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Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse
februar - maj 2017

Tro og Toner - ElsborgMaribo

Luther arrangementer i 2017

Påske arrangementer - fransk barokmusik

Dobbelt pinsekoncert

Reformationen – 500 års jubilæum



Vester Hæsinge Kirke

Vester Hæsinge og 
Sandholts Lyndelse Pastorat 

Sognepræster:   
Eva Ladefoged, Vester Hæsinge Præstegård, 
Birkevej 16, 5672 Broby. Tlf. 62 63 10 09,  
mail: EVL@km.dk. Fridag mandag.

Anette Agersnap, Sdr. Broby Præstegård, Grøn-
negyden 30, 5672 Broby. Tlf. 62 63 10 84,  
mail: aba@km.dk. Fridag mandag.

Gravere: Ole Andersen og Hanne Thrier 
Graverkontor: Birkevej 21, V. Hæsinge, 5672 Broby. 
Tlf. 62 63 29 22 – v.haesingekirke@post.opasia.dk

Organist: Anette Haahr Jørgensen, Nørregårds-
vej 25, Ølsted, 5672 Broby. Mobil  21 12 26 52 -  
organisthaahr@gmail.com

Kirkesangere: Eva Lilleøre, V. Hæsinge Kirke og 
Hanne S. Rasmussen, Sh. Lyndelse Kirke

Menighedsrådsfmd.: Ellen Pedersen, Lindevej 18, 
5672 Broby. Tlf. 62 63 17 06 - emp@dlgpost.dk 

Kirkeværger: V. Hæsinge Kirke, Birger Bitsch, 
Horseballevej 6, 5672 Broby. Tlf. 30 31 87 31 -  
bbitsch@hotmail.com og Sandholts Lyndelse Kirke,  
Birgitte Gothen, Sandholtvej 26, 5672 Broby. 
Tlf. 54 45 38 38 – mail@ursulanewfs.dk

Bladredaktion: Ellen Pedersen (ansvh.), Eva Lade-
foged, Anette Haahr, Lina McQuillan, Marijanne 
N. Hansen og Anne Marie Schulz
Forside: Martin Luther 1483-1546, malet af Lucas 
Chranach den Ældre
Layout: www.graphic-solutions.dk 

Sandholts Lyndelse Kirke
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Formand: Ellen Pedersen
Næstformand: Gitte Klein Klavsen
Kirkeværge V. Hæsinge: Birger Bitsch
Kirkeværge Sh. Lyndelse: Birgitte Gothen
Kasserer: Lina McQuillan
Sekretær: Marijanne Hansen
Kontaktperson: Bettina Kallehauge
Bygningskyndig: Ekstern Asger Pilegaard
Underskriftsberettigede: Ellen Pedersen  og 
Lina McQuillan 
Præstegårdsudvalg: Esther Jacobsen og 
Ellen Pedersen 
Kirkegårdsudvalg: Birger Bitsch, Birgitte Gothen 
og Ellen Pedersen
Suppleanter: Marie Kallehauge og Eva Kjær

aktivitetsudvalg: Eva Ladefoged, Ellen Peder-
sen, Lina McQuillan, Marijanne Hansen, Bettina 
Kallehauge, Gitte Klavsen, Anette Haahr og eks-
tern Anne Marie Schulz

Det nye menighedsråd for 
Vester Hæsinge og Sandholts 
Lyndelse Sogne  
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Set og sket

Tro og Toner, ”No Boundary”

Tro og Toner, Jens Schou og Jakob Hedegaard Andersen

Babysalmesang

Josephine Blaamann Petersen og Anette Haahr

Adventskoncert med Ryslinge Sangkor

Krybbespil med juniorkonfirmanderne

Bettina Kallehauge og Gitte Klein Klavsen

Nye i rådet

 Kommende menighedsrådsmøder 
Vester Hæsinge Præstegård kl. 19.00

den 2. marts, den 22. marts og 27. april Fo
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Reformationen – 500 års jubilæum

I 2017 markeres 500-året for Martin Luthers 
opslag af 95 teser på porten til slotskirken i den 
tyske by Wittenberg. Det blev startskuddet for 
reformationen - begivenheder og idéer, der ændre-
de både kirke og samfund.
På Luthers tid gennemstrømmede religion alle 
dele af samfundet, og derfor fik de nye tanker 
afgørende betydning for ændringer i samfundet 
og opfattelsen af mennesket. F. eks. blev familien 
etableret som det vigtigste sociale fællesskab, og 
samarbejdet mellem bystyret og kirken om fat-
tigforsorgen blev forløber for nutidens velfærds-
samfund. Luthers tanker har dermed haft stor 
betydning for, hvordan vi den dag i dag tænker 
om vores samfunds indretning og menneskets 
plads i verden.
Luther var meget kritisk overfor kirkens tanker 
om aflad, som er idéen om, at mennesket, ved at 
gøre gode gerninger eller ved køb af afladsbreve 
kan forkorte sin egen og afdøde familiemedlem-
mers tid i skærsilden, når de dør. Luther mente, at 
hvis det kun handler om at gøre eller betale sig til 
gode gerninger for at få frelse, så glemmer man, 
at Kristus ved sin død og opstandelse allerede har 
frelst alle mennesker. Og så har man gjort Kristus 
overflødig.
Kritikken af afladstanken var hovedbudskabet i de 
95 teser, som Luther hamrede op på kirkedøren i 
Wittenberg i oktober 1517.
I den evangelisk-lutherske kristendom kan  
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mennesket kun opnå frelse gennem troen 
-  gode gerninger og afladsbreve gør ingen 
forskel her. Frelsen skænkes af Gud, blot men-
nesket tror på, at Kristus har frelst det. Men-
nesket kan altså ikke selv gøre sig fortjent til 
at komme i himlen. For Luther er intet men-
neske retfærdigt og perfekt, derimod er alle 
syndere. Men fordi Jesus overholdt loven og 
gik i døden på korset, har han taget alles skyld 

på sig. Derfor er I frelst alene ved at tro på dette.
Dog mente Luther, at når mennesket mærkede, at 
det er elsket og tilgivet af Gud, så vil gode ger-
ninger følge helt af sig selv, da den der mødes af 
kærlighed, giver kærlighed videre. ”Gode gernin-
ger gør ikke en god mand. En god mand gør gode 
gerninger”, skriver han.  (Uddrag fra hjemmesiden 
om reformationsjubilæet 2017 www.luther2017.
dk - Her kan der læses mere om reformationen.)
I anledning af jubilæet vil der være begivenheder 
både i stiftet, i provstiet og i sognet, disse kan 
findes på stiftets hjemmeside www.fyensstift.dk/
reformationsjubilaeum-2017.  Det vi her i sognene 
foreløbig har planlagt er følgende:

•	 Fredag den 10. marts kl. 16 foredrag om 
Martin Luthers kone Katharina von Bora 
ved  Anne-Lise Arnstrup.

•	 Søndag den 19. marts. Gudstjeneste kl. 
14.00 i V. Hæsinge Kirke, derefter går vi til 
Skovsøen for at plante et æbletræ, drikke 
æblegløgg og spise æbleskiver.

•	 Fredag den 21. april kl. 10.00 salmemaraton 
i V. Hæsinge Kirke 

•	 Pinsedag, søndag den 4. juni kl. 15.00 i V. 
Hæsinge Kirke. Koncert i samarbejde med 
Multihuset om reformationens og renæs-
sancens musik.

•	 Reformationsdøgn 8. – 9. september (omtale 
herom kommer senere)

•	 Fredag den 20. oktober kl. 10.00 salmemara-
ton i Sh. Lyndelse Kirke 

Salme-maraton
Salmemaraton foregår på provstiplan, og her 
er det planen at man kan nå rundt og besøge 
provstiets 20 kirker og nå at synge 100 - 120 
af salmebogens 792 salmer i løbet af 2017. 
Man begynder med at høre lidt om kirkens 
historie -  særligt relateret til reformationen  
- derefter synger man 5 - 6 salmer og hører 
lidt om dem. Der sluttes af med en kop kaffe 
i våbenhuset. Alt i alt en time.

Planen for året 2017 - fredage kl. 10.00 
13. jan. Diernæs Kirke, salme 1-40
27. jan. Nørre Broby Kirke, salme 41-80
10. febr. Vejle Kirke, salme 81-120
24. febr. Vester Åby Kirke, salme 121-160
10. marts Brahetr.borg Kirke, salme 161-200
24. marts Haastrup Kirke, salme 201-240
7. april Falsled Kirke, salme 241-280
21. april V.  Hæsinge Kirke, salme 281-320
5. maj Horne Kirke, salme 321-360
19. maj Avernakø Kirke, salme 361-400  
2. juni Krarup Kirke, salme 401-440
16. juni Jordløse Kirke, salme 441-480
25. aug. Lyø Kirke, salme 481-520
8. sept. Aastrup Kirke, salme 521-560
22. sept. Ø. Hæsinge Kirke, salme 561-600
6. okt. Allested Kirke, salme 601-640
20. okt. Sh. Lyndelse Kirke, salme 641-680
3. nov. Faaborg Kirke, salme 681-720
17. nov. Sdr. Broby Kirke, salme 721-760
1. dec. Svanninge Kirke, salme 761-792

Tro og Toner
Musik fra hjerte til hjerte
Torsdag den 23. februar kl. 17.18
Vester Hæsinge Kirke 

”ElsborgMaribo” er en sydfynsk duo, som er 
pladeaktuel med debutalbummet ”Refleksioner”. 
Duoen består af Mette Elsborg, sangerinde/sang-
skriver samt Erik Maribo, musiker/producer og 
sangskriver. De optræder med westernguitar og 
sang i skøn forening, spiller en blanding af egne 
numre og sange fra den danske sangskat.
Repertoiret spænder over alt fra country og viser, 
til stille ballader, blues og rock ’n’ roll. Musikken 
fortolkes på en måde, så den rører ved følelserne; 
heraf udtrykket ”Fra hjerte til hjerte”. 
Udover at vi skal høre god musik, er der en fortæl-
ling, et Fadervor og en enkelt fællessang. 
Arrangementet slutter så man evt. kan nå til spis-
ning i Madklubben i X-Huset kl. 18.15. 
Det forudsætter, at man har købt spisebillet.

Fastelavnsgudstjeneste for 
store og små 
Søndag den 26. februar i 
Vester Hæsinge Kirke kl. 10.00

Alle er velkomne og meget gerne udklædte, både 
børn og voksne. Efter gudstjenesten går vi videre 
til X-Huset i Vester Hæsinge, hvor der er tønde-
slagning, og hvor årets kattekonge og kattedron-
ning bliver kåret! Der er lækkerier til alle bagefter. 
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Katharina 
von Bora
ved Anne-Lise 
Arnstrup
Fredagscafé 
den 10. marts 
kl. 16.00 - 18.00
VH Præstegård

Vi skal høre om en 
spændende kvinde-
skikkelse, der blev 
verdens første præ-
stekone. Nonnen, der 
blev gift med munken 

Martin Luther, som hun fik seks børn med. Luther 
var godt tjent med denne ægtefælle, der havde lært 
mange færdigheder i det kloster hun voksede op 
i. Gratis entré. Vand og vin kan købes til 25 kr.

Luhter-gourmet med madklubben 
Torsdag den 23. marts kl. 18.15 i X-Huset

Menighedsrådet vil denne aften være vært ved 
en historisk Luhtermiddag! Madbillettter købes i 
LokalBrugsen i V. Hæsinge senest den 21. marts 
kl. 18.00. eller på www.vesterhaesinge.dk. Voksne 
35 kr. - Børn over 8 år 25 kr. - Børn under 8 år er 
gratis. Alle er meget velkomne!

Konfirmation i foråret 2017
Sh. Lyndelse Kirke den 6. maj kl. 10.30. Vester Hæsinge Kirke den 7. maj kl. 10.30
Fra venstre:Sofie Patricia Bach Reich, Kathrine Lilliendahl Lehnskov, Karen Kej Høj, Mikkel McKenzie 
Gundersen, Katrine Rindebæk, Frederik Franklin Klingenberg, Kristence Marie Milling, Axel Vølund 
Engsbye, Carl Emil Bohnsen, Levi Martin Simon Davidsen, Camille Elmer Nielsen, Lærke Isabel 
Godsk Pedersen. Mille McKenzie Gundersen er ikke med på billedet

Plant et æbletræ
Søndag den 19. marts kl. 14.00
Vester Hæsinge Kirke

Efter gudstjenesten samles vi ved Skovsøen i V. 
Hæsinge, hvor der plantes et æbletræ til minde om 
reformationsjubilæet 2017. Det er et søstertræ til 
de 500 træer, der er plantet i Wittenberg og andre 
træer plantet ved kirker i Danmark. Vi fejrer det 
med æblegløgg og æbleskiver. 

Program for påsken

Palmesøndag, den 9. april er vores lokale kirkekor med ved gudstjenesten i Sh. Lyndelse Kirke  
kl. 10.30, og her hører vi om Jesu indtog i Jerusalem.

Onsdag den 12. april smuk meditativ musik kl. 19.30 i V. Hæsinge Kirke. Her opføres værket for 
sopran og orgel, som netop er komponeret til onsdag før Skærtorsdag i Den stille Uge. Det er ”Lecons 
de Ténèbres” af Couperin, som er et af barokkens mesterværker. Det er blid og meditativ musik fremført 
af sopranerne Lise Bech Bendix og Malena Rønnow samt organist Susanne Krog Thesbjerg.

Skærtorsdag handler gudstjenesten i Sh. Lyndelse kl. 19.00 om Jesu sidste måltid med sine disciple, 
i forlængelse heraf slutter gudstjenesten med beretningen om Jesus i Gethsemane Have. Herefter vil 
alteret ”blive afklædt” og stå tomt til næste dag, hvor det er Langfredag og Jesu lidelseshistorie læses.

Påskedag, den 16. april, fejrer vi opstandelsen med gudstjenester i begge kirker: Sh. Lyndelse Kirke kl. 
9.00 og V. Hæsinge Kirke kl. 10.00.  Kirkerne vil være pyntet, og der vil være festlig musikledsagelse til 
orgelmusikken. 2. påskedag, den 17. april er der gudstjeneste i V. Hæsinge kl. 9.00 ved Anette Agersnap.

Stor pinsedobbeltkoncert søndag den 4. juni
Vester Hæsinge Kirke kl. 15.30  
renæssancegruppen Passatempo opfører værker typisk for europæisk renæssancemusik – hovedsagelig 
den musik, der blev opført i kirker og på slotte/herregårde. Ensemblet spiller på kopier af datidens instru-
menter og optræder i tidstypiske klædedragter. Undervejs fortælles kort om de enkelte værker. 
eskild dohns Orkester opfører en akustisk optakt til reformationen rocker (RR fremføres i 2. kon-
certdel, som er i Multihuset). I kirken vil der indgå fællessalmer med orkester-akkompagnement som et 
mindre, men betydningsfuldt element i koncertformatet, da salmesangen på den ene side illustrerer en 
afgørende pointe ved den lutherske reformation og på den anden side peger ind i det 21. århundrede. 

Multihuset i Vester Hæsinge kl. 18.45  
Enkelte medlemmer af Passatempo opfører værker typisk for den musik i renæssancen, der blev spillet på 
torve og pladser, og hvor den almene befolkning deltog som aktører i såvel opførelse af musikken som 
dansen. Eskild Dohns Orkester opfører Reformationen Rocker! Hvad er reformationen for noget? Og har 
den overhovedet betydning for os i dag? Reformationen Rocker er et musikalsk projekt, som giver svar 
herpå. Orkesteret spiller salmer og folkemusik fra 1500 tallet i moderne rockfortolkninger. 

1. afdeling af koncerten begynder i Vester Hæsinge Kirke kl. 15.30 og slutter ca. kl. 17.00. Herefter mulighed 
for at spise middag i Multihuset, hvor 2. afdeling af koncerten fortsætter kl. 18.45. Billetpris for koncert i 
Kirken og Multihuset ialt kr. 90,-. Køb af billetter hos LokalBrugsen i Vester Hæsinge. Billetsalg fra 1. april. 
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   Lise Bech Bendix                           Malena rønnow                   Susanne Krog thesbjerg



Vester 
Hæsinge 
Kirke

Sandholts 
Lyndelse 
Kirke

Hvor ingen præst er anført, er det 
kirkernes egen præst eva Ladefoged

Tors. d. 2. febr. Kyndelmisse 19.30 Lysgudstjeneste
5. febr. sids. s.e.h. 3 kong. 10.00
12. febr. Septuagesima 11.00 Anette Agersnap
19. febr. Seksagesima 9.00 10.00
tors. d. 23. febr. 17.18 Tro og Toner m. ElsborgMaribo
26. febr. Fastelavn 10.00 Derefter tøndeslagning i X-Huset
5. marts 1. s. i fasten 10.30
12. marts 2. s. i fasten 9.00 Anette Agersnap

19. marts 3. s. i fasten 14.00 Derefter planter vi et æbletræ 
v. Skovsøen, Vester Hæsinge

26. marts Midfaste 9.00 Pernille Borum Stengaard
2. april Maria bebudelsesdag 14.00 Rikke Gotfredsen
9. april Palmesøndag 10.30 Kirkekoret medvirker

ons. d. 12. april Vester Hæsinge kirke 19.30
Musik ”Lecons de Ténèbres” Lise 
Bech Bendix, Malena Rønnow samt 
Susanne Krog Thesbjerg

tors. d. 13. april Skærtorsdag 19.00 "Alterets afklædning"
fre. d. 14. april Langfredag 9.00 Jesu lidelseshistorie læses
16. april Påskedag 10.00 9.00 Med musikledsagelse
man. d. 17. april 2. Påskedag 9.00 Anette Agersnap
23. april 1. s. e. påske 9.00 Pernille Borum Stengaard
30. april 2. s. e. påske 9.00 10.00
lør. d. 6. maj 10.30 Konfirmation m. trompetledsagelse
7. maj 3. s. e. påske 10.30 Konfirmation m. trompetledsagelse

tors. 11. maj Bededagsaften 19.30 Derefter spiser vi varme hveder i 
våbenhuset

14. maj 4. s. e. påske 9.00 10.00
21. maj 5. s. e. påske 11.00 Anette Agersnap
tors. d. 25. maj Kristi himmelfartsdag 9.00 10.00

Gudstjenesteliste for Vester Hæsinge Kirke og 
Sandholts Lyndelse Kirke februar - maj 2017

Kirkebil: Fåborg Taxa tlf. 6261 8800 bestilles dagen før til kirke og arrangementer. 
Transporten er gratis. Husk også at bestille til hjemkørsel.
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