere.
Katrine Daugaard, sangerinde og korleder, er nok mest kendt for i en
årrække at være frontfigur i Fede Finn & Funny Boyz, men har desuden
deltaget i Dansk Melodi Grand Prix, sunget kor for solister som Anna
David, Joey Moe, NOAH, Peter AG m.fl. Hun har sit eget showband,
Katrine På Toppen.
Menighedsrådene i Gl. Hashøj byder på en lille forfriskning i forbindelse
med koncerten.
Alle er velkomne - og det er ganske GRATIS.
Få en lille smagsprøve på Viskinde/Daugaard - på YouTube :
Viskinde/Daugaard - STJERNEDUO TIL KIRKEKONCERTER

Offentlig orienteringsmøde
Menighedsrådsvalg 2020
Konfirmandstuen, Gimlinge Præstegård
Tirsdag den 12. maj kl. 19
Hvad er et menighedsråd?
Menighedsrådet er sognets kirkelige ledelse. Det
er
omdrejningspunktet
for det lokale folkekirkelige demokrati. Rådet
vælges af sognets folkekirkemedlemmer, der således har direkte
indflydelse på sammensætningen af det enkelte sogns menighedsråd.
Rådet vælges for 4 år ad gangen. Gimlinge og Hyllested sogne har et
fællesmenighedsråd med 2 medlemmer fra Hyllested sogn og med 6
medlemmer fra Gimlinge sogn. Rådets opgaver er mangfoldige og
spænder lige fra konkrete praktiske opgaver til at udarbejde visioner for
kirkens liv og vækst, samt gennemtænke hvordan det vil være godt at
skabe kirke lige præcis på ens eget sted. Rådet arbejder for gode vilkår
for evangeliets forkyndelse, og er arbejdsgiver for kirkens ansatte. Rådet
sørger for at beskytte og vedligeholde kirke, kirkegård og præstegård.
Blandt så meget andet. Menighedsrådet holder orienteringsmøde i
konfirmandstuen, Gimlinge præstegård tirsdag den 12. maj kl. 19. Du er
meget velkommen til at tage kontakt til en fra det nuværende
menighedsråd, hvis du gerne vil have indflydelse på at skabe kirke her i
området.
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Konfirmandindskrivning
Onsdag den 10. juni kl. 19 i Gimlinge Kirke
Vi begynder med en ungdomsgudstjeneste i kirken. Derefter går vi i
præstegården for at indskrive konfirmander der skal begynde efter
sommerferien. Vel mødt. Dåbsattester må gerne fremvises, men er
ikke nødvendige. Digital før-tilmelding via borger.dk er ikke fuldt
indfaset og funktionelt endnu. Konfirmationer 2021: Gimlinge søndag
den 25. april og Hyllested søndag den 2. maj.

Hvorfor sidder jeg i menighedsrådet?
Af næstformand Sanna Bayat
Hvorfor sidder jeg i menighedsrådet? Jeg vil gerne være med til at
udvikle kirken til at være mere moderne og tilgængelig, både for den
yngre generation og for dem som ikke bruger kirken i dag. Arbejdet i
menighedsrådet er både administrere budgetter, bygninger, personalet,
at planlægge og afholde både kirkelige og kulturelle arrangementer. Selv
tænkte jeg at jeg ikke havde kendskab til halvdelen af det inden jeg blev
valgt ind, men den danske folkekirke er enormt rummelig og tilpasser sig
de mennesker og de kompetencer den enkelte kommer med, der er et
stort udvalg af kursuser, undervisning og rådgivning, så man kan sagtens
kaste sig ud i det uden at have erfaring af den slags, det vigtigste er at
man er interesseret og nysgerrig på hvad er den Danske folkekirke
egentlig for en størrelse.
Hvad gør
menighedsrådet?
Fra menighedsraad.dk
Alle folkekirker i Danmark
ledes af menighedsrådet,
som består af frivillige,
der på demokratisk vis er valgt ind i rådet af sognets folkekirkemedlemmer og af sognets præster, der automatisk indgår i rådet.
Menighedsrådsarbejdet handler om at skabe de bedste vilkår for
evangeliets forkyndelse eller sagt med andre ord, så handler det om at
gøre en aktiv indsats i det lokale demokrati til gavn for den lokale
folkekirke.
Et menighedsråd sætter retningen for kirkens arbejde, og det er blandt
andet menighedsrådets opgave at planlægge, hvilke aktiviteter der skal
være i kirken – meditation, koncerter, drop-in dåb og bryllup, legestue,
flygtningecafé, voksenundervisning, sorggrupper, ungdomsgudstjenester
eller noget helt andet, mulighederne er mange. Tilsammen bestemmer
menighedsrådet, hvad deres kirke skal.
Menighedsråd mødes typisk en gang om måneden på hverdagsaftener
og drøfter aktuelle temaer og projekter i kirken. Menighedsrådsarbejdet
er som udgangspunkt frivilligt arbejde uden aflønning.
Som medlem i et menighedsråd har du mulighed for at bidrage med dine
potentialer ved at vide, hvilken funktion du bedst kan udfylde og dermed
bidrage til at samspillet om helheden i arbejdet varetages på bedst
mulige måde. Menighedsrådsarbejdet kan være en god læreplads i
kommunikation og debat, ledelse og samarbejde, økonomistyring og
sagsbehandling med meget mere.
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Døbte, viede og begravede / bisatte
Gimlinge Kirke
Døbte:
16.11.19 Lukas Søholt Jensen
19.01.20 Nora Pavolova Herhold Winther
Begravede/Bisatte:
20.11.19 Svend Aage Christensen
29.11.19 Hanne Bjerring Helstrup, bisat fra Sct. Mikkels Kapel
06.12.19 Annie Gert Munkholm Jensen
18.12.19 Erik Preben Hansen
18.12.19 Djonna Browa, bisat fra Sct. Peders Kapel
09.01.20 Ester Kirstine Jensen, bisat fra Sct. Peders Kapel

Hyllested Kirke
Døbte:
08.12.19 Lily Martha Holdt

Forårets konfirmander
Følgende unge mennesker forventes konfirmeret:
Gimlinge Kirke, 26. april kl. 9.30
Katrine Kirstine Rostgaard Jensen
Juli Schæfer Rasmussen
Jannich Kristensen Davidoff
Filip Nordkvist Hansen
Laurits Allingham de Cordier
Anna Marie Ærbo Pedersen
Elise Langøren Johansen
Micas Hilkjær Søgaard-Alfastsen
Gimlinge Kirke, 26. april kl. 11
Celine Holst Rolighed
Petra Riis Chroner Hjaltelin
Christian Lander Jensen
Tobias Aarestrup Pedersen
Mathias Bo Nielsen
Milas Stenholm
Denice Stenholm
Her er en oversigt over hvilke datoer konfirmationerne de
kommende år forventes at afholdes i vore kirker.
2021
25. april i Gimlinge
2. maj i Hyllested
2022
24. april i Gimlinge
1. maj i Hyllested

2023
30. april i Gimlinge
7. maj i Hyllested
2024
28. april i Gimlinge
5. maj i Hyllested
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Et stort tak for denne gang!
Af Peter Borring Sørensen
I midten af januar 2018 ringede biskoppens
sekretær for at spørge mig, om jeg ville være
konstitueret sognepræst (præstevikar) i Gimlinge
og Hyllested Sogne. Jo, det ville jeg naturligvis
gerne, hvorefter jeg måtte have fat i mit skoleatlas
for at finde ud af, hvor i Roskilde Stift Gimlinge og
Hyllested Sogne befinder sig.
Det har været en fornøjelse at være præst for de to sogne, og det har
været interessant at opnå nærmere kendskab til jeres hyggelige hjørne
af Danmarkskortet. Som præst har man det enestående privilegium at
møde mennesker i de stunder af livet, hvor tilværelsen viser sig i al dens
mangfoldighed. Gimlinge og Hyllested kirker har dannet rammerne om
bisættelser, begravelser, dåb og konfirmationsgudstjenester for ikke at
tale om de lidt over hundrede gudstjenester, som jeg har haft
fornøjelsen af at holde i jeres to kirker.
Siden min indsættelse den 4. februar 2018 har jeg haft kontor på
Atkærcenteret i Dalmose. Naturligt nok er det i pastoratets største by, at
der er flest mennesker. Derfor har det været en fordel mig at have
kontor i en del af pastoratet, hvor der er størst mulighed for at støde ind
i folk, hilse på og meget ofte slå en sludder af. Atkærcenterets personale
har mødt mig med samme varme og interesse, som den jeg har mødt
hos jer, der kom forbi mit kontor med et ærinde eller blot for at hilse på.
Som præst på landet er man tilknyttet en bestemt præst, som man
”bytter” med, når man planlægger friweekender og ferier. Præsten i
Gimlinge og Hyllested er tilknyttet præsten i Høve-FlakkebjergSkørpinge-Fårdrup Pastorat, hvilket betyder, at jeg ofte har haft
gudstjeneste i disse fire kirker. Det har ligeledes været en fornøjelse at
lære menighed, præster og personale at kende i de fire nabosogne.
Desuden har jeg lært en masse gode kolleger at kende i Slagelse Provsti.
Under de to år som konstitueret sognepræst i Gimlinge og Hyllested har
jeg boet i Nordsjælland. Det har ikke været til overvejelse at flytte
tættere på sognene, da mit vikariat har været uden tidsbegrænsning.
Det har ført til en del timer på Vestmotorvejen, og det har bekræftet min
opfattelse af, at jeg vil bo i det sogn, hvortil jeg engang bliver kaldet.
Siden jeg blev ordineret i 2017, har det været mit ønske at opnå fast
embede i Folkekirken. I efteråret blev embedet i Gimlinge-Hyllested slået
op som vikariat, og det er grunden til, at jeg ikke har søgt den ledige
stilling, da jeg ønsker fast embede i Folkekirken. Dette har jeg fortalt
menighedsrådet, som har vist fuld forståelse for min holdning. Når
præster taler sammen om ledige embeder, dukker spørgsmålet om
menighedsrådets beskaffenhed altid op, og jeg forudså, at ansøgere til
det ledige vikariat i Gimlinge-Hyllested ville kontakte mig for at spørge til
vores menighedsråd. Derfor tilbød jeg menighedsrådet, at ansøgerne
gerne måtte kontakte mig, fordi jeg ikke vil tøve med at anbefale vores
menighedsråd til en præstekollega.
Som vikar bliver ens navn ikke malet på præstetavlen i de to kirker. Jeg
har haft fornøjelsen af at være præst for de to sogne i to år, så Gimlinge
og Hyllested vil altid stå på min indre ”tavle”.
Et stort tak for denne gang!
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Gudstjenester
Marts 2020
Søn. d. 1.3
Søn. d. 8.3

1. søndag i fasten
2. søndag i fasten

Søn. d. 15.3

3. søndag i fasten

Tors. d. 19.3
Søn. d. 22.3
Søn. d. 29.3
Tirs. d. 31.3

Spaghettigudstjeneste
Midfaste
Mariæ bebudelsesdag
Ungdomsgudstjeneste

Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 9
Kl. 10.30
Kl. 17
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 19

Hyllested
Gimlinge
Høve
Hyllested
Gimlinge*
Gimlinge
Hyllested
Gimlinge*

Kl. 10.30
Kl. 17
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 9
Kl. 10.30
Kl. 9.30
Kl. 11

Gimlinge
Gimlinge*
Hyllested
Hyllested
Gimlinge
Høve
Hyllested
Gimlinge
Gimlinge

Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30

Hyllested
Gimlinge
Hyllested
Gimlinge
Hyllested
Gimlinge
Hyllested

April 2020
Søn. d. 5.4
Tors. d. 9.4
Fre. d. 10.4
Søn. d. 12.4
Man. d. 13.4

Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag

Søn. d. 19.4

1. søn. efter påske

Søn. d. 26.4

Konfirmation

Maj 2020
Søn. d. 3.5
Fre. d. 8.5
Søn. d. 10.5
Søn. d. 17.5
Tors. d. 21.5
Søn. d. 24.5
Søn. d. 31.5

3. søn. efter påske
Bededag
4. søn. efter påske
5. søn. efter påske
Kristi himmelfartsdag
6. søn. efter påske
Pinsedag

Juni 2020
Man. d. 1.6

2. pinsedag
Fælles pinsegudstje.

Annonceres i næste blad

Bemærkninger til gudstjenestelisten:
Kirkekaffe: Der er kirkekaffe ved alle 10.30 gudstjenester
/ST = Gudstjenesten forrettes af konstitueret sognepræst Susanne Juhl Thisted,
Høve
* = Særgudstjeneste, se inde i bladet

Kirkebil
Kan bestilles til kørsel til alle gudstjenester og alle arrangementer i sognene, hvor
præst eller menighedsråd står som indbyder.
Henvendelse til DanTaxi på tlf. 58 53 53 53 senest dagen før kl. 18
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