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Fyens Stift har fået status af fristift i 2019-20.
Det betyder, at man - ligesom med begrebet frikommune - må arbejde med lidt videre rammer
indenfor udvalgte områder, bl.a. gudstjenestens
liturgi, dvs. de ritualer, der bruges.
Det gav anledning til en snak i menighedsrådet
om, hvordan vores gudstjeneste egentlig er bygget
op, og vi kom frem til, at der er noget, vi kunne
tænke os at ændre lidt på. Ikke det store vilde, men
f.eks. en ny indgangsbøn, et andet nadverritual,
eller at vi står op og synger, og sidder ned, når der
læses tekster fra biblen.
Sådanne små ændringer og nye tiltag vil kirkegængerne kunne deltage i ved særlige gudstjenester
fra oktober måned af. Efter hver enkelt gudstjeneste vil menighedsrådet byde på et glas vin/en
kop kaffe, og dermed give mulighed for at drøfte
ændringerne.
Vi håber, I vil bakke idéen op og på den måde
være med til at få indflydelse på gudstjenestens
form.
Kirkesanger
Hanne Rasmussen, som
i mange år
har været
fast tilknyttet Sandholts
Lyndelse Kirke, har ønsket
at fratræde sin stilling pr. 1. juni. Det er vi naturligvis meget kede af. Hanne har med sin smukke stemme støttet og løftet salmesangen ved de
almindelige gudstjenester, men i særdeleshed
har hun bidraget til menighedens gode musikoplevelser, når hun sammen med organist Anette
Haahr har sunget motetter og andre 2-stemmige
korsatser ved gudstjenesterne. Vi ønsker Hanne
god vind fremover.
Menighedsrådet

Konfirmation 2019

Sandholts Lyndelse Kirke lørdag den 4. maj Victor Lyneborg Stenberg Jensen, Eva Ladefoged og Christian
Aadal Nielsen
Vester Hæsinge Kirke søndag den 5. maj
Magnus Thorseng Lærche, Lærke Elmer
Nielsen, Søren Kej Høj og Eva Ladefoged

Foto A.M. Schulz

Kommende konfirmander i foråret 2020 bydes velkommen
Søndag den 15. september kl. 19.00
Vester Hæsinge Kirke

Vi holder gudstjeneste med særlig invitation til dem, der skal konfirmeres i foråret 2020 og deres familier
og faddere. Under gudstjenesten vil der blive uddelt bibler til de unge, og efter kirkebesøget fortsætter vi
til præstegården, hvor der vil blive orienteret om konfirmandundervisningen og selve konfirmationerne
i foråret 2020.
Alle er velkommen til denne gudstjeneste, hvor også menigheden tager imod de nye konfirmander.
KIRKEBLADET
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Nedenstående arrangementer er omtalt i forrige blad!
Se venligst www.vesterhaesingekirke.dk under Kirkebladet maj – august 2019

Onsdag den 7. august kl. 19.00: Aftensang
ved skovsøen i V. Hæsinge med violinist Ninna
Aasen og harmonikaspiller Torben Nikolajsen
samt Eva Ladefoged.

Tirsdag den 27. august. Sogneudflugt til Nordfyn
Pris for bustur, entrébillet, kaffe/kage: Ialt kr. 150,Busafg. kl. 12.00 fra V. Hæsinge (X-Huset) og kl. 12.10 fra
Sh. Lyndelse
Alle er velkomne til en spændende eftermiddag!
Tilmelding senest tors. d. 22. aug. til Ellen Pedersen 6263 1706
Bjarne F. Knudsen vil være guide på turen og føre os igennem historien med de interessante og ukendte steder på Nordfyn. Turen går først
til stamhuset Østrupgaard og Klintebjerg. Vi ser naturgenopretninger
efter nogle af Danmarks største inddæmninger. Derfra går turen videre
til en omvisning på godset Hofmansgave, en gammel herregård med
park, kartoffelmuseum og skitsesamling. Når godsets drift tillader det,
ydes der af overskuddet støtte til forskning inden for dansk jordbrugsforskning. Kaffen indtages i restaurant Freja i Hasmark. Derfra kører
vi til Glavendrupstenen med den længste runetekst, og vi slutter af
ved Dallund Slot og Luciaklinikken,
Søndag den 1. sept. kl. 9.00: Morgensang i V. Hæsinge Kirke og bagefter kaffe/rundstykker i Præstegården.
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Tirsdag den 20. august kl. 17.00: Petanquegudstjeneste overfor nr. 6 på Horseballevej, Ny
Stenderup. Efter petanquespillet sørger Menighedsrådet for lidt at spise og bagefter afsluttes
med en kort gudstjeneste og guitarspil.

Læsekreds i efteråret

Første gang 10. september kl. 19.00
Vester Hæsinge Præstegård
Holder du af at læse en god bog? - Og kunne du
tænke dig at dele dine læseoplevelser med andre?
Så kom og vær med, når vi begynder efterårets
læsekreds, hvor vi vil planlægge efterårets møder.
Sidste sæson læste vi to romaner af forfatteren
Jesper Bugge Kold, og disse romaner vil han
komme og fortælle om i et foredrag torsdag den
26. september kl. 19.30 i X-Huset. Se nærmere
side 6.

I oktober er der planlagt en hel dag, lørdag den
26. oktober med undervisning fra kl. 10.00 –
15.00 i Nr. Broby Kirke og Præstegård.
I november er det ligeledes en lørdag, vi mødes
den 23. november kl. 10.00 – 15.00 i V. Hæsinge Kirke og Præstegård. Der afsluttes med
krybbespil i V. Hæsinge Kirke lørdag den 30.
november kl. 10.30.
Til høstgudstjenesten og krybbespillet er alle
velkomne.

Høstgudstjeneste med korsang
Vester Hæsinge Kirke
Søndag den 22. september kl.10.30
Efterfølgende frokost og menighedsmøde i
Vester Hæsinge Præstegård kl. 11.45

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.
Der leges, hygges, fortælles, undervises, synges,
filosoferes, dramatiseres m.m. og børnene inviteres 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 Hvorslev og Eva Ladefoged, der står for undervisningen, og den vil foregå i kirkerne og præstegårdene.
Sognenes tre præster samarbejder om forløbet
sådan, at i september måned, mødes børnene én
gang ugentligt i Sdr. Broby Kirke og Præstegård.
Der rundes af med en høstgudstjeneste søndag
den 29. september kl. 10.15 i Sdr. Broby Kirke.

Ved høstgudstjenesten vil kirken være smukt
pyntet af Kaptajngården i V. Hæsinge. Kirkernes eget kor vil synge høst- og efterårssange.
Menighedsrådet inviterer menigheden på høstfrokost umiddelbart efter gudstjenesten. Frokosten
koster 50 kr. I forlængelse af frokosten holder vi
menighedsmøde, hvor Menighedsrådet vil redegøre for de fremadrettede kirkelige aktiviteter.
Alle er meget velkomne!
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”Vintermænd” og
”Land i datid” med
Jesper Bugge Kold
Torsdag den 26. september
kl. 19.30
X-Huset, Birkevej 15 B,
V. Hæsinge

Foredraget tager udgangspunkt i hans anmelderroste romaner ”Vintermænd” og ”Land i
datid”. Vintermænd, der i 2014 blev nomineret
til BogForums Debutantpris, handler om to tyske
brødre, der mod deres vilje bliver hvirvlet ind i 2.
verdenskrig og ender med at deltage aktivt i krigen. ”Land i Datid” foregår i DDR og i nutidens
Berlin. Da Peter Körber i 2006 myrdes, drager
hans søn Andreas til Berlin for at finde ud af,
hvem hans far var. Andreas, der er resultatet af
en affære med en dansk kvinde, der var på skolingsophold i DDR i 1970erne, bliver langsomt
bekendt med Peters fortid som højtstående officer
hos Stasi og opdager, hvordan sikkerhedstjenesten trækker spor helt op til nutiden.
I løbet af foredraget fortæller han om tilblivelsen
af romanerne fra idé til færdig bog, og om det
store researcharbejde, der ligger bag begge. Som
en af få har han bl.a. haft adgang til Stasis arkiver,
ligesom han har fået hjælp af en række fagpersoner. Han vil desuden fortælle om sit forfatterskab og om, hvordan det er, at gå fra at være en
håbefuld forfatter med et manuskript, som ingen
vil udgive, til få år efter at blive nomineret til
debutantprisen og udkomme i USA og Tyskland.

Han vil også komme ind på sine øvrige bøger
”Krigsturisten” og ”Tiden før døden”.
Der er gratis adgang og alle er velkomne i
X-Huset, hvor der er lejlighed til at købe kaffe/
te, vin og vand til foredraget!

”Syng med aften”
med Karen og Erik Boman
Vester Hæsinge Kirke
Torsdag den 10. oktober kl. 19.30

Ægteparret Boman vil fortælle lidt fra deres
liv gennem salmer og sange og organist Anette
Haahr vil akkompagnere dertil. Menighedsrådet
serverer en forfriskning i våbenhuset bagefter.
Der er gratis adgang og alle er meget velkomne!

Fra poliopatient
til professionel
musiker
Underholdning af
Carl Erik
Lundgaard

Torsdag den 24. oktober
kl. 19.30
X-Huset, Birkevej 15 B, V. Hæsinge

På trods af en lam højrearm og -skulder blev
C.A. Lundgaard professionel harmonikaspiller,
lektor på Det fynske Musikkonservatorium og
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turnerede den halve verden rundt med sine små
træharmonikaer. Undervejs mødte han en perlerække af usædvanlige, helt almindelige mennesker, gamle spillemænd og originaler. Med det
positive livssyn og den vilde lyst som partnere er
alt muligt. I X-Huset kan der købes kaffe/te, vin
og vand. Gratis adgang og alle er velkomne til en
aften med historiefortælling med musik og sang,
humor og stærke følelser

Alle Helgen gudstjeneste
Søndag den 3. november kl. 16.00
Vester Hæsinge Kirke

Sammen med organist Anette Haahr vil kammerog orkestermusiker, oboist, Josephine B. Petersen
spille musik, som understreger og passer netop
til Alle Helgens dag. Vi mindes årets døde med
oplæsning af deres navne i kirken.

Anne Jørgensen
fortæller om Lyø
Onsdag den 13. november kl. 14.00
Eftermiddagsmøde i
V. Hæsinge Præstegård

Journalist og kommunalpolitikker Anne Jørgensen, der er født og opvokset på Lyø, og bor der
den dag i dag, fortæller om øens historie, som
byder på både historien om Odysseus, tilfangetagelsen af Valdemar Sejr og hvordan Grevens
Fejde grundlagde øens nuværende befolkning.
Herudover kan man få et lille indblik i, hvordan
livet på den lille ø ser ud i dag, og høre om øens
originaler, sjove traditioner og skøre attraktioner.
Alle er velkomne til et underholdende foredrag.
Der serveres kaffe/te og kage til 25 kr.

Gudstjenester med lokale
prædikanter

Tirsdag den 29. oktober kl. 19.30
og torsdag den 28. november kl. 19.30
Vester Hæsinge Kirke

Vi fortsætter disse aftengudstjenester, hvor en
person fra vore sogne holder prædikenen ud fra
en selvvalgt bibeltekst.
De to gudstjenester i efteråret bliver:
Tirsdag den 29. oktober
kl. 19.30 i Vester Hæsinge
Kirke med Lina McQuillan
som prædikant og
Kommende menighedsrådsmøder
Vester Hæsinge Præstegård kl. 19.00
den 14. aug., 19. sept. og 22. okt.
www.sandholtslyndelsekirke.dk
www.vesterhaesingekirke.dk

torsdag den 28. november kl.
19.30 i Vester Hæsinge Kirke
med Niels Jørgen Langkilde
som prædikant.
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Gudstjenesteliste for
Vester Hæsinge Kirke og Sandholts Lyndelse Kirke
august - november 2019
Vester
Hæsinge
Kirke

4. august

7. s. e. trin.

Ons. 7. august

Sandholts
Lyndelse
Kirke

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

10.00
Kl. 19.00 Aftensang ved Skovsøen.

11. august

8. s. e. trin.

18. august

9. s. e. trin.

Tirs. 20. august

10.00
9.00
Kl. 17.00 Petanquegudstjeneste i Ny Stenderup. (Horseballevej)

25. august

10. s. e. trin.

9.00

10.00

1. september

11. s. e. trin.

9.00

Derefter kaffe og rundstykker i præstegården

8. september

12. s. e. trin.

9.00

Sanne Hvorslev

15. september

13. s. e. trin.

19.00

22. september

14. s. e. trin.

10.30

De nye konfirmander bydes velkommen
Høstgudstjeneste efterfulgt af frokost og menighedsmøde i præstegården

29. september

15. s. e. trin.

14.00

6. oktober

16. s. e. trin.

13. oktober

17. s. e. trin.

11.00
Børnegudstjeneste
"Syng med aften" m. Karen og Erik Boman i V. Hæsinge
Kirke kl. 19.30
10.00
Gudstjeneste med små justeringer

20. oktober

18. s. e. trin.

9.00

27. oktober

19. s. e. trin.

Tors. d. 10. okt.

3. november

Alle helgen

10.00
Kl. 19.30. Aftengudstjeneste i V. Hæsinge Kirke, prædiken v.
Lina McQuillan
16.00
Alle Helgen m. navneoplæsning og musik

10. november

21. s. e. trin.

14.00

Rikke Gotfredsen

17. november

22. s. e. trin.

10.00

Gudstjeneste med små justeringer

24. november

s. s. i kirkeåret

9.30
Kl. 19.30. Aftengudstjeneste i V. Hæsinge Kirke, prædiken v.
Niels Jørgen Langkilde
10.30
Krybbespil v. juniorkonfirmanderne

Tirs. d. 29. okt.

Tors. d. 28. nov.
Lør. 30. nov.

Bemærk: På grund af indvendig kalkning er
Sh. Lyndelse Kirke lukket fra 1. sept. til 24. nov.
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Gratis kirkebil: Fåborg Taxa 6261 8800 bestilles
dagen før til kirke og arrangementer, husk returkørsel

