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Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse
maj - august 2017

Bedstemors bøger

Stor dobbelt pinsekoncert

Morgensang og rundstykker

Sogneudflugt til Koldinghus

Fernisering Dan Hansen



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, Gitte Klein og Anne Marie Schulz
Forside: Kirkemaleri af Dan Hansen.
www.graphic-solutions.dk - Bettina Kallehauge

Sandholts Lyndelse Kirke
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Der var glæde i menighedsrådet, da den lokale 
kunstner Dan Hansen sagde ja til at udsmykke V. 
Hæsinge Kirke. Han har malet to næsten identiske 
kirkemalerier, som hænger overfor hinanden i 
skibets bageste hvælving og følger buerne til tops.
Kirkemalerierne viser Skabelsen og Livstræet, 
Lyset og alle vi skabninger. På samme tid både 
udsmykning og maleri og samtidig fyldt med 
symbolik. 

Kunstner Dan Hansen udtaler: ”I en tid, hvor 
krig, terror og død verden over påvirker os næsten 
dagligt, var det naturligt for mig, at livet symbo-
liseret med Livets Træ, måtte være det centrale i 
min udsmykning.
Da det er 500 år siden, Luther kæmpede for det 
almindelige menneskes ret til selv at tolke Bibe-
len, håber jeg, at jeg med maleriets rummelighed 
giver plads til andres livssyn.”

Øverst i de fire 
hjørner ser man 
symbolerne for de 
fire evangelister, 
disse symboler er 
også på altertavlen, 
ligeledes ses Livets 
Træ på alterbordets 
fortæppe. Således 
knytter malerierne 
til ved kirkens øvri-
ge udsmykning, men 

samtidig udtrykker kirkemalerierne noget helt nyt 
i kirken med deres sprudlende farver og finurlige 
figurer. 
Vi er meget taknemmelige for gaven og håber, at 
kunstværkerne bliver til glæde for kirkegængerne.

Kirkemaleri af Dan Hansen 
i Vester Hæsinge Kirke



       Set og sket

Asger Pilegaard monterer skellettet til maleriet

Sammen monteres maleriet

Dan Hansen ruller maleriet ud

Fernisering med over 60 fremmødte 
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Stor pinsedobbeltkoncert 
fejrer reformationsjubilæet!

Vester Hæsinge Kirke søndag den 4. juni kl. 15.30 

renæssancegruppen Passatempo opfører 
værker typisk for europæisk renæssancemusik 
– hovedsagelig den musik, der blev opført i kir-
ker og på slotte/herregårde. Ensemblet spiller på 
kopier af datidens instrumenter og optræder i tids-
typiske klædedragter. Undervejs fortælles kort om 
de enkelte værker. 

eskild dohns Orkester opfører en akustisk 
optakt til Reformationen Rocker. I kirken vil der 

indgå fællessalmer med orkester-akkompagne-
ment 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 – 20.00
Enkelte medlemmer af Passatempo opfører vær-
ker 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! Orkesteret spiller 
salmer og folkemusik fra 1500-tallet i moderne 
rockfortolkninger. 

1. afdeling af koncerten begynder i V. Hæsin-
ge Kirke kl. 15.30 og slutter kl. 17.00. 
Herefter mulighed for at spise lækker grill-
buffet i Multihuset, hvor 2. afdeling af kon-
certen fortsætter kl. 18.45. 
Koncertpris ialt kr. 90,-. 
Spisebilletter kr. 125,-.  Køb af billetter hos 
lokalBrugsen i Vester Hæsinge. 
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Stor pinsedobbeltkoncert 
fejrer reformationsjubilæet!

Vester Hæsinge Kirke søndag den 4. juni kl. 15.30 

Friluftsgudstjeneste og picnic
OBS! Petanquebanen, overfor 
Horseballevej 6, Ny Stenderup
2. pinsedag den 5. juni kl. 11.00

Sammen med Jordløse-Håstrup Pastorat afholder 
vi pinsegudstjeneste.
Kl. 10.00 mødes de friske vandrere ved V. 
Hæsinge Kirke, som ønsker at gå til Horseballe.
Kl. 11.00 Pinsegudstjeneste i det fri. Medbring 
din madpakke og drikkelse. Menighedsrådene 
står for kaffe/te og kage. Vel mødt i Guds frie 
natur!

”Bedstemors bøger”
Einar Fog-Nielsen                    
Torsdag den 8. juni 
kl. 14.00 - 16.00
V. Hæsinge Præstegård

Pastor emeritus Einar Fog-Nielsen vil denne 
eftermiddag fortælle om ”Bedstemors bøger” 
– en fortælling om livet som dansker i Sønder-
jylland under tysk herredømme i perioden 1864 
– 1920. Beretningen er baseret på erindringer, 
som foredragsholderens bedstemor nedskrev, og 
som først blev fundet efter hendes død. Bagefter 
drikkes der kaffe i præstegårdshaven. Alle er 
meget velkomne!
 

Morgensang og rundstykker
Søndag den 2. juli kl. 9.00
Vester Hæsinge Kirke
Vi synger morgensange og holder en kort guds-
tjeneste i V. Hæsinge Kirke. Derefter serveres 
kaffe og rundstykker i præstegården.

Aftensang ved Skovsøen  
V. Hæsinge tirsdag den 1. august kl. 19.00

Vi satser på godt vejr, 
og inviterer til aften-
sang ved Skovsøen. 
Der synges sange og 
salmer fra Højskole-
sangbogen akkompag-
neret af Ninna Aasen 
på violin. Derudover 
vil der være en fortæl-
ling og et Fadervor. Vi 
slutter af med hyggelig 
snak, og en forfrisk-
ning til ganen.

Reserver allerede nu 
weekenden 

den 8.- 9. september
et døgn med gospelworkshop, natkirke, 
morgensang og kaffe mens solen står op 
over arreskov Sø, præstegårdsudstilling, 
lutter-lagkage-kaffebord, filmaften og 
mulighed for at sove i kirken.
Hvad er nu alt det ???
Ja, det er den lokale kirke, der  -  ligesom 
alle de andre sogne i Fyns Stift - holder 
Kirkens døgn i anledning af, at vi i år fej-
rer 500 års reformationsjubilæum. 
der kommer mere information, når vi 
nærmer os weekenden.
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Sogneudflugt til Koldinghus 
onsdag den 16. august
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afgang fra ”Børsen” i Sh. lyndelse  
kl. 11.30 og fra X-Huset i Vester Hæsinge 
kl. 11.40 - Pris for bustur, guidet rundvis-
ning og kaffe/kage 125 kr. 

Forventet hjemkomst ved 18.00 tiden.
Tilmelding til Ellen Pedersen 
tlf. 6263 1706 senest tirsdag den 8. august

På Koldinghus besigtiger vi museet og får en 
historisk gennemgang af det store slot. Vi ser den 
interessante særudstilling ”Himmelsten”,  H.K.H. 
Prins Henriks store samling af orientalsk jade-
kunst, der til daglig står på Fredensborg Slot og 
Amalienborg. 
Det gamle kongeslot, Koldinghus, er en central 
del af Danmarks historie gennem 800 år. I Mid-
delalderen udgjorde Kolding den vigtigste græn-
seby mod hertugdømmerne i syd, og de danske 
konger opholdt sig ofte på Koldinghus. Efter 
reformationen opførte Christian 3. det første pro-
testantiske fyrstekapel i Danmark på Kolding-

hus. Christian 3. døde på slottet nytårsdag 1559. 
Under Napoleonskrigene var Danmark allieret 
med Frankrig og Spanien. En del af den spanske 
hær opholdt sig derfor på Koldinghus. Natten 
mellem den 29. og 30. marts 1808 udbrød der 
brand på Koldinghus, da de spanske lejetropper 
fyrede for hårdt i kaminerne. Slottet stod længe 
som en ruin, inden en langvarig restaurering blev 
igangsat. 
Eftermiddagskaffen med hjemmebag indtages på 
det smukke historiske julemærkesanatorium, nu 
Hotel Koldingfjord. Alle er meget velkomne til 
en dejlig udflugt!



Vester 
Hæsinge 
Kirke

Sandholts 
lyndelse 
Kirke

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

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
28. maj 6.s. e. påske 14.00 Pernille Borum Stengaard

4. juni Pinsedag 15.30* 10.30 * Pinsekoncert i samarbejde med  
   Multihuset

man. d. 5. juni 2. Pinsedag Friluftsgudstjeneste v. Ny Stenderups 
petanquebane kl. 11.00

11. juni Trinitatis søndag 10.00
18. juni 1. s. e. trin. 9.00 10.00
25. juni 2. s. e. trin. 9.00 Anette Agersnap

2. juli 3. s. e. trin. 9.00 Derefter kaffe og rundstykker i 
præstegården

9. juli 4. s. e. trin. 10.00 Anette Agersnap
16. juli 5. s. e. trin. 11.00 Anette Agersnap
23. juli 6. s. e. trin. 11.00 Anette Agersnap
30. juli 7. s. e. trin. 14.00 Sanne Hvorslev
tirs. d. 1. august Kl. 19.00 Aftensang ved Skovsøen
6. august 8. s. e. trin. 9.00 10.00
13. august 9. s. e. trin. 10.30

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

Kommende menighedsrådsmøder 
Vester Hæsinge Præstegård kl. 19.00
den 9. maj, 6. juni og 9. august 2017 

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