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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: Vakant

Kirkesangere: Eva Lilleøre, V. Hæsinge Kirke 
Vakant i 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, Lina McQuillan, Marijanne 
N. Hansen, Gitte Klein, Bettina Kallehauge og Anne 
Marie Schulz.

Layout: Anne Marie Schulz
Opsætning og produktion: Bettina Kallehauge
Forside: Vester Hæsinge kirke, foto AM Schulz

Kreativ kirke
Skal vi sammen starte en kreativ gruppe? - som 
vil sy kostumer, strikke, hækle etc. til vores kirke. 
Her i begyndelsen vil kostumer til juniorkon-
firmandernes krybbespil være på dagsordenen. 
Derefter kunne vi mødes efter aftale et par gange 
om måneden, enten privat hos undertegnede, i 
konfirmandstuen, eller i husflid, hvor vi vil lave 
fælles projekter, dåbsklude, fortælletavler etc. Jeg 
tænker at vi vil have et tæt samarbejde med præst 
og menighedsråd. Har du lyst til at være med? - 
så kontakt Gitte Klavsen på mobil nr. 2814 2485 
eller e-mail: g.klein@live.dk. Alle kan være med!

Set & Sket
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Læsekredsen
Har man lyst til at være med, er det stadig muligt, 
da vi læser en ny bog til hver gang, vi mødes. 
Kontakt sognepræst Eva Ladefoged 6263 1009.  
Datoerne er tirsdag den 12. november, onsdag 
den 4. december, mandag den 20. januar, tirsdag 
den 18. februar, onsdag den 18. marts. Alle dage 
kl. 19 – 21. 

Gudstjeneste med små justeringer
Henover efteråret holdes to gudstjenester, hvor vi ændrer en smule på det traditionelle forløb. Vi 
introducerede det i sidste kirkeblad, og fortsætter i det nye år med endnu to gudstjenester, som er lidt 
anderledes. Det er forskellige ting, der ændres hver gang. 
Efter de enkelte gudstjenester er der mulighed for at kommentere ændringerne over en kop kaffe eller 
et glas vin. Datoerne er søndag den 17. november kl. 10.00 i V. Hæsinge Kirke, onsdag den  8. januar 
kl. 19.00 i Sh. Lyndelse Kirke og søndag den 16. februar kl. 10.00 i Sh. Lyndelse Kirke. 
Mød op til en anderledes gudstjeneste!

1/9-15/12-2019
Indvendig kalkning af 
Sandholts Lyndelse 
Kirke.
Foto: AM Schulz

Afsked med kirkernes organist 
Anette Haahr, V. Hæsinges og Sh. Lyndelses dygtige organist og kor-
leder igennem ca. 10 år, valgte i august at søge nye græsgange, og hun 
er i dag organist i Svanninge og Falsled, samtidig med hun fastholder 
sin organiststilling ved Horne Kirke. 
Mange var mødt op til den sidste gudstjeneste den 25. august for at 
ønske Anette held og lykke fremover. En stor tak til Anette for hendes 
smukke orgelspil samt for det gode samarbejde igennem årene skal 
lyde fra menighedsrådet. En særlig stor tak retter det lille kirkekor til 
Anette for hendes utrættelige, tålmodige og altid veloplagte indsats 
som leder af koret. Menighedsrådet

25 års jubilæum for graver 
Ole Nykjær Andersen
Den 1. september 2019 kunne Ole Nykjær Ander-
sen fejre sit 25 års jubilæum som graver og kirke-
tjener ved V. Hæsinge Kirke. Fra foråret 2009 har 
han varetaget samme funktioner ved Sh. Lyndelse 
Kirke. Dagen blev fejret i X-Huset med mange 
glade lykønskninger, mad og drikke samt fest-
lig musik. Den store deltagelse i arrangementet 
vidner om en jubilar, som – blandt menighed og 
ansatte - er højt værdsat for sit virke, - sin faglige 
viden, hjælpsomhed og et på alle måder posi-
tivt gemyt. Menighedsrådet takker for det store 
arbejde, Ole udfører i kirkerne, på kirkegårdene 
og i præstegården. Menighedsrådet Foto: Leif Henningsen 



    KIRKEBLADET       5           KIRKEBLADET       5       4       KIRKEBLADET        

Alle Helgen gudstjeneste 
Søndag den 3. november kl. 16.00 
Vester Hæsinge Kirke 
Organist Thomas Ingemansen og graver Ole 
Nykjær Andersen vil spille stemningsfuld musik 
til gudstjenesten Alle Helgens dag. Vi mindes 
årets døde med oplæsning af 
deres navne i kirken. 

Anne Jørgensen 
fortæller om Lyø 
Onsdag den 13. nov.
kl. 14.00
Eftermiddagsmøde i  
V. Hæsinge Præstegård 
Journalist og kommunal-

politiker 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 nuvæ-
rende 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. 

Gudstjeneste med Fynbokoret 
Søndag den 24. november kl. 10.30 i Vester Hæsinge Kirke 
Nogle søndage har kirkegængerne kunnet opleve, at orgelmusikken har været skiftet ud med musik 
fra andre instrumenter. Det er noget, vi også fremover vil gøre af og til. Søndag den 24. november 
kl. 10.30 er det et helt kor, der kommer og står for det musikalske i gudstjenesten. Vi får besøg af 
Fynbokoret under ledelse af Torben Nikolajsen. Fynbokoret har ca. 50 medlemmer.

Foto: Susanne Vind

Gudstjeneste 
med lokal 
prædikant
Torsdag den 28. nov.
kl. 19.30 
Vester Hæsinge Kirke 

Vi fortsætter disse aftengudstjenester, hvor en 
person fra vore sogne holder prædikenen ud fra 
en selvvalgt bibeltekst. Denne aften er det med 
Niels Jørgen Langkilde som prædikant.
N.J. Langkilde har boet i Sh. Lyndelse sogn siden 
begyndelsen af  2018. Mange vil genkende hans 
ansigt gennem hans aktive periode i regionalt 
og nationalt politisk arbejde (Folketingsmedlem 
1994-1998). N.J. Langkilde har i mange år været 
aktiv i kirkeligt arbejde, bl.a. som medlem af 
menighedsrådet i Næsbyhoved-Broby sogn, og 
er sammen med sin hustru en flittig kirkegænger 
i vore kirker.

Krybbespil med juniorkonfir-
manderne
Lørdag den 30. november kl. 10.30
Vester Hæsinge Kirke  
Juniorkonfirmanderne opfører et krybbespil i V. 
Hæsinge Kirke, hvor vi også vil synge julesal-
mer.  Vi satser på, at vi kan tage helt nye kostu-
mer i brug, da en kreativ gruppe har syet drag-
ter i løbet af efter-
året. Krybbespillet 
er samtidig afslut-
ning på årets 
juniorkonfirmand-
forløb, som har 
foregået dels i Sdr. 
Broby, Nr. Broby 
og dels i V. Hæsin-
ge, som et samar-
bejde mellem de 
tre sogne og deres 
tre præster.

Festgudstjeneste i 
Sandholts Lyndelse Kirke 
Søndag den 15. december kl. 11.00

Sh. Lyndelse Kirke har været lukket siden den 
1. september for at blive kalket indvendigt. Vi 
åbner kirken igen 3. søndag i advent med en fest-
gudstjeneste med masser af musik og julesalmer.

Vælg en julesalme
2. juledag den 26. december  
kl. 10.00 i Sh. Lyndelse Kirke

Denne dag bliver der mulighed for at få sunget 
de salmer og sange, vi ikke har haft på num-
mertavlen i julen. 
De fremmødte i kirken bestemmer, hvad der skal 
synges. 
Indimellem salmerne læses der julehistorier.
 
Nytårsaftensdag 
gudstjeneste
Tirsdag den 31. december kl. 14.00 
Vester Hæsinge Kirke
På årets sidste dag holder vi gudstjeneste, 
hvor vi reflekterer over tiden, der er gået 
og tiden, der kommer. Efter gudstjene-
sten ønsker vi hinanden et godt nytår med 
champagne og kransekage.
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Kirker under verdens tag
Foredrag ved teolog og præst 
Lars Storm Kristensen
Cafémøde fredag den 24. januar 
kl. 16.00 - 18.00 i V. Hæsinge Præstegård  

Kirker under verdens tag er et foredrag om en 
rejse i inkaernes fodspor op igennem Peru til Alto 
Peru, nutidens Bolivia og ned igennem Argentina 
fra nord til syd igennem Patagonien og Ildlan-
det nær kap Horn. Udgangspunktet for denne 
rejseberetning var et studie i de lutherske kirker 
i Bolivia og Argentina i 500-året for reforma-
tionen. For hvordan tager en luthersk evangelisk 
kirke (ligesom f.eks. den danske kirke) sig ud 
når den flyttes til en hel anden del af jordkloden 
og på samme tid blot er en beskeden minori-
tetskirke. Denne rejse i Sydamerika var først og 
fremmest ét stort møde med mennesker og deres 
fortællinger - fortællinger forstået i et lidt bredere 
perspektiv som livshistorier. Måden du lever på 
og måden du praktiserer eller ikke praktiserer 
din kristendom på er i dette perspektiv en måde 
at fortælle din livshistorie, så hvordan fortæller 
disse mennesker og menigheder i Sydamerika 
deres fortælling(er). Foredraget handler om disse 
spørgsmål og mødet med menigheder og med nye 
venner. Alle er meget velkomne! Der er gratis 
entré, og der kan købes forfriskninger til 20 kr.

Genforeningen 1920 satte punktum for årtiers 
national strid, da man simpelthen delte Slesvig 
midtover langs nutidens dansk-tyske grænse. 
Den løsning havde man faktisk foreslået fra både 
dansk og tysk side lige siden 1840’erne, men hver 
gang gik det galt.
René Karpantschof fortæller delingstankens 
overraskende historie med krig, der kunne være 
undgået, og tragedier med familier, venskaber og 
lokalsamfund, der brutalt blev splittet. Det var en 
indviklet strid mellem den danske konges under-
såtter, hvor mange sønderjyder længe foretrak et 
dansk-tysk blandingssamfund, indtil den moderne 
danskhed fik folk til at vælge side. 

Der er gratis entré, og der kan købes forfrisknin-
ger i X-Husets Café! Alle er meget velkomne! 

René Karpantschof er opvokset i lands-
byen Vilslev på Kongeåens nordlige bred, 
og er idag cand.mag. i historie og bl.a. 
historisk konsulent på DR’s genforenings-
serie, Grænselandet. Han er desuden 
aktuel med bogen De stridbare danskere 
1848-1920 (Gads Forlag 2019), der netop 
starter og slutter med den nationale kamp 
om Slesvig!

Sønderjyllands genforening
Foredrag ved forfatter og historiker René Karpantschof

Torsdag den 20. februar kl. 19.30 i X-Huset, Birkevej 15, Vester Hæsinge

Lars Storm Kristensen er født og opvokset i 
Vester Hæsinge og er teolog og præst i Jystrup 

og Valsølille på Midtsjælland

Museum Sønderjylland



Gudstjenesteliste for 
Vester Hæsinge Kirke og Sandholts Lyndelse Kirke

november 2019 - februar 2020

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

Bemærk: På grund af indvendig kalkning er 
Sh. Lyndelse Kirke lukket fra 1. sept. til 15. dec.

Vester 
Hæsinge 
Kirke

Sandholts 
Lyndelse 
Kirke

Hvor ingen præst er anført, er det  
kirkernes egen præst Eva Lade-
foged

3. november Alle helgen 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 10.30 Fynbokoret

Tors. d. 28. nov. 19.30 Aftengudstjeneste m. prædiken v. 
Niels Jørgen Langkilde

Lør. 30. nov. 10.30 Krybbespil v. juniorkonfirmanderne
1. dec. 1. s. i advent 16.00
8. dec. 2. s. i advent 10.00
15. dec. 3. s. i advent 11.00 Genåbning af Sh. Lyndelse Kirke
22. dec. 4. s. i advent 9.00 Rikke Gotfredsen
tirs. d. 24. dec. Juleaften 16.00 14.30
ons. d. 25. dec. Juledag 10.30 9.30
tors. d. 26. dec. 2. juledag 10.00 Menigheden vælger salmer
29. dec. Julesøndag 19.00

tirs. d. 31. dec. Nytårsaftensdag 14.00 Champagne og kransekage i våben-
huset

5. jan. Helligtrekongers søn. 11.00 Børnegudstjeneste

ons. d. 8. jan. 19.00 Aftengudstjeneste med små juste-
ringer

12. jan. 1. s. e. hell. 3 konger 9.00 10.00
19. jan. 2. s. e. hell. 3 konger 9.00 Pernille Borum Stengaard
26. jan. 3. s. e. hell. 3 konger 10.00
2. febr. s. s. e. hell. 3 konger 19.00 Kyndelmissegudstjeneste
9. febr. Septuagesima 9.00 Pernille Borum Stengaard
16. febr. Seksagesima 10.00 Gudstjeneste med små justeringer

23 febr. Fastelavn 10.00 Fastelavnsgudstj. m Broby Børne-
kor. Tøndeslagning i X-Huset


