Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse
maj - august 2018

Pinsekoncert
Friluftsgudstjeneste
Morgensang og Aftensang
Tur til Ladbyskibet
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Præste-situationen
Vester Hæsinge Kirke

Sandholts Lyndelse Kirke

Vester Hæsinge og
Sandholts Lyndelse Pastorat

Sognepræst:
Eva Ladefoged, Vester Hæsinge Præstegård,
Birkevej 16, 5672 Broby. Tlf. 62 63 10 09 mail: EVL@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

Siden jeg for fire
år siden blev
ansat som sognepræst i Vester
Hæsinge og
Sandholts Lyndelse Pastorat,
har jeg været tilknyttet Skoletjenesten på Sydog Midtfyn
(SYMF). Den
opgave har jeg ikke længere, i stedet har jeg,
siden 1. marts, været tilknyttet Lyø Sogn. Her
skal jeg fremover have 13 ud af 24 gudstjenester
på øen om året samt de kirkelige handlinger, der
vil komme.
Sognepræst Anette Agersnap fra Sdr. Broby har,
siden min ansættelse, bistået V. Hæsinge og Sh.
Lyndelse Pastorat med en uge om måneden. Denne bistand ophører, og i stedet varetager jeg nu
hele embedet.
Jeg glæder mig til at være mere i sognene og ser
frem til også at skulle være ø-præst.

Kirkeværger: V. Hæsinge Kirke, Birger Bitsch,
Horseballevej 6, 5672 Broby. Tlf. 30 31 87 31 bbitsch@hotmail.com og Sandholts Lyndelse Kirke,
Birgitte Gothen, Slotsgade 79, 5953 Tranekær
Tlf. 54 45 38 38 – mail@ursulanewfs.dk
Bladredaktion: Ellen Pedersen (ansvh.), Eva Ladefoged, Anette Haahr, Lina McQuillan, Marijanne
N. Hansen, Gitte Klein er sygemeldt og Marie Kallehauge er indtrådt i Menighedsrådet i hendes sted.
Lay-out: Anne Marie Schulz
Opsætning og produktion: Bettina Kallehauge
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Kommende menighedsrådsmøder
Vester Hæsinge Præstegård kl. 19.00
den 29. maj, den 14. juni og den 14. august.
www.sandholtslyndelsekirke.dk
www.vesterhaesingekirke.dk

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.
1. akt opfører Bröderna Trück, svensk hot/swing jazzorkester, et
repertoire, hvor jazzens besjælede rødder (Gospel, Blues, Spirituals) er fremherskende – med musik fra f.eks. operaen ”Porgy and
Bess”, (Summertime) af George Gershwin (1935).
2. akt præsenterer Bröderna Trück den glade swingmusik fra 193040erne, 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 barbershopgenren, og dens historiske udvikling med
nedslag i f.eks. The Ink Spots, Mills Brothers, Beach Boys og frem
til nutiden med Ringmasters etc.
Koncertbillet: kr. 100,- i alt for 1. og 2. akt. Kan købes ved indgangen til kirken eller på www.billetten.dk
Arrangører V. Hæsinge Kirke og Multihuset Fyn

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
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Morgensang og rundstykker

Petanquegudstjeneste

Henover sommeren vil der være tre lidt anderledes gudstjenester i V. Hæsinge Kirke.
Det er tidlige gudstjenester kl. 9.00, de er korte,
vi synger især morgensalmer, og vi slutter af i
præstegården med en kop kaffe og rundstykker.

Tirsdag den 21. august kl. 17.00
Overfor Horseballevej 6, Ny Stenderup

Datoerne er følgende søndage: Den 3. juni, den
15. juli og den 26. august, og I kan kende dem i
gudstjenestelisten på tilføjelsen: ”… og kaffe og
rundstykker i præstegården”!

Vi mødes på petanquebanen i Ny Stenderup, her
får vi lejlighed til at snuse til petanquespillet eller
være tilskuer, det er også hyggeligt. Derefter står
menighedsrådet for et lille traktement, og dagen
slutter med en gudstjeneste. Kom og vær med,
både gudstjeneste og petanque er mere spændende, end man måske tror.

Fra sidste års aftensang, hvor vi sluttede af med
en kædedans

Efter petanquedysten på banen i Ny Stenderup
hygger spillerne sig. Foto 2011

Aftensang ved Skovsøen
Onsdag den 8. august kl. 19.00

Vi fortsætter traditionen og inviterer til aftensang i bålhytten ved Skovsøen i V. Hæsinge. Til
akkompagnement af violinist Ninna Aasen og
harmonikaspiller Torben Nikolajsen vil vi synge
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fra bl.a. Højskolesangbogen. Derudover bliver
der en fortælling. Til slut bydes der på en forfriskning og mulighed for hyggelig snak i den
forhåbentlig lune sommeraften.

Sogneudflugt til Ladbyskibet
og Great Northern
Torsdag den 16. august
Vi besøger først Ladbymuseet ved Kerteminde. En guide fortæller om det imponernde Ladbytapet,
der er et syv meter langt broderi. Det tog 18 damer (brodøser) 6 år at brodere. Det handler om Ladbyskibets historie: Fra det sejlede på havet i vikingetiden, til det foreviges som broderi i nutiden. Det
er inspireret af Bayeuxtapet i Frankrig. Ladbyskibsgraven er udgravet i en høj ved vandet, og viser en
konge der blev gravlagt i et 21,5 m langt vikingeskib med sit fine udstyr samt 4 hunde og 11 heste.
Derefter kører vi til Kerteminde til Great Northern. Nordens flotteste
golfanlæg, hvor vi skal nyde kaffe og kage med panoramaudsigt
over det storslåede 100 hektar, 18 huls golfanlæg, som er Danmarks største.
De fantastiske bygninger med den store elegante og imponerende restaurant er bygget af specielle sten og tegnet af E +
N Arkitekter A/S. 15 dobbeltværelser er bygget ind i skrænter
i anlægget. Det er Lego-arvingen Thomas Kirk Kristiansen,
som er manden bag det enestående projekt.
Tilmelding til Ellen Pedersen 6263 1706 Senest mandag den 13. august

Kl. 12.00 afgang fra X-Huset i V. Hæsinge
Kl. 12.10 afgang fra ”Børsen” i Sh. Lyndelse
150 kr. pr. pers. for bustur, entrébillet,
guidet rundvisning og kaffe/kage
Forventet hjemkomst ved 18.00 tiden
Foto Ladbyskibet: Flemming Wedel
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Gudstjenesteliste for
Vester Hæsinge Kirke og Sandholts Lyndelse Kirke
maj - august 2018
Vester
Hæsinge
Kirke

Sandholts
Lyndelse
Kirke

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

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

21. maj

2. pinsedag

Koncert i samarbejde med Multihuset
Friluftsgudstjeneste v. Trente Mølle kl. 11.00

27. maj

Trinitatis søndag

14.00

3. juni

1. s. e. trin.

9.00

10. juni

2. s. e. trin.

17. juni

3. s. e. trin.

24. juni

4. s. e. trin.

1. juli

5. s. e. trin.

9.00

8. juli

6. s. e. trin.

10.00

15. juli

7. s. e. trin.

9.00

22. juli

8. s. e. trin.

19.00

29. juli

9. s. e. trin.

5. august

10. s. e. trin.

ons. d. 8. august

Pernille Borum Steengaard
… og kaffe og rundstykker i præstegården
19.00

10.30

Rikke Gotfredsen
9.00

Rikke Gotfredsen
Pernille Borum Steengaard

9.00
… og kaffe og rundstykker i præstegården
9.30

14.00

Rikke Gotfredsen
Sanne Hvorslev

Kl. 19.00. Aftensang ved Skovsøen i V. Hæsinge.

12. august

11. s. e. trin.

19. august
tirs. d. 21.
august

12. s. e. trin.

26. august

13. s. e. trin.

10.30
10.00

9.00

Kl. 17.00. Petanquegudstjeneste i Ny Stenderup. (Horseballevej)
9.00

… og kaffe og rundstykker i præstegården

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