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Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse
august - november 2018

Dåbstræf årgang 2014

“Syng med aften” 

Høstgudstjenester og foredrag

Gudstjenester med lokale prædikanter



Vester Hæsinge Kirke
Sandholts Lyndelse Kirke
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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, 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, Slotsgade 79, 5953 Tranekær 
Tlf. 54 45 38 38 – mail@ursulanewfs.dk

bladredaktion: Ellen Pedersen (ansvh.), Eva Lade-
foged, Anette Haahr, Lina McQuillan, Marijanne 
N. Hansen, Marie Kallehauge stedfortræder for Gitte 
Klein, Bettina Kallehauge og Anne Marie Schulz.

lay-out: Anne Marie Schulz
Opsætning og produktion: Bettina Kallehauge
Forside: Sh. Lyndelse Kirke/A.M. Schulz

Indvendig kalkning af 
Sh. Lyndelse Kirke  

Det bliver et stort og omfattende projekt at få kal-
ket Sandholts Lyndelse Kirke indvendig. 
Nationalmuseet har været på besøg og det indebæ-
rer omfattende regler om, hvordan der skal afdæk-
kes inden igangsættelse af kalkningen. 

Der skal nærmest bygges et ”parcelhus” rundt om 
hele alterpartiet, et mindre hus om prædikestolen. 
Alt løst inventar skal pakkes ned, lysekroner 
afmonteres, bænke skal dækkes ind med såkaldt 
”bobleplast” o.s.v. 

Vi forventer, at projektet kan gå igang den 1. sep-
tember og skulle gerne være færdig til 1. søndag 
i advent!          

Ellen Pedersen, menighedsrådsformand
Konfirmeret i Sandholts Lyndelse Kirke den 5. maj og 
Vester Hæsinge Kirke den 6. maj 2018 
Vester Hæsinge Kirke: Øverst fra venstre: Marie Blander Phillip, Katrine Sparvath Johansen, Clara Lykke 
Tinglev, Andrea Smed Vestergaard. Forreste række fra venstre: Krista Fobian, Johannes Bohnsen, Cátá-
lina Albertina Dubsky, Freja Torndahl. Sandholts Lyndelse Kirke: Sofia Jasmin Jensen Leach (lille foto).

Juniorkonfirmander
At være juniorkonfirmand er et tilbud til de børn, 
der går i 3. kl. eller tilsvarende alder, om at lære 
kirken bedre at kende.
Ved juniorkonfirmandundervisningen er der plads 
til alle slags overvejelser over tilværelsen, og her 
møder børnene præster, der kan masser af gode 
fortællinger om livet, om verden og om Gud.
Udover de bibelske fortællinger får børnene kend-
skab til vores sangskat og til de mest centrale dele 
af kristendommen som f.eks. Fadervor.
Juniorkonfirmandforløbet strækker sig over en 

tre-måneders periode - Onsdage efter skoletid til 
kl. 15.30. Vi begynder onsdag den 5. september.
Der leges, hygges, fortælles, undervises, synges, 
filosoferes, dramatiseres m.m. og børnene invi-
teres til to gudstjenester, som de selv er med til 
at forme.
Forløbet er et samarbejde mellem sognene i Sdr. 
Broby, Nr. Broby, V. Hæsinge og Sh. Lyndelse. 
Det er præsterne Anette Agersnap, Sanne Hvor-
slev og Eva Ladefoged, der står for undervisnin-
gen, og den vil foregå i kirkerne, præstegårdene 
og kapellet. Der vil blive sendt invitation ud til 
børnene i løbet af august måned.

Præst Eva Ladefoged - Foto Leif Henningsen

Se omtaler af nedenstående 
i forrige blad på  

www.vesterhaesingekirke.dk 

•	 aftensang ved Skovsøen den 8. august 

•	 Sogneudflugt til kerteminde  
den 16. august  

•	 Petanquegudstjeneste i Horseballe  
den 21. august  

•	 Gudstjeneste m. morgenkaffe  
den 26. august
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Dåbstræf for årgang 2014
Søndag den 9. september kl. 14.00  
Vester Hæsinge Kirke 
For fire år siden, efter Eva Ladefogeds tiltrædelse, 
døbte hun de første børn i V. Hæsinge og Sh. 
Lyndelse. Dengang besluttede menighedsrådet 
at invitere dåbsbørnene til kirke igen fire år efter 
dåben. 

Derfor vil vi nu samle en årgang i kirken til dåbs-
træf, hvor vi skal se døbefonten og snakke om, 
hvad dåben betyder. Vi vil også kigge og læse i 
en børnebibel, som børnene får med sig hjem.
Med dåben er det som med enhver anden gave 
- den skal pakkes ud, for at man kan få det fulde 
udbytte af den. Dåbstræffet er en mulighed for 
at lære den kristendom at kende, som børnene er 
blevet en del af ved deres dåb.

Der kommer invitation ud til dåbsbørnene, men 
alle er selvfølgelig velkomne til at være med.

Fynske mordere og  
kæltringer
ved historiker Henning Frandsen
Tirsdag den 11. september kl. 14.00
Vester Hæsinge Præstegård

Den sidste henrettelse i Odense fandt sted 6. 
august 1869, da modermorderen Hans Hansen – 
morderen fra Helvedeshuset - fik hugget hovedet 
af i overværelse af 3-4000 tilskuere. En sand 
folkefest – meget lig den, der fandt sted i Balslev 
Bjerge 16. august 1856, da Jens Henrik Boyes 
hoved blev skilt fra hans krop. Boye var leder af 
en mere end 50 mand stor forbryderbande, der i 
flere år havde hærget løs på egnen med tyverier, 
røverier og mord. Der serveres kaffe-kage til 25 
kr. Alle er velkomne! 

Kommende konfirmander  
i foråret 2019  
bydes velkommen
Tirsdag den 11. september kl. 19.00 
Vester Hæsinge Kirke

 Vi holder gudstjeneste med særlig invitation til 
dem, der skal konfirmeres i foråret 2019 og deres 
familier og faddere. Under gudstjenesten vil der 
blive uddelt bibler til de unge, og efter kirke-
besøget fortsætter vi til præstegården, hvor der 
bliver orienteret om konfirmandundervisningen 
og selve konfirmationerne i foråret 2019.  Alle 
er velkommen til denne gudstjeneste, hvor også 
menigheden tager imod de nye konfirmander.

Læsekreds i efteråret
Onsdag den 12. september kl. 19.00 
Vester Hæsinge Præstegård 
Holder du af at læse en god bog? Og kunne du 
tænke dig at snakke med nogen om den og dele 
dine læseoplevelser med andre? Så kom og vær 
med, hvor vi vil planlægge efterårets læsekreds-
møder med hensyn til bøger og mødetidspunkter.

Høstgudstjeneste med  
korsang 
Vester Hæsinge Kirke,
søndag den 23 . september kl. 10.30 
Efterfølgende frokost og menighedsmøde 
i Vester Hæsinge Præstegård kl. 11.45 

Ved høstgudstjenesten vil kirken være smukt pyn-
tet af folk fra Gl. Stenderup! Kirkernes eget kor 
vil synge høst- og efterårssange. Menighedsrådet 
inviterer menigheden på høstfrokost umiddel-
bart efter gudstjenesten. Frokosten koster 50 kr. 
I forlængelse af frokosten holder vi menigheds-
møde,  hvor Menighedsrådet vil redegøre for de 
fremadrettede kirkelige aktiviteter! Alle er meget 
velkomne!

Musikgudstjeneste   
i Vester Hæsinge Kirke
Torsdag den 27. september kl. 19.30

Denne aften vil organist Anette Haahr sam-
men med sopran Anitta Soliz Nielsen, med den 
smukke varme stemme, fremføre kortere musik-
værker i V. Hæsinge Kirke. Anitta Soliz Nielsen 
er uddannet kirkesanger fra Løgumkloster Kir-
kemusikskole og virker til dagligt som kirkesan-
ger. Hun behersker mange forskellige genrer fra 
klassisk kirkemusik over den danske folkelige 
sangtradition til pop og rock.

Høstgudstjeneste  
i børnehøjde 
Søndag den 7. oktober kl. 10.30
Vester Hæsinge Kirke
Broby børnekor ved Anette Lynghøj medvirker 
med høstsange, Esther Rützou fortæller høsthi-
storie og Anette Agersnap holder altergang med 
flütes og druer. 
Kommer juniorkonfirmanderne godt i gang, pyn-
ter de høstbord med frugt, grønt og blomster. 

Foto: Lynghøj
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Gudstjenester med lokale prædikanter
Vi prøver noget nyt i efteråret, nemlig aftengudstjenester, hvor vi inviterer  
en person fra vore sogne til at holde prædikenen ud fra en selvvalgt bibeltekst.
De to gudstjenester i efteråret bliver:
torsdag den 11. oktober kl. 19.30 i V. Hæsinge kirke med karen Møller 
som prædikant og
Torsdag den 8. november kl. 19.30 i V. Hæsinge kirke med dan Hansen 
som prædikant. 
Gudstjenesterne ligger torsdage, så man evt. kan spise i madklub først. 

Karen Brahe og Østrupgaard
Foredrag ved forfatter Esther Rützou
Fredagscafé den 26 . oktober kl. 16.00 – 
18.00 i Vester Hæsinge Præstegård 

I 1685 arver frk. Karen Brahe Østrupgaard - en 
nedslidt og forsømt herregård. Men Karen Brahe 
er ikke sådan at slå ud. Og mens resten af adels-
standen går fallit rundt om hende, forvandler hun 
herregården til et veldrevet gods. Gratis entré 
– der kan købes forfriskning til 25 kr. Alle er 
velkomne til en interessant eftermiddag!

Alle Helgen gudstjeneste 
Søndag den 4. november kl. 16.00
Vester Hæsinge Kirke 
  
Sammen med organist Anette Haahr vil kam-
mer- og orkestermusiker, oboist, Josephine  B. 
Petersen spille musik, som understreger og pas-
ser netop til Alle Helgens dag. Vi mindes årets 
døde med oplæsning af deres navne i kirken.

”Syng med aften” 
Vort liv med salmer og sange
V. Hæsinge Kirke den 22. nov. kl. 19.30

Jørgen og Kristiina Fristoft fra Sandholts Lyn-
delse ”ved Svinget” vil fortælle lidt fra deres liv 
gennem salmer og sange. Organist Anette Haahr 
vil akkompagnere. Menighedsrådet vil servere en 
forfriskning i våbenhuset bagefter. Der er gratis 
adgang og alle er meget velkomne! 

Julekoncert med Vokalensemblet Fontana  
i  Vester Hæsinge kirke

Onsdag den 5. december kl. 19.30  
– Se mere herom i næste blad! Fo
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Påskevandring 2. påskedag den 2. april til ”Prædikestolen” på Sandholts marker med udsigt over Sandholt gods

Babysalmesang med dagplejebørn, dagplejere og forældre

Dobbelt pinsekoncert med Bröderna Trück i samarbejde med Multihuset og Vester Hæsinge Kirke

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag ved Trente Mølle i fællesskab med Jordløse - Håstrup Pastorat

Set & Sket
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Vester 
Hæsinge 
kirke

Sandholts 
lyndelse 
kirke

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

Ons. d. 8. august Kl. 19.00. Aftensang ved Skovsøen i V. Hæsinge.
12. august 11. s. e. trin. 10.30 
19. august 12. s. e. trin. 10.00 9.00
Tirs. d. 21. 
august Kl. 17.00. Petanquegudstjeneste i Ny Stenderup. (Horseballevej)

26. august 13. s. e. trin. 9.00 … og kaffe og rundstykker i præste-
gården

2. sept. 14. s. e. trin. 14.00

9. sept. 15. s. e. trin. 14.00 Dåbstræf med særlig invitation til de 
4-årige

Tirs. d. 11. sept. 19.00 De nye konfirmander bydes velkommen
16. sept. 16. s. e. trin. 14.00

23. sept. 17. s. e. trin. 10.30
Høstgudstjeneste m. kirkens kor, efter-
følgende frokost og menighedsmøde i 
præstegården

Tors. d. 27. sept. 19.30 Musikgudstjeneste
30. sept. 18. s. e. trin. 14.00 Sanne Hvorslev

7. okt. 19. s. e. trin. 10.30 Høstgudstjeneste m. juniorkonfirman-
derne v. Anette Agersnap 

Tors. d. 11. okt. Aftengudstjeneste i V. Hæsinge Kirke kl. 19.30,  
prædiken v. Karen Møller

14. okt. 20. s. e. trin. 10.00
21. okt. 21. s. e. trin. 9.00
28. okt. 22. s. e. trin. 14.00
4. nov. Alle Helgens dag 16.00 Alle Helgen m. musikledsagelse

Tors. d. 8. nov. Aftengudstjeneste i V. Hæsinge Kirke kl. 19.30,  
prædiken v. Dan Hansen

11. nov. 24. s. e. trin. 14.00
18. nov. 25. s. e. trin. 9.00 Pernille Borum Steengard
25. nov. s. s. i kirkeåret 10.30

Gudstjenesteliste for 
Vester Hæsinge Kirke og Sandholts Lyndelse Kirke

august - november  2018

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