Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse
februar - maj 2020
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Hvad bruger du din lokale kirke til?
Velkommen til ny organist og kirkesanger
Foredrag om Genforeningen og Island
Fastelavn og konfirmander
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NYHED
Vester Hæsinge Kirke

Sandholts Lyndelse Kirke

Højskoledag

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: Thomas Patrick Ingemansen, tlf.: 28 26
81 51 - tomse88@hotmail.com
Kirkesangere: V. Hæsinge Kirke: Eva Lilleøre,
Sh. Lyndelse Kirke: Simon Dalsgaard Krindel, tlf.:
6017 0162 - simon_krindel@hotmail.com
Menighedsrådsfmd.: Ellen Pedersen, Lindevej 18,
5672 Broby. Tlf. 62 63 17 06 - emp@dlgpost.dk
Kirkeværger: V. Hæsinge Kirke og Sandholts Lyndelse Kirke, Birger Bitsch, Horseballevej 6, 5672
Broby. Tlf. 30 31 87 31 - bbitsch@hotmail.com
Bladredaktion: Ellen Pedersen (ansvh.),
Eva Ladefoged, Lina McQuillan, Marijanne
N. Hansen, Gitte Klein, Bettina Kallehauge og Anne
Marie Schulz.
Layout og fotos s. 3, 4 og 8: Anne Marie Schulz
Opsætning og produktion: Bettina Kallehauge
Forside: Bogen ”Et kongeligt eventyr” af Jens Jørgensen
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KIRKEBLADET

Som et nyt tiltag i menighedsrådets arbejde vil vi
indføre en højskoledag, som skal være et årligt
tilbagevende arrangement, der afholdes i det tidlige forår.
Tanken er at samle folk om sang og musik samt
interessante foredrag, der vækker til eftertanke og
lægger op til diskussion og debat.
Temaet i 2020 er H.C. Andersen. Foranlediget af
den nye bog ”Et kongeligt eventyr”, hvor forfatter og historiker Jens Jørgensen præsenterer sin
tese om, at H.C. Andersen ikke skulle være søn
af en fattig skomager og vaskekone i Odense,
men derimod af en dansk prins (senere konge)
og komtesse.
Historien har gjort os nysgerrige på forfatterens
påstande og argumenter, hvorfor vi har inviteret
en række eksperter i H. C. Andersens liv og forfatterskab, som kan kaste lys over vor store digters
liv og virke.
Dagen byder herudover på lækkerier til ganen:
En eventyrlig frokost samt morgen og eftermiddagskaffe med rundstykker/kage.
X-Husets flotte sal danner rammen om højskoledagen.
Se program på side 6 og 7.

Kom til kirkemøde i Sh. Lyndelse Kirke
onsdag den 19. februar kl. 17.00 – 17.45
Vi har netop fået kalket vores kirke indvendigt,
så nu skal den fyldes med liv.
Hvad bruger du din lokale kirke til?
Hvad kunne du tænke dig at mødes med andre om i kirken?
Kom og fortæl, hvorledes du kunne have lyst til
at bruge det smukke kirkerum!
Vi byder på et glas og glæder os til at se dig!
Venlig hilsen Menighedsrådet
Kirkesanger Simon Krindel med sin datter Olivia ved festgudstjenesten
i Sh. Lyndelse Kirke efter den omfattende indvendige kalkning af
kirken den 15. december 2019
KIRKEBLADET
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Velkommen til kirkernes nye
organist
Mit navn er Thomas Patrick Ingemansen (31).
Jeg bor til daglig i Faaborg med min kæreste
Carsten, hvor vi bor i det store blå hus nede ved
Langelinie. Jeg arbejder til daglig som erhvervskundemedarbejder i en bank, hvilket jeg har gjort
igennem de sidste 7 år. Jeg er uddannet finansøkonom, men har valgt, at læse jura på deltid
ved siden af. Jeg har læst 3 år ud af de i alt 8 år
uddannelsen tager.
Jeg har siden jeg var 15 år spillet i diverse kirker
på Sydfyn, og har i den forbindelse også lagt
vejen forbi jeres to smukke kirker. Det lå mig
derfor meget naturligt, at søge stillingen som
jeres nye faste organist, da jeg virkelig nyder at
komme i jeres kirker.
Kirken betyder en stor del for mit liv, og har
altid gjort det, selvom jeg ikke kommer fra en

Velkommen til Sandholt Lyndelse kirkes nye kirkesanger
Jeg hedder Simon Krindel (34) og har fået den
glæde at blive kirkesanger og korleder i jeres
sogn. Kirkerne i Vester Hæsinge og Sandholt Lyndelse har været meget imødekommende, med
søde kollegaer og venlige kirkegæster, som jeg
glæder mig til at blive en del af.
Jeg er opvokset på Midtfyn og har haft de fleste
af mine skoleår på Ryslinge Friskole.
Som barn er jeg kommet i forskellige kristelige
forsamlinger sammen med min mor. Heriblandt
kristen musiklejr om sommeren og kirkesanger
ved Ryslinge Valgmenighed.
Sidenhen har jeg læst musik i både Aalborg og
København, men er nu flyttet tilbage til Fyn sammen med min kone Cecilie og vores datter Olivia.
For tiden er jeg lærervikar ved Gislev Friskole

kirkevant familie.
Jeg valgte tilbage i
2016, at melde mig
til menighedsrådet
i Faaborg og blev
valgt ind. Der blev
jeg valgt som næstformand, og blev
siden hen i december
2019 valgt som formand. I den lutherske gudstjeneste, som vi kender den i den danske
folkekirke, er der to vigtige elementer, nemlig
præstens prædiken og orgelledsaget salmesang.
For mig skal orgelmusikken bære præg af folkelighed, da kirken trods alt er for folket.
Jeg ser derfor frem til mange gode stunder og
håber, at jeg kan være med til, at I vil føle jer
”hjemme” i kirken.
De bedste hilsner Thomas
hvor jeg b.la. underviser i matematik,
musik og dansk.
Derudover er jeg
vikar som musiklærer ved FaaborgMidtfyn musikskole.
Jeg har sunget og
spillet musik i mange år og i forskellige
sammenhænge. Sangen har fyldt meget og jeg holder både af det
klassiske og rytmiske repertoire, som jeg især
har dyrket som korsanger. Derfor glæder jeg mig
meget til at skulle starte koret op i det kommende
år og håber at I har lyst til at være med.
Jeg holder meget af fællessang og at spille musik
med andre. Jeg håber derfor at kunne videregive
glæden ved at synge sammen, når vi ses til gudstjenester og de kommende arrangementer.
De bedste hilsner Simon

Sønderjyllands genforening

Museum Sønderjylland

Foredrag ved forfatter og historiker René Karpantschof
Torsdag den 20. februar kl. 19.30 i X-Huset, Birkevej 15, Vester Hæsinge
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 undersåtter, hvor mange sønderjyder længe foretrak et
dansk-tysk blandingssamfund, indtil den moderne
danskhed fik folk til at vælge side.

René Karpantschof er opvokset i landsbyen Vilslev på Kongeåens nordlige bred,
og er idag cand.mag. i historie og bl.a.
historisk konsulent på DR’s genforeningsserie, 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!

Der er gratis entré, og der kan købes forfriskninger i X-Husets Café! Alle er meget velkomne!
KIRKEBLADET
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Velkommen til
HØJSKOLEDAG
om H. C. Andersen
Forfatter, historiker,
mag.art. og tidl. rektor
for Slagelse Gymnasium,
Jens Jørgensen har igennem årtier beskæftiget sig
med H. C. Andersens liv
og ikke mindst har han
gransket i digterens herkomst. I 1987 udgav Jens Jørgensen bogen ”H.C.
Andersen - en sand myte” og i 2018 udkom hans
seneste bog ”Et kongeligt eventyr”. Heri fremfører forfatteren bl.a. stærke indicier for hans teori
om, at H. C. Andersen skulle være søn af komtesse Elise Ahlefeldt-Laurvig og Prins Christian
Frederik, den senere kong Christian VIII, og ikke
af en fattig skomager og vaskekone fra Odense
.
J o h s . N ø r re g a a r d
Frandsen, prof. i litteratur- og kulturvidenskaber ved SDU og
leder af universitetets
H.C. Andersen Center, fortæller om H. C.
Andersens forfatterskab.
H.C. Andersens eventyr er for børn - og alligevel
ikke ! En af de forunderlige ting ved Andersens
eventyr er, at de ofte rummer flere stemmer, en
stemme henvendt til voksne og en stemme til
barnet. Hans historier rummer desuden ofte både
sprælsk humor og sørgmodighed eller tristesse.
Publikum inviteres indenfor i forfatterens univers
”Poesiens meest udstrakte Rige”.
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Program

lørdag den 14. marts 2020
09.00
09.25
09.30
Ana Maria Langkilde, direktør, prof., Ph.d. og
Niels Jørgen Langkilde, kommunikationsdirektør, mag.art. fra H.C. Andersen Instituttet
i Sandholts Lyndelse og i Rio de Janeiro, Brasilien, fortæller om instituttets virke. Herudover
leder de os gennem en række af H.C. Andersens
kendte og mindre kendte sange og salmer, og de
slutter højskoledagen med at fortælle om mange
forskellige måder at læse et eventyr. Eventyret
”Skyggen” kommer i centrum, og det må man
gerne have læst inden man kommer, men det
er ingen betingelse. ”Skyggen” er tilgængelig
på internettet: H.C. Andersen - Skyggen (1847)
Lydbog.

10.30
10.45
11.15

12.00
12.45

13.00

14.00
15.15
15.30

En eventyrlig frokost

Organist og korleder
Jacob Hedegaard
akkompagnerer på fortryllende vis fællessangene
skrevet af H.C. Andersen.

Udstilling af H.C. Andersens
papirklip

16.50

Kaffe/rundstykker – morgensang
Velkomst v/sognepræst Eva Ladefoged
Foredrag v/forfatter og historiker Jens
Jørgensen om H.C. Andersens herkomst
Pause
Spørgsmål til foredraget og debat
H. C. Andersen og papirklip.
Præsentation af psaligrafi (papirklip)
som udtryksform v/billedkunstner
Sonia Brandes
Frokost
Præsentation af H.C. Andersen Instituttet, Danmark og Rio de Janeiro
v/dir. Niels Jørgen Langkilde og prof.
Ana Maria Langkilde
Sange af H.C. Andersen – der synges
og fortælles om udvalgte kendte
sange og salmer v/Niels Jørgen Langkilde.
Foredrag om H.C. Andersens forfatterskab v/prof. Johs. Nørregaard Frandsen
efterfulgt af spørgsmål
Pause
Gennemgang og tolkning af eventyret
”Skyggen” v/Niels Jørgen Langkilde
Afslutning v/Eva Ladefoged – og en
H.C. Andersen sang.

Sted: X-Huset, Birkevej 15 B, Vester Hæsinge,
5672 Broby
Arrangør: Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelses Menighedsråd
Tilmelding: www.billetten.dk eller hos lina@
mcquillan.dk / tlf. 6263 2266
Pris: kr. 150,- for hele dagen – incl. forplejning
Frist for sidste tilmelding: Lørdag den 7. marts
KIRKEBLADET

7

Gudstjenesteliste for
Vester Hæsinge Kirke og Sandholts Lyndelse Kirke
februar - maj 2020

Konfirmanderne står for
gudstjenesten
Søndag den 8. marts kl. 19.00
Vester Hæsinge Kirke

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag den 23. februar kl. 10.00
Vester Hæsinge Kirke

- en gudstjeneste for hele familien, og alle må
meget gerne være udklædte.
Broby Børnekor, som består af elever fra Brobyskolerne, afd. Pontoppidan og Allested-Vejle,
synger nogle sange under ledelse af Anette Lynghøj. Efter gudstjenesten går vi hen i X-Huset og
slår katten af tønden.

2. febr.

s. s. e. hell. 3 konger

9. febr.

Septuagesima

16. febr.

Seksagesima

23. febr.

Fastelavn

Konfirmation 2020

1. marts

1. s. i fasten

8. marts

2. s. i fasten

19.00

15. marts

3. s. i fasten

9.00

22. marts

Midfaste

10.00

29. marts

Maria bebudelses dag

5. april

Palmesøndag

Tors. d. 9. april

Skærtorsdag

Fre. d. 10. april

Langfredag

9.00

12. april

Påskedag

10.00

Man. d. 13. april

2. påskedag

Påskevandring i lokalområdet (flere oplysninger
senere)

19. april

1. s. e. påske

9.00

26. april

2. s. e. påske

10.00

Lør. d. 2. maj

Konfirmation

Søn. d. 3. maj

Konfirmation

10.30

Tors. d. 7. maj

Bededagsaften

19.00

10. maj

4. s. e. påske

9.00

10.00

17. maj

5. s. e. påske

10.00

9.00

Kommende konfirmander
Sandholts Lyndelse Kirke
Lørdag den 2. maj kl. 10.30
Signe Aadal Jensen

Island er kendt for varme kilder og store gletchere. Vi kommer rundt om det hele, når Kjartan
Simonsen fortæller om og viser billeder fra landet
langt mod nord! Gratis entré! Der serveres kaffe/
kage til 25 kr. Alle er meget velkomne!
Flintfoto.dk
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Vester Hæsinge Kirke søndag 3. maj kl. 10.30
Mia Jul Jensen
Karen Marie Ustad Kallehauge
Lisa Jane Klingenberg
Sille Louise Lindholm Jørgensen (ej på foto)
Lucas Anakin Torndahl
Mads Brinch Ljungberg Larsen

19.00

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

Vi bruger nogle af timerne i konfirmandstuen til
at gennemgå den traditionelle søndagsgudstjeneste, og med udgangspunkt i den, forbereder
konfirmanderne deres egen gudstjeneste. Alle er
meget velkomne.

Island i ord og billeder
med Kjartan Simonsen

Tirsdag den 24. marts kl. 14.00 -16.00
Vester Hæsinge Præstegård

Vester
Sandholts
Hæsinge Lyndelse
Kirke
Kirke

9.00

Kyndelmissegudstjeneste
Pernille Borum Stengaard

10.00
Fastelavnsgudstj. m. Broby
Børnekor. Tøndeslagning i
X-huset

10.00
10.00

Konfirmanderne holder gudstjenesten
10.00
Pernille Borum Stengaard
10.00

16.00
19.00
Liturgisk
9.00

Med musikledsagelse

Pernille Borum Stengaard
9.00
10.30
Varme hveder i våbenhuset

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