Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse
februar - maj 2019

Prisbelønnet ﬁlm om tro
Lægmandsgudstjenester
Foredrag
Fastelavn - Påske
Foromtale af Pinsekoncert
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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, 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: Fastelavn 2018, foto AM Schulz
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Tak for opbakningen til
vore kirkers tjenester
og arrangementer
Menighedsrådet har netop modtaget opgørelse
fra graver, Ole Andersen, over menighedens deltagelse i vore kirkers forskellige aktiviteter i 2018
… og det er dejlig læsning.
Ikke alene til søndagsgudstjenesterne mærker vi
en god opbakning – specielt hvis der også bydes
på efterfølgende hyggestund med kaffe/brød i præstegården. Dog kan vi i Sh. Lyndelse kirke mærke,
når de trofaste kirkegængere af den ene eller anden
grund falder fra.
Herudover er det meget glædeligt at konstatere den
store tilslutning til vore nyere tiltag, såsom lægmandsgudstjenester, ”syng med” aften, petanquegudstjeneste og påskevandring, samt gudstjenester
med aktiv deltagelse af konfirmander og juniorkonfirmander. Også vore øvrige friluftsarrangementer ved Trente Mølle og Skovsøen er godt
besøgt.
Samtidig nyder vi den store tilslutning til aktiviteterne i præstegården.
Så … en stor tak til menigheden samt til vore
gode samarbejdspartnere for opbakningen til
kirkens tjenester og aktiviteter.
Menighedsrådet
Kommende menighedsrådsmøder
Vester Hæsinge Præstegård kl. 19.00
den 21. februar, 21. marts, 10. april
og 23. maj 2019

Set & Sket
Lægmandsgudstjeneste
i Vester Hæsinge Kirke
ved Dan Hansen
den 8. november

”Syng med aften” Kristiina og Jørgen Fristoft

Krybbespil med juniorkonfirmanderne den 1. december

Foto B. Hansen

Julekoncert med Vokalensemblet Fontana den 5. december under ledelse af Erik H. A. Jakobsen

Syng julen ind
med kirkernes eget kor under
ledelse af organist
Anette Haahr
den 18. december
KIRKEBLADET
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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!
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Lægmandsgudstjeneste

Torsdag den 28. februar
kl. 19.30 Marijanne
N. Hansen prædiker i
Sh. Lyndelse Kirke
Torsdag den 4. april kl. 19.30
afholdes der også lægmandsprædiken
i Sandholts Lyndelse Kirke

Oplysninger meddeles via kirkens hjemmeside
samt dagspressen, nyhedsbrev og ugeaviser.
Vi fortsætter efterårets række af aftengudstjenester, hvor lokale folk holder prædikenen med
udgangspunkt i en selvvalgt bibeltekst.
Gudstjenesterne har vi valgt at lægge på torsdage,
så man evt. kan spise i X-Husets madklub først.
Menighedsrådet serverer et glas vin i våbenhuset
efter gudstjenesterne!

Køkkenassistent i
kongehuset

ved Ruth Espersen
Onsdag den 13. marts kl. 14.00
Vester Hæsinge Præstegård
Ruth Espersen var ansat som køkkenassistent
hos Kong Frederik IX og Dronning Ingrid fra
december 1965 til juli 1967.
Hun har igennem årene holdt sit foredrag mange
steder, men det er stadig populært, og der bliver
vist billeder om livet set fra køkkenet på Amalienborg, Fredensborg Slot, Gråsten og Jagthytten i
Trend. Ruth var også med ved Dronning Margrethe og Prins Henriks bryllup. Der serveres kaffe/
te og kage til 25 kr. Alle er meget velkomne!

Himmelsk mad til jordiske
priser!
Torsdag den 28. marts kl. 18.15
X-Huset i Vester Hæsinge

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag den 3. marts kl. 10.00
Vester Hæsinge Kirke

Velkommen til en festlig gudstjeneste, hvor både
børn og voksne meget gerne må komme udklædte
som smukke prinsesser, farlige pirater, uhyggelige varulve eller ..?
Broby Børnekor ved Anette Lynghøj medvirker,
koret består af skoleelever fra Brobyskolerne afd.
Pontoppidan og Allested-Vejle. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning i X-Huset i Vester
Hæsinge, hvor årets kattedronning og kattekonge
bliver kåret.

Menighedsrådet vil denne aften være kogekoner og kreere en lækker ret! Madbilletter købes
på X-Husets hjemmeside www.vesterhaesinge.
dk/madklubben senest den 26. marts kl. 18.00.
Voksne 35 kr. - Børn over 8 år 25 kr. - Børn under
8 år er gratis. Alle er meget velkomne!

Konfirmander står for
gudstjenesten
Søndag den 31. 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.
KIRKEBLADET
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Konfirmation 2019

B.S. Ingemann som
horrorforfatter

ved tidligere lærer og kirke/kulturmedarbejder Anne-Louise Lund Jensen
Onsdag den 10. april kl. 14.00
Vester Hæsinge Præstegård
Næsten alle kender en strofe fra B.S. Ingemanns
salmer; ”I Østen stiger solen op”, ”Nu titte til hinanden” og ”Dejlig er jorden”. Men mange kender
ikke så meget til digteren selv, hans mange historiske romaner, der ikke læses så meget idag, og
at han med novellen ”Nattevagten” indførte horrorlitteraturen i Danmark! B.S. Ingemann havde
igennem sit forfatterskab et nært og varmt forhold
til H. C. Andersen. Der fortælles kort om deres
venskab og gensidige inspirationer.
Der serveres kaffe/kage til 25 kr.

Kommende konfirmander fra venstre: Magnus
Thorseng Lærche, Victor Lyneborg Stenberg
Jensen, Lærke Elmer Nielsen, Christian Aadal
Nielsen, Søren Kej Høj
Sh. Lyndelse Kirke lør. 4. maj kl. 10.30
Christian Aadal Nielsen og Victor Lyneborg
Stenberg Jensen
V. Hæsinge Kirke søn. 5. maj kl. 10.30
Lærke Elmer Nielsen, Søren Kej Høj,
Magnus Thorseng Lærche.

Pinsekoncert Tango
Sensations

i Vester Hæsinge Kirke og Multihuset
Søndag den 9. juni kl. 15.30 og kl. 18.45
Temaet for pinsekoncerten i år er: Tango Sensations, hvor der kastes lys over den charmerende argentinske tango. Musikken leveres af ”Instrumental duo” v/Svetlana Stavitskaya og Vladimir Ushakov,
Sankt Petersborg, Rusland, og ”Instrumental trio” - ”Milonga” v/Svetlana Stavitskaya, Elena Skuryate,
Aliona Vindedze, Letland. Den argentinske tangodans fremføres af professionelle dansere fra Odense,
Nina Hartel og Jan Elmelund. Herudover optræder Per Bredesen på kontrabas og Eva Ladefoged ved
orglet samt vokalister fra Fyn, Kirsten Mougaard og Natashia Ninet Hjelme.

Sæt allerede nu X i kalenderen den 9. juni!
Yderligere info følger i næste blad, som udkommer primo maj!
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Påsken 2019
Palmesøndag den 14. april, Sh. Lyndelse Kirke kl. 10.30
Det er Palmesøndag, at Jesus rider ind i Jerusalem og bliver hyldet som konge. Mange står langs
vejen med palmeblade, og Jesus tiljubles. Vi fejrer dagen med gudstjeneste, hvor det lokale kirkekor
ved organist Anette Haahr medvirker.

Skærtorsdag den 18. april, V. Hæsinge Kirke kl. 19.00

Skærtorsdag er dagen, hvor Jesus spiser det sidste måltid sammen med sine disciple og indstifter
nadveren. Efter middagen gik Jesus til Gethsemane Have for at bede, og det var her, han blev taget
til fange. Forrådt af Judas.
Vi fejrer nadverens indstiftelse med en aftengudstjeneste, hvor vi holder altergang. Sidst i gudstjenesten
læses teksten om Jesus i Gethsemane Have og hans tilfangetagelse, lyset dæmpes, og mens vi hører
stille musik, bæres lysestager og anden opdækning på alteret væk. Vi slutter i stilhed.

Langfredag den 19. april, Sh. Lyndelse Kirke kl. 10.00

Langfredag er dagen, hvor Jesus dømmes skyldig. Han bliver pisket og hånet, og må selv bære korset
ad Via Dolorosa, smertens vej, op til Golgatha, hvor han bliver korsfæstet. Jesus dør på korset, og
langfredagsmørket sænker sig over jorden.
Vi holder gudstjeneste med alteret ryddet. Der læses fra Jesu lidelseshistorie vekslende med fælles
salmesang.

Påskedag den 21. april, Sh. Lyndelse Kirke kl. 9.00 og V. Hæsinge Kirke kl. 10.00

Dagen, hvor Jesus’ grav bliver fundet tom. Stenen er væltet, og graven er tom. En engel viser sig og
fortæller, at Jesus er opstået. Påskemorgen og påskedag forkynder håb, og at Guds kærlighed er større
end døden. En kærlighed, der kan overvinde selv døden. Vi fejrer påske i de smukt pyntede kirker
til gudstjenesterne, og her skal vi synge de flotte påskesalmer akkompagneret af orgel og blæser.

Påskevandring i Gl. Stenderup, 2. påskedag den 22. april

Dagen, hvor Jesus slår følge med to disciple på vejen mod Emmaus, de genkendte ham ikke. Først da
de sidder og spiser sammen, og han bryder brødet, åbenbares det for dem, hvem han er.
Successen med påskevandring fra sidste år gentages. Turen vil sandsynligvis finde sted i Gammel
Stenderup. Nærmere oplysninger meddeles via kirkens hjemmeside, Lokalområdets Nyhedsbrev samt
dagspresse og ugeaviser.

KIRKEBLADET
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Gudstjenesteliste for
Vester Hæsinge Kirke og Sandholts Lyndelse Kirke
februar - maj 2019
Vester
Hæsinge
Kirke

10. febr.

s. s. e. hell. 3 konger 16.00

17. febr.

Septuagesima

10.00

24.febr.

Seksagesima

Sandholts
Lyndelse
Kirke

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

9.00

3. marts

Fastelavn

10. marts

1. s. i fasten

9.00
Sanne Hvorslev
Aftengudstjeneste i Sh. Lyndelse Kirke kl. 19.30, prædiken
v. Marijanne N. Hansen
Fastelavnsgudstj. m. Broby Børnekor.
10.00
Tøndeslagning i X-huset
9.00
10.00

17. marts

2. s. i fasten

10.00

24. marts

3. s. i fasten

31. marts

Midfaste

Tors. d. 28. febr.

Tors. d. 4. april

9.00
14.00

19.00

Pernille Borum Stengaard
Konfirmanderne holder gudstjenesten

Aftengudstjeneste i Sh. Lyndelse Kirke kl. 19.30
9.00

14. april

Maria bebudelses
dag
Palmesøndag

Tors. d. 18. april

Skærtorsdag

19.00

Fre. d. 19. april

Langfredag

21. april

Påskedag

10.00

Man. d. 22. april

2. påskedag

Påskevandring i Gl. Stenderup

28. april

1. s. e. påske

14.00

Lør. d. 4. maj

Konfirmation

Søn. d. 5. maj

Konfirmation

12. maj

3. s. e. påske

Tors. d. 16. maj

Bededagsaften

19.00

19. maj

4. s. e. påske

9.00

26. maj

5. s. e. påske

14.00

7. april

Pernille Borum Stengaard
10.30

Med kirkekoret

10.00

Liturgisk

9.00

Med musikledsagelse
Børnegudstjeneste

10.30
10.30
14.00

Pernille Borum Stengaard
Varme hveder i våbenhuset

10.00

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