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Kirkebladet
Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse

medio august - medio november 2016

Konfi rmander 2016/2017Konfi rmander 2016/2017

Opstillingsmøde

Kor og foredrag

Tro og Toner “New Vibes”

In memoriam 
Jørgen Vahl Rasmussen

Opstillingsmøde

Høstgudstjeneste



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, Nørregårdsvej 
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: Høstgudstjeneste 2015, foto A.M. Schulz
Layout: www.graphic-solutions.dk 

Sandholts Lyndelse Kirke
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I forbindelse med valg til Menighedsrådet for 
den næste 4 årige periode afholder Menigheds-
rådet for Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse 
Sogne orienteringsmøde, hvor der vil blive gjort 
rede for kirkernes økonomiske forhold samt 
kommende projekter. 

Orienteringsmødet kan samtidig fungere som 
opstillingsmøde. Ved menighedsrådsvalget i 2008 
blev vore to menighedsråd sammenlagt og består 
i dag af 8 medlemmer, 5 fra Vester Hæsinge og 
3 fra Sandholts Lyndelse samt 1 suppleant fra 
hvert sogn, det er en ordning som har fungeret 
glimrende i 8 år og vil fortsætte fremover.

Vi håber, at mange har lyst til at stille op som 
kandidater til Menighedsrådet og på den måde 
bidrage til et påvirke kirkens rolle i vore lokal-
samfund. Vi i Menighedsrådet synes, vi har et 
fint samspil med alle foreninger og institutioner 
i lokalområdet, og er taknemmelige for den 
opbakning til kirkelige aktiviteter, som vi oplever 
i vore 2 sogne. 

Vi glæder os til at møde borgerne i det fremti-
dige kirkelige arbejde. Et af de helt store pro-
jekter bliver iværksættelse og koordinering af 
aktiviteter i forbindelse med fejringen af Luther-
året i 2017. 

Der serveres kaffe/kage. 
Vel mødt til orienterings-/opstillingsmødet! 

Orienterings- og opstillingsmøde  
Vester Hæsinge Præstegård
Tirsdag den 13. september 
kl. 19.00 – 20.30

 � 



Konfirmationer i vore kirker 2016

Sandholts Lyndelse Kirke 
Lørdag den 7. maj kl. 10.00

Fra venstre 
Maja Aadal Jensen, 
Sofus Rask Davidsen, 
Camilla Weber Hansen samt 
præst Eva Ladefoged. 

Sølvhjelm Foto 

Vester Hæsinge Kirke 
Søndag den 8. maj 
kl. 10.00

Bagerste rk. fra venstre 
Viggo Bastian Milling, Alek-
sander Laurentiu Dubsky, 
Mads Aage Juel Skovrup, 
Peter Ehlers Larsen Ploug, 
Andy Fobian. 

Forreste rk. fra venstre 
Anne Jul Jensen, Caro-
line Hauschildt Sørensen, 
Cheyenne Mina Vesterdal, 
Cecilia Bisgaard Meng, 
Malaika Acker Damgaard 
samt præst Eva Ladefoged.
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Velkomstgudstjeneste
for konfirmanderne 2017 
og deres forældre/familier

Vester Hæsinge Kirke 
Tirsdag den 20. sept. kl. 19.00

Vi byder de nye konfirmander 2017 velkomne 
ved en gudstjeneste i Vester Hæsinge Kirke. 
Her vil konfirmanderne få udleveret bibler, og 
efter gudstjenesten går vi hen i konfirmand-
stuen i Præstegården, Birkevej 16. Her vil der 

Koncert med Jysk Akademisk Kor fra Århus 
Vester Hæsinge kirke, lørdag den 3. september kl. 16.00

Jysk Akademisk Kor (JAK) påbegynder efterårssemestret 2016 med en øve- og koncerttur i september 
i det fynske ved bl.a. at gæste Vester Hæsinge Kirke. Koret har eksisteret siden 1948 og hører til et 
af de mest traditionsrige i Danmark. JAK har alsidige aktiviteter med udgangspunkt i det århusianske 
korliv og næste spændende punkt ud over egne koncerter bliver i anledning af Kulturby-2017 deltagelse 
i Benjamin Britten’s War Requiem med Aarhus Symfoniorkester og Den Jyske Operas Kor.

I Vester Hæsinge kirke vil koret synge både kirkelige satser af  ungarske komponister Bardos og 
Kodaly og nordiske sange af bl.a. Stenhammar, Schultz, Lewkovitch og Taube.
Koret ledes af Niels Bo Emgren, som er uddannet sanger og korleder og har en fortid i hhv. Den jyske 
Opera og DR Radiokammerkoret og fungerer nu primært som organist i 3 kirker syd for Silkeborg. 
Velkommen til en spændende koncert. Fri entré!

Koncert med Jysk Akademisk Kor fra Århus 

blive orienteret om konfirmandundervisningen 
og konfirmationerne i foråret 2017, nærmere 
bestemt lørdag den 6. maj kl. 10.30 i Sandholts 
Lyndelse og søndag den 7. maj kl. 10.30 i Vester 
Hæsinge. 
Alle er selvfølgelig velkomne til at være med 
ved denne gudstjeneste og støtte op om sognenes 
konfirmander. 
Selve konfirmandundervisningen begynder efter 
efterårsferien. Den vil foregå i konfirmandstuen 
i Præstegården i V. Hæsinge, og konfirmanderne 
får direkte besked, når tiden nærmer sig.
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Høstgudstjeneste med korsang 
Sandholts Lyndelse Kirke 
Søndag den 25. september kl. 10.30 

Efterfølgende frokost og menighedsmøde 
Vester Hæsinge Præstegård kl. 11.45
Menighedsrådet inviterer menigheden på høstfro-
kost umiddelbart efter gudstjenesten. Frokosten 
koster 40 kr. I forlængelse af frokosten holder vi 
menighedsmøde, hvor Menighedsrådet vil rede-
gøre for de fremadrettede kirkelige aktiviteter, og 
opfordrer menigheden til at tænke med. 
Alle er velkomne!

Høstgudstjeneste for Sdr. Broby 
med juniorkonfirmander
V. Hæsinge Kirke, søn. 2. oktober kl. 10.30

Igen i år tilbyder Eva Ladefoged og Anette Ager-
snap i samarbejde med Esther Rützou undervis-
ning af juniorkonfirmander, dvs. elever fra Pon-
toppidanskolens tredje klasse onsdag eftermid-
dage i september og november. 

Forløbet i september, der er planlagt til dels at 
foregå i Sdr. Broby Kirke eller Præstegård og 
dels i V. Hæsinge Kirke afsluttes med en høst-
gudstjeneste, der indtil videre er planlagt til at 
foregå i V. Hæsinge Kirke. Juniorkonfirmanderne 
optræder, Esther fortæller, og Anette forestår 
altergang med flutes og druesaft, så vi sammen 
kan få en livlig og festlig høstgudstjeneste.

”New Vibes” – Tro og Toner
Vester Hæsinge Kirke, torsdag den 15. september kl. 17.18
Det er blevet tid til en ny omgang Tro og Toner, og første gang bliver torsdag den 15. september.
Vi lægger flot ud med marimbaorkestret ”New Vibes”, som hører under Fåborg-Midtfyn Musikskole, 
og har base på Pontoppidanskolen. Under ledelse af Jesper Eg Pedersen spiller bandet medrivende 
arrangementer af kendte numre bl.a. Stevie Wonder og Safri Duo samt en god portion latinameri-
kanske rytmer. Udover at vi skal høre en masse god musik, er der en fortælling, et Fadervor og en 
enkelt fællessang. Arrangementet slutter så man evt. kan nå til spisning i Madklubben i X-Huset kl. 
18.15, men det forudsætter, at man har købt billet dertil. Efterårets øvrige Tro og Toner-gudstjenester 
bliver 27. oktober og 17. november, begge dage kl. 17.18.
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Balletdanserinden der blev grevinde
ved Anne-Lise Arnstrup

Vester Hæsinge Præstegård 
Onsdag den 12. oktober kl. 14.00 – 16.00

Anne-Lise Arnstrup fortæller om en af Danmarkshistoriens mest omtalte kvinder Grevinde Dan-
ner, hvis skæbne blev bemærkelsesværdig på alle måder. Vi tager en tur gennem hendes liv og 
ægteskabet med Frederik d. 7, hvor hun måtte gå grueligt meget igennem. Det var i den tid, 
hvor Danmark fik en fri forfatning givet af samme konge og hun var kongen en god vejleder for 
hun havde politisk tæft. Efter kongens død i 1863 tager grevinden ud på rejser og det bliver på 
mange måder en værdifuld tid for hende. Der serveres kaffe og kage til 25 kr. Alle er velkomne! 

At være hindu i Danmark
ved Alpana Pareek

Aftenmøde i V. Hæsinge Præstegård, 
Onsdag den 2. november kl. 19.00
Et foredrag med kulturmødet som omdrej-
ningspunkt. Alpana Pareek underviser bl.a. 
i biologi og matematik på Brobyskolerne og 
er et meget vidende og nysgerrigt menneske. 
Hun vil fortælle om at komme til Danmark, 
at være inder og hindu. Her skulle hun lære 
meget nyt, ikke mindst et nyt sprog, en ny 
kultur og en anderledes humor. Selv siger 
hun: 
”Jeg hedder Alpana Pareek, er 57 år gammel og har boet i Danmark i ca. 34 år. Jeg er født og 
opvokset i Indien. Begge mine forældre var universitetsuddannede. Min far var videnskabsmand 
og min mor gymnasielærer og var meget åbne omkring andre religioner og kulturer.  Jeg er gift 
og har to drenge, som er voksne og er flyttet hjemmefra. Vi er hinduer, og holder lidt fast i den 
indiske kultur og traditioner, da det er svært at skære det fra sit liv, som man har fået ind lige 
fra barndommen”. Kaffe og kage til 25 kr. serveres efter foredraget. Alle er hjerteligt velkomne 
til et interessant foredrag!
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Musikgudstjeneste til 
Alle Helgen med oboist 
Josephine Blaamann Petersen 

Vester Hæsinge Kirke
Søndag den 6. november kl. 16.00 

Josephine er en særdeles aktiv kammermusiker og orke-
stermusiker. Som freelancemusiker turnerer hun rundt 
i landets symfoniorkestre lige som hun medvirker ved 
talrige kirkekoncerter og teaterforestillinger. Desuden har 
Josephine en undervisningspraksis, hvor hun forsøger at 
videregive glæden ved at spille musik til børn og unge.

Sammen med organist Anette Haahr vil Josephine 
Blaamann Petersen gøre gudstjenesten ekstra stemningsfuld med musik, som understreger og 
passer netop til Alle Helgens dag. Vi mindes denne dag årets døde med oplæsning af deres 
navne i kirken.

Ryslinge Sangkor
Festlig adventskoncert 
Sandholts Lyndelse Kirke 
Søndag den 27. november kl. 15.00 

Kormusik og fællessang ved Ryslinge Sangkor 
med efterfølgende kaffe og kage i våbenhuset. 
Se mere herom i næste blad.  

 Kommende menighedsrådsmøder 
Vester Hæsinge Præstegård kl. 19.00
den 18. august og den 27. september 

www.sandholtslyndelsekirke.dk
www.vesterhaesingekirke.dk

In memoriam

Jørgen Vahl 
Rasmussen

Det var med dyb 
sorg, vi Skt. Hans 
aften erfarede, at 
Jørgen var gået bort - i en alder af kun 63 år. 
Jørgen var et meget skattet medlem af menig-
hedsrådet, hvor han bestred næstformandsposten 
igennem 3½ år. Jørgen var en central person i 
rådets arbejde. 
Èt af hans nøgleområder og store engagement 
var vedligeholdelse af den smukke præstegård. 
Med sin faglige og omhyggelige tilgang til arbej-
det, og sin hjælpsomme og uselviske natur, løste 
han alle opgaver på fornemste vis.

Vi mindes Jørgen i dyb taknemmelighed. 
Menighedsrådet



Jørgen var gået bort - i en alder af kun 63 år. 



Vester 
Hæsinge 
Kirke

Sh. 
Lyndelse 
Kirke

21. august 13. s. e. trin. 10.00 Anette Agersnap

28. august 14. s. e. trin. 10.00 9.00

4. sept. 15. s. e. trin. 10.30 Anette Agersnap

11. sept. 16. s. e. trin. 13.30 Pernille Stengaard
tors. d. 15. 
sept. 17.18 Tro og Toner m. "New Vibes"

18. sept. 17. s. e. trin. 8.30

Tirs. d. 20. 
sept. 19.00 De nye konfirmander bydes 

velkommen

25. sept. 18. s. e. trin. 10.30
Høstgudstjeneste, efterfølgende 
frokost og menighedsmøde i 
Præstegården

2. okt. 19. s. e. trin. 10.30* 9.00
* Høstgudstjeneste m. junior-
  konfirmanderne v. Anette 
  Agersnap og Esther Rützou

9. okt. 20. s. e. trin. 9.00 19.00

16. okt. 21. s. e. trin. 10.00 Anette Agersnap

23. okt. 22. s. e. trin. 9.00 Anette Agersnap
Tors. d. 27. 
okt. 17.18 Tro og Toner

30. okt. 23. s. e. trin. 10.00

6. nov. Alle Helgens dag 16.00 Alle Helgen m. musikledsagelse

13. nov. 25. s. e. trin. 10.30 Anette Agersnap
Tors. d. 17. 
nov. 17.18 Tro og Toner

Gudstjenesteliste for 
Vester Hæsinge Kirke og Sandholts Lyndelse Kirke

medio august - medio november  2016

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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