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Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse
februar - maj 2018

Fortælling om Caravaggio

Påskearrangementer
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Nyt gravpladsområde

Fortælling fra Zimbabwe
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På forsiden ses graver Ole Andersen, foto AM Schulz

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 er sygemeldt og Marie Kal-
lehauge er indtrådt i Menighedsrådet i hendes sted.
lay-out: Anne Marie Schulz
Opsætning og produktion: Bettina Kallehauge

Nyt gravpladsområde på 
Vester Hæsinge og Sandholts 
Lyndelse kirkegårde 

Der er i 2017 på begge kirkegårde etableret grav-
pladser på græsplæner. Det er lavet med bøgehæk 
bagest, og så et bed med surbundsplanter. Forrest er 
der plads til en gravsten, som skal være en natursten, 
eller ikke glatte sten.  Det er gravsteder, hvor der skal 
betales for en fredningsperiode ved etablering, og 
prisen er som for pasning af et urnegravsted. Der er 
mulighed for at få plantet forårs- og sommerblom-
ster foran gravstenen, og få pyntet med gran foran 
stenen. I Vester Hæsinge er det første gravsted taget 
i brug. Gravstederne er tænkt som et alternativ til 
plader i plænen, som gennem de sidste 10 - 15 år 
har været de gravsteder, der i de fleste tilfælde er 
blevet valgt. Kirkegårdskulturen/-moden ændrer sig 
gennem årene, de almindelige gravsteder er på vej 
væk, da langt de fleste i dag vælger bisættelse, og 
oftest ønsker et mindre gravsted end de traditionelle.

Graver Ole Andersen
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Fælles korkoncert. To kor - én koncert, Vester Hæsinge/Sh. Lyndelses lokale kor og Ryslinge Sangkor

Salmemaraton. J. Krog fortæller om dåbsfadet i Sh.L. Kirke Musikgudstjeneste, Anette Haahr og Josephine Blaamann 

Dramatisk forestilling om Martin Luther i X-Huset Tro og Toner med duoen Fuglsang og Kirkegaarden

Krybbespil med juniorkonfirmanderne Julekoncert i Vester Hæsinge Kirke

Fotos: AM Schulz
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Oplevelser fra 
Grønland ved 
Carl Johan 
Colberg

Eftermiddagsmøde tirsdag den 13. februar 
kl. 14.00 Vester Hæsinge Præstegård 
Pensioneret kystradiochef Carl Johan Colberg har 
tilbragt det meste af sit arbejdsliv i Grønland. Han 
beretter herom, men også lidt om sit store engage-
ment i håndbold og passion for kulturrejser. Der 
serveres kaffe/te og kage til 25 kr. 

Fastelavnsgudstjeneste 
Søndag den 11. februar kl. 10.00
Vester Hæsinge Kirke 
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. Alle er velkomne! 

”Det var et paradis”
Aftenfortælling ved  
Ulla Glynn-Bucknell
Tid og sted følger senere! Kan ses på 
X-Husets- og kirkernes hjemmesider

Zimbabwe-farmere venter stadig på erstatning 
efter kaotisk jordreform. I Fåborg bor Ulla Glynn-
Bucknell enke efter farmer Mike Glynn-Bucknell. 
Hun lever på kontanthjælp, da erstatningen fra 
deres farm nu på 16. år ikke er kommet til udbe-
taling. De fik som andre danske farmere tre uger 
til at pakke sammen og forlade deres farm under 
præsident Robert Mugabes omfattende jordreform. 
Styret erkender, at de har ret til kompensation, 
men statskassen er tom trods mio. af kroners årlig 
bistand fra Danmark. 

Tro og Toner/Ninna Aasen 
Torsdag den 22. februar kl. 17.18 
Vester Hæsinge Kirke

Velkommen til en aften, hvor Ninna Aasen vil 
fylde kirkerummet med den skønneste musik fra 
sin violin. Hun spiller i mange sammenhænge både 
som solist og til folkedans. Denne aften bliver der 
ca. ½ times musik med Ninna samt en fortælling, 
et fadervor og en fællessang. Kl. 18.15 er der spis-
ning i X-Huset, spisebillet dertil kan købes senest 
tirsdagen før på www.vesterhaesinge.dk

Konfirmander står for gudstjenesten, 
søndag den 11. marts kl. 19.00 i 
Vester Hæsinge Kirke 
Det er konfirmanderne, der denne aften står for 
gudstjenesten i samarbejde med præsten. Kom 
og se, hvordan en gudstjeneste også kan holdes.
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Påsken 2018
Palmesøndag den 25. marts er vores dejlige kirkekor med ved gudstjenesten i Sh. Lyndelse Kirke kl. 10.30 

Skærtorsdag den 29. marts kl. 19.00 i 
Vester Hæsinge kirke. 
Skærtorsdag hører vi om Jesu sidste mål-
tid med sine disciple, om fodvaskningen, 
hvor Jesus vasker disciplenes fødder og 
om nadverens indstiftelse. Vi holder 
gudstjenesten i V. Hæsinge Kirke som 
en næsten almindelig gudstjeneste, men 
i stedet for at gå til alters, så samles vi 
omkring et bord i kirken og spiser et let 
måltid. Ingen tilmelding, bare kom!

langfredag den 30. marts kl. 9.00 i Sandholts lyndelse kirke. Denne dag læses der fra Jesu lidel-
seshistorie, derudover synges der salmer. Der er ikke prædiken og altergang.
 
Påskedag den 1. april kl. 9.00 i Sh. lyndelse kirke og kl. 10.30 i V. Hæsinge kirke. Påskedags 
gudstjenester fejres i påskepyntede kirker og med ekstra musik til højtiden.

Påskevandring 2. påskedag den 2. april vil vi prøve noget nyt: 
en gudstjeneste kombineret med en gåtur. 
Vi mødes ved Sh. Lyndelse Kirke kl. 9.30 og begynder gudstjene-
sten med at synge en salme, derefter går vi sydpå ad Søndergade. 
Med passende stop undervejs hører vi tekster fra Bibelen, siger 
Trosbekendelsen og synger. Når vi på Sandholts marker når højen 
”Prædikestolen” hører vi dagens prædiken. Der serveres kaffe og 
rundstykker inden tilbageturen. Til at akkompagnere fællessangen 
og give lidt stemning på turen kommer Torben Nikolajsen og spiller 
harmonika. Han er et stort navn indenfor dansk folke- og spille-
mandsmusik, som han i mange år har inspireret og udviklet. Turen 
er ca. 6 km i alt, og man kan evt. køre noget af vejen i egen bil. 
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Fortælling om Caravaggio 
ved Ingrid Spangsberg 
Tirsdag den 17. april kl. 14.00 
Vester Hæsinge Præstegård 

Caravaggio - kunst og liv i lys og mørke.
En fortælling om en genial og provokerende maler.
Caravaggio levede i Rom og malede stor kunst i årene 
omkring 1600.
Både hans malerier og hans liv var fyldt med drama.
Menighedsrådet serverer kaffe/te og kage, som koster 
25 kr. Alle er velkomne!

Konfirmation 
i foråret 2018 

Sandholts lyndelse kirke  
den 5. maj kl. 10.30
Vester Hæsinge kirke  
den 6. maj kl. 10.30 

Øverst fra venstre: Katrine Sparvath Johan-
sen, Sofia Jasmin Jensen Leach, Andrea 
Smed Vestergaard, Marie Blander Phillip, 
Clara Lykke Tinglev, Johannes Bohnsen, 
Cátálina Albertina Dubsky, Freja Torndahl 
og Krista Fobian (Sofia Leach konfirmeres i 
Sh. Lyndelse Kirke og de øvrige i V. Hæsinge 
Kirke).

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag, den 21. maj kl. 11.00

Bålpladsen ved Trente Mølle, Trentevej, 300 m mod Håstrup. I fællesskab med Jordløse-Håstrup 
Pastorat holder vi friluftsgudstjeneste ved bålhytten. Gudstjenesten begynder kl. 11.00. Fra V. Hæsinge 
kirke kl.10.00 er der fælles vandretur igennem skoven til Trente Mølle. Efter gudstjenesten spiser vi 
vor medbragte mad. Pastoratsrådene står for kaffe/te og kage. Vel mødt i Guds frie natur!



    kirkebladet       7       

Pinse Dobbelt-koncert
Søndag den 20. maj på Birkevej i Vester Hæsinge

1. akt i V. Hæsinge kirke kl. 15.30-17.00 og 2. akt i Multihuset kl. 18.45-20.00
Den Gyldne Swingtid - På tidsrejse med Swingjazz og Barbershop

konferencier bjarne F. knudsen 

Der kastes lys på den glade, improvisatoriske, rytmiske 
musik, der blev en kraftig markør for det folkelige 
sang- og musikgennembrud i starten af 1900-tallet. 
Jazzgenren og dens forhistoriske rødder har leveret en 
guldgrube til os i dag og inspireret den nutidige musik.

bröderna trück, svensk hot/swing jazzorkester, 
opfører i 1. akt et repertoire, hvor jazzens besjælede 
rødder (Gospel, Blues, Spirituals) er fremherskende – 
med musik fra f.eks. operaen ”Porgy and Bess”, (Sum-
mertime) af George Gershwin (1935).   

I 2. akt præsenterer Bröderna Trück den glade swing-
musik fra 1930-40erne, hvor der var behov for glæde 
og fornøjelse som modvægt til den tunge samtid. Man 
inspireredes af amerikanske hits som ”All of me”, 
”Tiger Rag” og anden medrivende swingmusik.

barbershop-kvartetten the Four Skins 
kendt som Københavns stærkeste barbershopkvartet, 
vil i løbet af de to koncert-akter, fokusere på barber-
shopgenren, og dens historiske udvikling med nedslag 
i f.eks. The Ink Spots, Mills Brothers, Beach Boys og 
frem til nutiden med Ringmasters etc. 

imellem 1. og 2. akt er der mulighed for at spise en 
lækker grillbuffet i Multihuset fra kl. 17.15. 

koncertbillet: kr. 100,- i alt for 1. og 2. akt. 
Kan købes ved indgangen til kirken.

Spisebillet: kr. 130 - efter først til mølle princippet. 
Kan bestilles senest søndagen før hos Multihuset Fyn, 
Birkevej 68, V. Hæsinge på telefon 20 32 99 73.

arrangører V. Hæsinge kirke og Multihuset Fyn



Vester 
Hæsinge 
kirke

Sandholts 
lyndelse 
kirke

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

tors. 1. febr. 19.30 Kyndelmisse - gudstjeneste
4. febr. Seksagesima 9.00 Anette Agersnap

11. febr. Fastelavn 10.00 Fastelavnsgudstjeneste  og tøndeslag-
ning i X-Huset

18. febr. 1. s. i fasten 9.00 10.00
tors. d. 22. febr. 17.18 Tro og Toner m. violinist Ninna Aasen
25. febr. 2. s. i fasten 14.00 Pernille Borum Stengaard
4. marts 3. s. i fasten 10.00 9.00
11. marts Midfaste *19.00 14.00 *Konfirmanderne holder gudstjenesten

18. marts Maria bebudelses 
dag 11.00

25. marts Palmesøndag 10.30 Med kirkekoret
tors. d. 29. marts Skærtorsdag 19.00 Med spisning i kirken
fre. d. 30. marts Langfredag 9.00 Liturgisk
1. april Påskedag 10.30 9.00 Med musikledsagelse
man. d. 2. april 2. påskedag Påskevandring m. start fra Sh. Lyndelse Kirke kl. 9.30
8. april 1. s. e. påske 9.00 10.00
15. april 2. s. e. påske 14.00 Pernille Borum Stengaard
22. april 3. s. e. påske 10.00 9.00
tors. d. 26. april Bededagsaften 19.00 Varme hveder i våbenhuset
29. april 4. s. e. påske 10.00 
lør. d. 5. maj Konfirmation 10.30
søn. d. 6. maj Konfirmation 10.30
tors. d. 10. maj Kr. himmelfarts dag 9.00 10.00
13. maj 6. s. e. påske 10.00 9.00
20. maj Pinsedag *15.30 10.30 *Koncert i samarbejde med Multihuset
21. maj 2. pinsedag Friluftsgudstjeneste v. Trente Mølle kl. 11.00

Gudstjenesteliste for 
Vester Hæsinge Kirke og Sandholts Lyndelse Kirke

februar - maj 2018

Gratis kirkebil: Fåborg Taxa 6261 8800 bestilles dagen før til kirke 
og arrangementer, husk returkørsel
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