Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse
november 2018 - februar 2019
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Dåbsservietter
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.

I Vester Hæsinge har en håndfuld håndarbejdsflittige kvinder taget den hastigt voksende trend - at
strikke dåbsservietter - til sig. Vi vil bestræbe os på
at lave en personlig dåbsserviet til hvert barn, der
fremover døbes i Vester Hæsinge, og Sandholts
Lyndelse kirker! Har du lyst til at være med til at
strikke, så kan du kontakte Gitte Klein Klavsen på
e-mail: g.klein@live.dk

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, 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 Ladefoged, Anette Haahr, Lina McQuillan, Marijanne
N. Hansen, Gitte Klein, Bettina Kallehauge og Anne
Marie Schulz.
Lay-out samt foto side 3: Anne Marie Schulz
Opsætning og produktion: Bettina Kallehauge
Forside: Dåbsklud Gitte Klein, foto Ole Andersen
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Læsekredsen i
V. Hæsinge Præstegård
Læsekredsen i efteråret og vinteren er stadig åbne
for nye, der har lyst til at læse en bog og efterfølgende diskutere den med andre.
Vi er 17 personer og fordeler os, så der bliver tre
grupper, der læser hver sin bog. Vi mødes i præstegården, hvor hver gruppe snakker om deres bog
en times tid, derefter er der kaffe, mens vi vælger
os ind på de nye bøger.
Har du interesse i at være med, så skriv evl@
km.dk - eller ring 62631009
Vi mødes i Præstegården, Birkevej 16 følgende
dage:
Tirsdag den 20. november kl. 17.00 – 19.00
Onsdag den 16. januar kl. 19.00 – 21.00
Torsdag den 14. februar kl. 19.30 – 21.30
Mandag den 11. marts kl. 19.00 – 21.00

Fotos: AM Schulz

Set & Sket

Sogneudflugt til Ladby og Great Northern den 16. august

Dåbstræf med familie for årgang 2014 den 9. sept.

Kommende konfirmander årgang 2019 i kirken

Høstgudstjeneste i V. Hæsinge Kirke den 23. sept.

Broby børnekor/A. Lynghøj i V. Hæsinge den 7. okt.

Læsekreds i præstegården

Foto B. Hansen

Aftensang ved Skovsøen den 8. august

Lægmandsgudstjeneste ved Karen Møller den 11. okt
KIRKEBLADET
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Aftengudstjeneste med
Dan Hansen

Torsdag den 8. november
kl. 19.30 V.H. Kirke

Endnu en lægmandsgudstjeneste i efteråret bliver med Dan Hansen som
prædikant. Gudstjenesten er torsdag, så man
evt. kan spise i X-Husets madklub først, hertil
bestilles spisebillet tirsdag den 6. november
inden kl. 18.00 på X-Husets hjemmeside.
Menighedsrådet serverer en forfriskning i
våbenhuset efter gudstjenesten! Alle er meget
velkomne!

Krybbespil med
juniorkonfirmanderne

Lørdag den 1. december kl. 10.30
Vester Hæsinge Kirke
Juniorkonfirmanderne opfører et krybbespil i V.
Hæsinge Kirke, hvor vi også vil synge julesalmer.
Det er samtidig afslutning på årets juniorkonfirmandforløb, som har foregået dels i Sdr. Broby,
Nr. Broby og dels i V. Hæsinge, som et samarbejde mellem de tre sogne og deres tre præster.

”Syng julen ind”
med Kirkekoret

Tirsdag den 18. december kl. 19.00
Vester Hæsinge Kirke

”Syng med aften”
Vort liv med salmer og sange
Torsdag den 22. november kl. 19.30 i
Vester Hæsinge Kirke
Jørgen og Kristiina Fristoft fra Sandholts Lyndelse ”ved Svinget” vil fortælle lidt fra deres liv
gennem salmer og sange. Menighedsrådet serverer en forfriskning i våbenhuset efterfølgende.
Der er gratis adgang og alle er meget velkomne!
Arrangementet er torsdag, så man evt. kan spise i
X-Husets madklub først, hertil bestilles spisebillet tirsdag den 20. november inden kl. 18.00 på
X-Husets hjemmeside.

Nytårsaftensdag
gudstjeneste

Mandag den 31. december kl. 14.00
Vester Hæsinge Kirke
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Vi er i den sidste del af adventstiden med korte
og mørke dage. Derfor er det oplagt at samles i
et stemningsfuldt kirkerum omkring kor- og fællessang. Der bliver rig lejlighed til at få sunget et
udpluk af juletidens salme- og sangskat, når vi
synger julen ind og på denne måde forbereder den
glade højtid. Kirkekoret medvirker og hjælper
fællessangen på vej. Efterfølgende serveres der
gløgg og æbleskiver i våbenhuset. Alle er meget
velkomne!

Vælg en julesalme

2. juledag den 26. december kl. 10.30
Sandholts Lyndelse Kirke
Vi samler forslag ind og derefter trækkes lod i
posen. Gudstjenesten er uden altergang og prædiken, men med små julefortællinger og de valgte
salmer.
Kom og deltag i en stemningsfuld nytårsgudstjeneste. Efter gudstjenesten vil
der være kransekage og champagne i
våbenhuset.

Julekoncert med Vokalensemblet Fontana

Onsdag den 5. december kl. 19.30 i Vester Hæsinge Kirke
Vokalgruppen Fontana blev dannet i 2002 og består af 11 rutinerede sangere, der primært ønsker
at arbejde med et udfordrende repertoire af kormusik fra tiden før ca. år 1600 og efter ca. år 1900.
Til koncerten i Vester Hæsinge – der er et led i fejringen af deres koncert nr. 100 - vil Fontana synge
danske og udenlandske vinter- og snesange, renæssancesatser samt velkendte julesatser. Fontana ledes
af Erik H. A. Jakobsen (tenor), cand.mag. med musik som hovedfag og en fortid i bl.a. Vokalgruppen Ars Nova og Sokkelund Sangkor. Selvfølgelig skal vi også nyde de danske julesalmer gennem
fællessang. Velkommen til en stemningsfuld koncert med kendte toner fra julens glade budskab.

Lægmandsgudstjeneste ved
Marijanne Hansen
Torsdag den 28. februar kl. 19.30
Sandholts Lyndelse Kirke

Kyndelmissegudstjeneste - lysgudstjeneste
3. februar kl. 19.00 i Sandholts Lyndelse Kirke
En stemningsfuld aftengudstjeneste, hvor vi
efter gammel skik fejrer kyndelmisse!

Vi fortsætter efterårets-/vinterens aftengudstjenester med lokale prædikanter. Denne gang er
det Marijanne Hansen, der vil holde prædikenen,
Gudstjenesten er torsdag, så man evt. kan spise
i X-Husets madklub først, hertil bestilles spisebillet tirsdag den 26. februar inden kl. 18.00 på
X-Husets hjemmeside. Menighedsrådet serverer
en forfriskning i våbenhuset efter gudstjenesten!
KIRKEBLADET

5

Vildmarkstur for vovehalse

Torsdag den 24. januar kl. 19.30
X-Husets Store sal, Birkevej 15, Vester Hæsinge, 5672 Broby
Hvis rivende floder, gletsjere, snedækkede bjerge og bjørne lyder fristende, så kan en overlevelsestur
i vildmarken anbefales. Alt, hvad det kræver, er gå-på-mod, eventyrlyst, en god fysik og lyst til tæt
samvær med dyr.
Fra Prophet River and the Eastern Slopes til Zoo Valley med 3 guider, 6 deltagere og 23 heste.
Muskwa-Kechica, er på størrelse med Schweiz og hjemsted for grizzlyer, sortbjørne, ulve og elge.
Området har ligget uberørt hen i mange år, at området er uberørt er især Wayne Sawchuks fortjeneste.
Denne pelsjæger og vildmarksguide har de sidste 30 år kæmpet for at beskytte området mod olieboringer, minedrift og skovhugst. Projektet er lykkedes, men Muskwa Kechica er under fortsat pres, så
Waynes indsats er langt fra ovre. Tre måneder om året leder han sine ekspeditionsdeltagere på den
farefulde færd gennem floder og over stejle bjergpas. Ekspeditionen er opdelt i fem etaper på hver to
uger, og man vælger selv etapen. Vi valgte 1. etape, uden nogen form for sikkerhedsnet – This is the
real deal! Der kan købes drikkevarer, og der er gratis entré. Alle er meget velkomne!
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Filmen ”TRO”
- en del af en prisbelønnet
trilogi af Jens Loftager
Mandag den 18. februar kl. 19.00
X-Husets Store sal
Birkevej 15, Vester Hæsinge
En dansk præst spiller musik for sine konfirmandelever for at få dem til at stole på egne
kvaliteter og turde springe ud i livet. Hans
undervisning spejles i portrætter af tre japanere, der aldrig fik samme mulighed som
eleverne. På en pilgrimsrejse til Mount Fuji
reflekterer de over deres tabte ungdom som
medlemmer af den religiøse gruppe Aum, der
begik et terrorangreb i Tokyo i 1995.
”Tro” er sidste del af Jens Loftagers mangeårige, prisbelønnede trilogi, der startede med
”Ord” (1994) og fortsatte med ”Krig” (2003).
Alle tre film er skabt i samarbejde med fotografen Anthony Dod Mantle (Oscar for
Slumdog Millionaire) og sound designer
Henrik Garnov (lyd på flere Oscar-nominerede film som The Act of Killing og The Look
of Silence af Joshua Oppenheimer.)
I ”Tro” skaber to vidt forskellige billeder af
religiøs tro en kontrastfuld og tankevækkende
helhed.
”Tro” undersøger på tværs af livsstadier og
kulturer, hvordan tro både kan gøre mennesker livsduelige og i stand til at forstå os
selv bedre, men også skubbe os ud i ekstreme
valg, vi senere vil fortryde og have svært ved
at leve med. Filmen varer 81 min. og afsluttes
med en diskussion med Jens Loftager!
Der kan købes drikkevarer, og der er gratis
entré. Alle er meget velkomne!
KIRKEBLADET
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Gudstjenesteliste for
Vester Hæsinge Kirke og Sandholts Lyndelse Kirke
november 2018 - februar 2019
Vester
Sandholts
Hvor ingen præst er anført, er det
Hæsinge Lyndelse
kirkernes
egen præst Eva Ladefoged
Kirke
Kirke
Aftengudstjeneste i V. Hæsinge Kirke kl. 19.30, prædiken
v. Dan Hansen

Tors. d. 8. nov.
11. nov.

24. s. e. trin.

14.00

18. nov.

25. s. e. trin.

9.00
Pernille Borum Steengard
"Syng med aften" m. Kristiina og Jørgen Fristoft i V. Hæsinge
Kirke kl. 19.30
10.30

Tors. d. 22. nov.
25. nov.

s. s. i kirkeåret

Lør. d. 1. dec.
2. dec.

Krybbespil m. juniorkonfirmanderne i V. Hæsinge Kirke kl. 10.30
1. s. i advent

Ons. d. 5. dec.

14.00
Julekoncert m. Fontana i V. Hæsinge Kirke kl. 19.30

9. dec.

2. s. i advent

14.00

16. dec.

3. s. i advent

10.00

Tirs. d. 18. dec.

Pernille Borum Steengaard

"Syng julen ind" m. Kirkekoret i V. Hæsinge Kirke kl. 19.00

23. dec.

4. s. i advent

10.30

Man. d. 24. dec.

Juleaften

14.30

16.00

Tirs. d. 25. dec.

Juledag

9.30

11.00

Ons. d. 26. dec.

2. Juledag

Man. d. 31. dec.

Nytårsaftensdag

6. jan.

Helligtrekongers søn. 9.00

10.00

13. jan.

1. s. e. hell. 3 konger

14.00

20. jan.

2. s. e. hell. 3 konger 10.00

9.00

27. jan.

3. s. e. hell. 3 konger 14.00

3. febr.

4. s. e. hell. 3 konger

10. febr.

s. s. e. hell. 3 konger 16.00

17. febr.

septuagesima

10.00

24. febr.

seksagesima

9.00
Sanne Hvorslev
Aftengudstjeneste i Sh. Lyndelse Kirke kl. 19.30, prædiken
v. Marijanne Hansen

Tors. d. 28. febr.

10.30
14.00

Menigheden vælger salmer
Champagne og kransekage i våbenhuset

19.00

Pernille Borum Steengaard

Kyndelmissegudstjeneste

9.00

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