
1       

Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse
medio maj - august 2020

Kor – Konfirmationer, nye datoer!

Menighedsrådsvalg 2020 - Foredrag

Pinse – Morgen- og fyraftenssang mv. 

Udflugt til Fjordenhus i Vejle 

Glaskunst ”Livets dans”



Vester Hæsinge Kirke
Sandholts Lyndelse Kirke
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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: 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, 
Vester Hæsinge, 5672 Broby. Tlf. 62 63 17 06 -  
lindevej18vh@gmail.com 

Kirkeværge: V. Hæsinge Kirke og Sandholts Lyn-
delse Kirke: Birger Bitsch, Horseballevej 6, 5672 
Broby. Tlf. 30 31 87 31 -  bbitsch@hotmail.com  

Bladredaktion: Ellen Pedersen (ansvh.), Eva Lade-
foged, Lina McQuillan, Gitte Klein, Marie Kalle-
hauge og Anne Marie Schulz.

Layout: Anne Marie Schulz
Opsætning og produktion: Bettina Kallehauge
Forside: ”Livets dans” foto Leif Henningsen 

Kor i Vester Hæsinge
Kære alle! Vores kor i 
Vester Hæsinge star-
tede op i februar med 
en meget flot tilslutning. 
Desværre nåede vi kun at 
mødes en enkel gang, da 
situationen med corona-
virussen udviklede sig, og 
koret derfor blev sat midlertidigt i bero.
Men efter sommerferien starter en ny korsæson 
og alle er velkommen. Uanset om man har sunget 
før eller bare godt kunne tænke sig at prøve det. 
Når vi starter op igen, vil vi mødes én gang om 
ugen i Vester Hæsinge. Så får vi mulighed for at 
synge en masse sammen og samtidig undgår vi, 
at der går lang tid imellem at vi ses, hvis der er en 
koraften, som man ikke kan deltage i. Repertoiret 
spænder bl.a. over højskolesange, salmer, folkevi-
ser og lettere klassiske og rytmiske stykker. Der-
udover vil vi engang imellem deltage med vores 
korsang i forskellige musikalske arrangementer i 
kirken. Skriv endelig til mig allerede nu, hvis du 
er interesseret i at deltage. Så snart jeg har noget 
mere konkret, i forhold til opstart af koret, vil jeg 
skrive til jer. 

Mange hilsner Simon 
Email: simon_krindel@hotmail.com

Konfirmationer  
- nye datoer! 
Søndag den 21. juni kl. 10.30 i V. Hæsinge  
Lørdag den 5. september kl. 10.30 i Sh. Lyndelse   
På grund af COVID-19 blev vi nødt til at udsætte 
konfirmationerne. 
Vi håber – i skrivende stund – at det kan lade sig 
gøre af holde dem i juni og september!
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Glaskunst
Vester Hæsinge Kirke har erhvervet et unikt glas-
kunstværk udført af glaskunstner Niels Chr. Ole-
sen, Skagen. Tilblivelsen af kunstværket ”Livets 
dans” er sket i tæt samarbejde med menigheds-
rådet og skal symbolisere tro, håb og kærlighed. 
Værket er udført i glas og messing. På messing-
korset ses et dansende par fremstillet i glas og 
på toppen ses et hjerte ligeledes i glas. Hjertet er 
symbol på kærligheden, som er det største. Det 
øverste af to tværgående messingstager symboli-
serer korset og troen og det nederste, ankeret, er 
symbol på håbet. Ankeret fungerer samtidig som 
en lysholder, hvor kirkens gæster kan tænde et lys. 
Tænde et lys for én vi tænker på eller for en sag, vi 
har på hjerte. Eller tænde et lys i taknemmelighed 
over at være med i livets dans.
V. Hæsinge Kirke modtog en donation, som 
muliggjorde købet af kunstværket. Donationen er 
en arv fra Hans Jensen, V. Hæsinge, som igennem 
mange år har været en central person i kirkens liv 
og arbejde. Kunstværket blev præsenteret den 20. 
februar ved en lille reception, hvor kunstneren 
var til stede.

Venlig hilsen Menighedsrådet
Fra præsentationen den 20. februar

Foto: L. Henningsen

Valgår 2020 
 
Orienteringsmøde tirsdag den 9. juni kl. 
19.00 i Vester Hæsinge præstegårds kon-
firmandstue   
Har du lyst til at høre om, hvad menig-
hedsrådet arbejder med, så er du meget 
velkommen 

Den 9. juni afholdes et orienteringsmøde om det 
kommende valg til menighedsrådet, som finder 
sted 15. september 2020. På mødet vil vi orientere 

om, hvad menighedsrådet arbejder med:
Gudstjenester i forskellige former, musik og kon-
certer i kirkerne, vort nye kor, udflugter, spæn-
dende foredrag, læsekreds, og flere nye tiltag. 

Vi fortæller om vore visioner for den næste funk-
tionsperiode, som nu er nedsat fra 4 år til 2 år.  
Måske kunne du tænke dig at være med i det frem-
tidige arbejde, så vil det være oplagt at få en snak 
om, hvordan vi fungerer. Vi er aktive og kreative. 
Vel mødt 9. juni kl. 19.00!  
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Fyraftenssang
11. juni kl. 17.00 – 17.30  
i Sandholt Lyndelse Kirke

Som noget helt nyt vil vi første gang i juni
prøve at holde ”Fyraftenssang”. Dette vil
være en tilbagevendende begivenhed hvert kvar-
tal.
Denne gang vil temaet være ”Sommersange” fra 
Højskolesangbogen. Arrangementet foregår i 
kirken, hvor vores præst, kirkesanger og organist
vil være tilstede og deltage. Vel mødt! 

”Marie Grubbe” ved  
Anne-Louise Lund Jensen
Tirs. den 16. juni kl. 14.00 – 16.00
Vester Hæsinge Præstegård 
Adelsfrøken/grevinde/færgekone! Kvinden, der 
som ung kunne tituleres Madame, så Frue og 
til sidst Morlille, nåede alt fra et liv i kongelige 
gemakker til at blive færgekone – lykkelig til 
sidst, til stor undren for Holberg, der kom forbi. 
Hun blev født ca. 1645 som datter af lensmand 
Erik Grubbe til Tjele, mister sin mor som 2-årig 
og sendes som stor pige til familie i København, 
der skal opdrage hende. Her introduceres hun til 
en af tidens helte efter Københavns belejring og 
et slag ved Nyborg, Ulrik Frederik Gyldenløve, 
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Morgensang og rundstykker 
Sø. 26. juli og sø. 30. august kl. 9.00
To sommermorgener har vi planlagt gudstjenester 
i V. Hæsinge Kirke kl. 9.00, hvor vi synger mor-
gensalmer og -sange. Derefter serveres kaffe og 
rundstykker i præstegården. 

Aftensang ved Skovsøen
Mandag den 3. august kl. 19.00

En sommeraften i august med sang og hygge 
ved Skovsøen. Ninna Aasen på violin og Torben 
Nikolajsen på harmonika akkompagnerer sangen 
og spiller nogle numre. Der bliver også lejlighed 
til at høre en fortælling og nyde et glas vin. Vi 
plejer at slutte aftenen af med en stille kædedans.

Petanquegudstjeneste 
Ny Stenderup
Tirsdag den 18. august kl. 17.00 
Kan du lide at spille petanque? Kan du lide at 
være til gudstjeneste i det fri? Kan du lide at 
spise sandwich? Hvis du svarer ja til det, så er du 
velkommen ved petanquebanerne overfor Hor-
seballevej nr. 6. Arrangementet er et samarbejde 
med beboerforeningen i Ny Stenderup.

Pinsedag den 31. maj
Sh. Lyndelse Kirke kl. 7.00

Pinsemorgen satser vi på, at menigheden er 
morgenfriske, når vi holder pinsegudstjeneste 
allerede kl. 7.00!! Vi skal synge de smukke pin-
sesalmer og holde gudstjeneste i en pinsepyntet 
kirke, derefter drikker vi morgenkaffen ude på 
græsset i forhåbentlig skinnende solskin.

Friluftsgudstjeneste 
2. pinsedag, den 1. juni kl. 11.00

Mandag d. 1. juni kl. 11.00 mødes vi ved bål-
hytten i skoven ved Trente Mølle med folk fra 
Jordløse og Håstrup og fejrer Pinsen med frilufts-
gudstjeneste og medbragte madkurve. Menig-
hedsrådene sørger for kaffe og kage. Medbring 
evt. stole/tæpper. Har man lyst til en fælles van-
dretur derud, så mødes vi ved V. Hæsinge Kirke 
kl. 10.00 og går gennem skoven.

og de bliver gift - og statholderpar i Norge. Første 
ægteskab afsluttes ved, at hun sendes hjem til 
sin far, uden penge og uden skilsmisse. Næste 
ægteskab med en (grov) herremand er ikke helt 
frivilligt og uden glæde. Hun forelsker sig i lade-
fogeden og de stikker af sammen. 
Alle er velkomne, og der er gratis entré, men 
kaffe/kage koster 25,- kr. 

Sogneudflugt til 
Fjordenhus i Vejle
Onsdag den 26. august 
OBS! Busafgang fra X-Huset i  
Vester Hæsinge kl. 11.30! 

Pris 150 kr. pr. person for bustur, guidet rund-
visning og kaffe/the/kage 
Forventet hjemkomst ved 18-tiden.  
Tilmelding senest mandag den 17. august 
til Ellen Pedersen tlf. 6263 1706 

Vi besøger først Kulturmuseet Spinderihallerne, 
som er del af Vejle Museum, hvor vi skal hilse på 
en dronning – eller det navn har hun i hvert fald 
fået: Dronning Gunhild, moseliget fra Haraldskær 
Mose. Hun er et af Danmarks bedst bevarede 
moselig, og hun ligger i sin glaskiste i en ganske 
særlig og stemningsfyldt udstilling i museet! 
Efter et kig i museets guldsamling køres ud langs 
fjorden til Munkebjerg Hotel, hvor vi skal nyde 
kaffe og kage med udsigt over Vejle Fjord! 
I Vejle venter os en interessant rundvisning i den 
unikke bygning Fjordenhus, der er tegnet af den 
dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson og arki-
tekt Sebastian Behmann. Bygningen blev indviet 
den 9. juni 2018, og den fungerer som hovedsæde 
for Kirk Kapital A/S. 

Foto A.M. Schulz  

Foto Jesper Frehr

OBS!  
Aktiviteterne er planlagt før Corona-

krisen! Ændringer evt. med deltagerantal 
eller aflysninger:  

Se www.vesterhaesingekirke.dk 
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Gudstjenesteliste for 
Vester Hæsinge Kirke og Sandholts Lyndelse Kirke

medio maj - august 2020

Gratis kirkebil: Fåborg Taxa 6261 8800 
bestilles dagen før til kirke og  

arrangementer, husk returkørsel

Vester 
Hæsinge 
Kirke

Sandholts 
Lyndelse 
Kirke

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

17. maj 5. s. e. påske 10.00 9.00

Tors. d. 21. maj Kristi Himmelfartsdag 9.00 Pernille Borum Stengaard

24. maj 6. s. e. påske 9.00 10.00

31. maj Pinsedag 7.00 Kaffe og en morgenbitter 
efter gudstjenesten

1. juni 2. pinsedag Friluftsgudstjeneste v. Trente Mølle kl. 11.00

7. juni Trinitatis søndag 10.00

14. juni 1. s. e. trin. 10.00

21. juni 2. s. e. trin. 10.30 Konfirmation

28. juni 3. s. e. trin. 9.00 Pernille Borum Stengaard

5. juli 4. s. e. trin. 9.00 Pernille Borum Stengaard

12. juli 5. s. e. trin. 9.00 Pernille Borum Stengaard

19. juli 6. s. e. trin. 10.00

26. juli 7. s. e. trin. 9.00 …. og kaffe og rundstykker i Præstegården

2. august 8. s. e. trin. 10.00

Man. d. 3. august Kl. 19.00 Aftensang ved Skovsøen i Vester Hæsinge

9. august 9. s. e. trin. 9.00 Pernille Borum Stengaard

16. august 10. s. e. trin. 14.00 Rikke Gotfredsen

Tirs. d. 18. 
august

Kl. 17.00 Petanquegudstjeneste i Ny Stenderup,  
Horseballevej 6

23. august 11. s. e. trin. 19.00

30. august 12. s. e. trin. 9.00 … og kaffe og rundstykker i Præstegården

OBS!  
Samtlige gudstjenester er planlagt før coro-
nakrisen. Man bedes holde sig ajour med  

hensyn til deltagerantal/aflysninger på  
www.vesterhaesingekirke.dk  
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