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Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse
august - november 2017

Gospelworkshop

Lutherfi
lmen

Luthermad

Natkirke

Invitation 

til Kirkens Døgn  

8. - 9. september 2017 Lutherlagkage  

Se særtry
kket 

med Kirkens Døgn

Morgenkaffe med udsigt 



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: Anne Marie Schulz
www.graphic-solutions.dk - Bettina Kallehauge

Sandholts Lyndelse Kirke
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Sdr. Broby Kirke lukket  
På grund af en omfattende restaurering er Sdr. 
Broby Kirke lukket indtil foråret 2018. Derfor 
henlægges børnehøstgudstjenesten til V. Hæsin-
ge Kirke, søndag 1. okt. 2017.  De gudstjenester 
i V. Hæsinge Kirke, som sognepræst Anette 
Agersnap forretter, besøges også af menigheden 
i Sdr. Broby.

Salmemaraton i Sh. Lyndelse Kirke 
- den 20. okt. kl. 10.00. Vi hører om kirkens 
historie og synger 5 - 6 salmer. Der afsluttes 
med en kop kaffe. 

Kirkens Døgn den 8.-9. september
fredag kl. 15.00 – lørdag kl. 15.00

I anledning af reformationsjubilæet – 500 året 
for Martin Luthers opslag af de berømte 95 
teser, som satte reformationen i gang, fejres 
jubilæet på alle tænkelige og utænkelige måder 
rundt om i landet! V. Hæsinge/Sh. Lyndelse 
Menighedsråd samt kirken har valgt at fejre det 
i et storstilet program, som nedenstående i kor-
te træk – se den uddybende omtale i særtrykket!  

15.00 Lutherlagkage-kaffebord i Præstegårds-
  haven - har du lyst til at donere en kage/
  lagkage. Tilmelding til Gitte 2814 2485.
16.00 Gospelworkshop i kirken, gratis tilmelding
18.30 Mad som på Luthers tid med madklub-
  ben i X-Huset - betaling/tilmelding
20.30 Lutherfilmen vises i X-Huset i dagligstuen
23.00 Aften og natkirke – taize - musik v/Anette
1.00 Overnat i kirken 
6.00 God morgenvækning med kirkeklokker
7.00 Solopgangsgudstjeneste og morgenkaffe 
  med udsigt over Arreskov Sø 
9.00 Gospelworkshoppen fortsætter
10.00 Salmestomp for børn/barnlige sjæle v.
  Brita Lund Jørum
12.00 Sandwich – betaling og tilmelding
13.00 Musikalske Workshops fortsætter
14.00 Koncert med døgnets gospelkor og stomp 
15.00 Slut  
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Gospelworkshop i forbindelse med Kirkens Døgn  
ved Stig Möglich Rasmussen 

Vester Hæsinge kirke fredag den 8. september kl. 16.00

Den fantastisk engagerende korleder af Assens Gospel Kor; Stig Möglich Rasmussen vil lede en 
Gospel workshop. Ordet gospel kommer af det engelske ord for evangelium, som betyder det glade 
budskab eller gode nyheder. Martin Luther elskede musik. Han opfattede musikken som en gave fra 
Gud og anså den som et vigtigt middel til at forkynde den protestantiske tro. Så kom og vær med til 
at synge glade nyheder. Det er gratis at deltage, men vi har brug for tilmelding til menighedsrådets 
formand Ellen Pedersen, tlf.  6263 1706 eller Marijanne Hansen, tlf.  5328 0001.

Oprettelse af litteraturkreds 

Orienterende møde, tirsdag den 5. sept. 
kl. 19.00 i X-Huset 
Kunne du tænke dig at være med i en litteratur-
kreds? Kom til et orienterende møde! 
Vi ønsker at benytte X-Husets nye hyggelige 
pejsestue.  
Der satses på at læse ialt 4 bøger over sæsonen – 
dvs 2 bøger i efteråret og 2 i foråret. 
På orienteringsmødet fremlægges forslag til bog-
titler - nyere såvel som ældre titler – samt forfat-
teremner.

Tanken er, at vi på mødet drøfter og udvælger 

de bogtitler, 
vi ønsker at 
læse i den 
kommende 
vinter.
 
Der er ingen 
tilmelding 
til oriente-
ringsmødet den 5. september - man møder blot 
op. Bogtitler samt dato for fremtidige læse-
kredsmøder drøftes på mødet. 

Hvis spørgsmål - kontakt Lina McQuillan, tlf. 
6263 2266.
 



Juniorkonfirmander i efteråret

At være juniorkonfirmand er et tilbud til børn i 
3. kl., om at komme i kirke og høre om ”dét med 
Gud og os”. Der bliver fortalt lignelser fra Det nye 
Testamente, dramatiseret, spillet musik og sunget. 
Vi skal på opdagelse i kirken og møde døbefont, 
alter, orgel og en tur op i kirketårnet.
Juniorkonfirmandforløbet er et samarbejde mel-
lem Sdr. Broby, V. Hæsinge og Sh. Lyndelse 
sogne og mellem de to præster Anette Agersnap 
og Eva Ladefoged. Det foregår onsdag eftermid-
dage i september afsluttende med høstguds-
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tjeneste søndag den 1. oktober kl. 10.30 i V. 
Hæsinge Kirke, og så fortsætter vi igen onsdag 
eftermiddage i november, afsluttende med kryb-
bespil lørdag den 2. december kl. 10.30 i V. 
Hæsinge Kirke.
Børnene på Pontoppidanskolen får direkte besked. 
Hvis der er børn fra sognene, i samme alders-
gruppe, på andre skoler, som har lyst til at være 
med, er man velkommen til at kontakte mig på 
evl@km.dk el. tlf. 6263 1009.
Mvh. Eva Ladefoged

Sh. Lyndelse Kirke den 6. maj: Levi Martin 
Simon Davidsen, Axel Vølund Engsbye og 
Eva Ladefoged  - fotograf: Rani Hansen

Konfirmander Vester Hæsinge Kirke den 7. maj 2017: 
Bagerste rk. fra ve.: Axel Vølund Engsbye, Frederik Frank-
lin Klingenberg, Camille Elmer Nielsen, Katrine Rindebæk, 
Carl Emil Bohnsen, Kristence Marie Milling samt præst 
Eva Ladefoged. Forreste rk. fra ve.: Mikkel McKenzie 
Gundersen, Lærke Isabel Godsk Pedersen, Karen Kej Høj, 
Sofie Patricia Bach Reich, Mille McKenzie Gundersen, 
Kathrine Lilliendahl Lehnskov  - fotograf Leif Henningsen
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Velkomstgudstjeneste for konfirman-
derne 2018 og deres forældre,
familier og faddere

Vester Hæsinge Kirke, tirsdag 
den 12. september kl. 19.00

Vi byder de nye konfirmander 2018 velkomne ved 
en gudstjeneste i Vester Hæsinge Kirke, hvor de 

vil få udleveret bibler. 
Efter gudstjenesten 
går vi hen i konfir-
mandstuen i Præ-
stegården, Birkevej 
16, her vil der blive 
orienteret om konfir-
mandundervisningen 
og konfirmationerne i 
foråret 2018, nærmere 
bestemt lørdag den 5. 
maj kl. 10.30 i Sand-
holts Lyndelse Kirke 
og søndag den 6. maj 
kl. 10.30 i V. Hæsinge 
Kirke. Alle er selvføl-

gelig velkomne til at være med ved denne guds-
tjeneste 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.

Høstgudstjeneste med 
Broby Børnekor i Vester Hæsinge 
Kirke, søndag den 24. september 
kl. 10.30

Efterfølgende frokost og 
menighedsmøde i V. Hæsinge 
Præstegård kl. 11.45.

Broby Børnekor er et nystartet børnekor for Bro-
byskolernes elever i 2.-5. klasse. Det er blevet 
oprettet i et samarbejde med Den Fynske Sang-
skole, Faaborg-Midtfyn Musikskole, Brobysko-
lerne og kirkerne i Gl. Broby Kommune.
Broby Børnekor ledes af korleder Anette Lyng-
høj. Ved høstgudstjenesten vil koret synge efter-
års- og høstsange.

Menighedsrådet inviterer menigheden på høst-
frokost umiddelbart efter gudstjenesten. Fro-
kosten koster 50 kr. I forlængelse af frokosten 
holder vi menighedsmøde, hvor Menighedsrådet 
vil redegøre for de fremadrettede kirkelige akti-
viteter. Alle er velkomne!

Anette Lynghøj

Kommende menighedsrådsmøder 
Vester Hæsinge Præstegård kl. 19.00

den 9. august, 21. september og 
9. november  2017 
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I foråret 2011 havde Kirkekoret sin debut, og 
siden har de gode sangere sunget sig igennem 
diverse salmer og sange, knoklet med rytmen og 
noderne, rettet ind efter korleder Anette Haahrs 
strenge hånd, og i de syv år, der er gået, har de 
igen og igen mødt op med smil (og kaffe) og 
glædet kirkegængerne med deres sang og gode 

humør. Koret har tydeligvis udviklet sig, og 
derfor er det på tide for alvor at blive udfordret. 
Ved koncerten vil koret derfor slå pjalterne 
sammen med Ryslinge Sangkor, for nok kan 

begge kor klare sig selv, men samarbejde styrker 
og giver flere muligheder. Koncerten vil byde på 
et varieret program – bl.a. med danske folkeviser, 
årstidssange m.m.  De to kor vil synge dels hver 
for sig og dels sammen som ét stort kor. Ryslinge 
Sangkor er et folkekor på ca. 50 medlemmer. 
Dirigent er Tue Lund Nielsen og det har tidligere 
sunget koncert i Sandholts Lyndelse Kirke. Kom 
og oplev denne fusionskoncert. Der bliver helt 
sikkert noget for enhver smag. Fri entré. 

Tro og Toner i V. Hæsinge Kirke
Torsdag den 5. oktober kl. 17.18
Jeg hedder Tanja Kølle Hansen og er guita-
rist og sanger. Normalt spiller jeg mest bør-
nesange, i kraft af mit arbejde som vugge-
stuepædagog, men jeg nyder også at komme 
ud og spille mit andet repertoire, som består 
af et bredt udsnit af gamle danske (folke)
viser med et personligt udtryk. Kl. 18.15 
spisning i X-Huset, spisebillet købes tirs-
dagen inden i LokalBrugsen eller på www.
vesterhaesinge.dk

Tro og Toner i Sh. Lyndelse Kirke
Torsdag den 16. nov. kl. 17.18
Duoen Fuglsang og Kirkegaarden.
Ægteparret Ann Fuglsang, marimba, og Lars 
Kirkegaard, harmonika, har på utraditionel vis 
indført marimbaen og harmonikaen i musikal-
ske numre og værker, som ikke er skrevet til 
disse instrumenter. 
Duoen leverer god økologisk musik i flere 
genrer: Det kan f.eks. være populær-klassiske 
toner fra flere lande, irsk folkemusik, sambato-
ner, tango, fransk musette mv. En musikalsk 
rejse af unik karakter! Kl. 18.15 spisning i Sh. 
Lyndelse Forsamlingshus, spisebillet købes 
tirsdagen inden i LokalBrugsen eller på www.
vesterhaesinge.dk

Fælles korkoncert  
To kor – én koncert
V. Hæsinge/Sh. Lyndelses 

lokale kor og Ryslinge Sangkor
 

Vester Hæsinge Kirke 
tirsdag den 10. oktober 

kl. 20.00
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Musikgudstjeneste til 
Alle Helgen 
med 
Josephine 
Blaamann 
Petersen 

Søndag den 5. november kl. 16.00 
Vester Hæsinge Kirke 

Josephine er oboist og en særdeles aktiv kam-
mermusiker og orkestermusiker.
Som freelancemusiker turnerer hun rundt i lan-
dets symfoniorkestre lige som hun medvirker ved
talrige kirkekoncerter. 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 hun spille musik, som understreger og pas-
ser netop til Alle Helgens dag. Vi mindes denne 
dag årets døde med oplæsning af deres navne i 
kirken.

Luthers liv, 
lære og 
betydning  
- et foredrag i 
ord og billeder

Fredagscafé den 27. okt. kl. 16.00 - 18.00 
Vester Hæsinge Præstegård

Sognepræst Torkil Jensen, Vester Aaby og 
Aastrup, der er mangeårig arrangør og leder 
af rejser ”I Luthers Fodspor” samt en af Fyens 
Stifts tovholdere på fejringen af reformationsju-
bilæet 2017, vil tage os med på en rejse gennem 
reformatoren Martin Luthers liv. Fra fødslen i 
Eisleben over bruddet med den katolske kirke til 
hverdagen som reformator og familieoverhoved. 
Vi vil også møde nogle af de mennesker, der var 
Martin Luthers med- og modarbejdere. Til slut i 
foredraget vil Torkil Jensen trække tråde op til 
vores tid og give eksempler på, hvor og hvordan 
vi møder Luthers tanker i dag. Der er gratis entré, 
men drikkevarer koster 25 kr.

Amish-folket ved
Kirsten og Jørgen Flensted-Jensen

Tirsdag den 21. november kl. 19.00 
Vester Hæsinge Præstegård
 ”Amish og mennonitter”? Hvad er det? Hvorfor lever de på den måde de gør uden brug af moderne 
hjælpemidler? Er det en sekt? Spørgsmålene er mange. Jørgen og Kirsten Flensted-Jensen fortæller 
om den historiske baggrund for den i dag voksende gruppe af mennesker, som lever så anderledes 
end os. Under deres 4 ½ års ophold i Canada, som præstefolk for en dansk 
immigrant menighed, blev de venner med en familie som tilhører Amish/
mennonit gruppen. De går bag om facaden 
og prøver at forstå den tanke der ligger bag 
ønsket om at undgå moderne bekvemmelig-
heder, for at leve et enkelt og arbejdsomt liv 
tæt på familien. Foredraget vil blive supple-
ret med videofilm. Foredraget er gratis, men 
kaffe/kage koster 25 kr. Alle er velkomne!
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Kirkebil: Fåborg Taxa tlf. 6261 8800 bestilles dagen før til kirke og arrangementer. 
Transporten er gratis. Husk også at bestille til hjemkørsel.

Vester 
Hæsinge 
Kirke

Sandholts 
lyndelse 
Kirke

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

20. august 10. s. e. trin. 9.00 Anette Agersnap
27. august 11. s. e. trin. 10.00 9.00

3. september 12. s. e. trin. 9.00 Derefter kaffe og rundstykker i 
præstegården

Kirkens Døgn fra fredag d. 8. sept. kl. 15.00 til lør. d. 9. sept. kl. 15.00, hvor kristendommen sættes 
i spil på alle tænkelige og utænkelige måder.

10. september 13. s. e. trin. 10.00

Tirs. d. 12. sept. 19.00 De nye konfirmander bydes 
velkommen

17. september 14. s. e. trin. 9.00 Pernille Borum Stengaard

24. september 15. s. e. trin. 10.30 Høstgudstjeneste efterfulgt af frokost 
og menighedsmøde i præstegården

1. oktober 16. s. e. trin. 10.30 Anette Agersnap. Sdr. Brobys høst-
gudstjeneste m. juniorkonfirmander

Tors. d. 5. okt. 17.18 Tro og Toner m. Tanja Kølle Hansen
8. oktober 17. s. e. trin. 9.00 Pernille Borum Stengaard
15. oktober 18. s. e. trin. 19.00
20. oktober 10.00 Salmemaraton derefter kaffe  
22. oktober 19. s. e. trin. 14.00 10.00
29. oktober 20. s. e. trin. 10.30 Anette Agersnap

5. november Alle Helgen 16.00 Alle Helgen m. navneoplæsning og 
musik

12. november 22. s. e. trin. 14.00 Pernille Borum Stengaard

Ons. 15. nov. Helsingør Teater opfører ”Martin Martin Martin!” 
Et dramatisk bud på Martin Luthers liv. Gratis. Kl. 19.00

Tors. d. 16. nov. 17.18 Tro og Toner m. Ann Fuglsang og 
Lars Kirkegaard

19. november 23. s. e. trin. 10.30 Anette Agersnap
26. november s. s. i kirkeåret 14.00 10.00
lør. 2. dec. 10.30 Krybbespil v. juniorkonfirmanderne
3. december 1. s. i advent 10.00

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


