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Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse
august - november 2020

Valg til menighedsrådet 

Højskoledag 

H.C. Andersen

 3. oktober



Vester Hæsinge Kirke
Sandholts Lyndelse Kirke
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Valg til  
menighedsrådet 2020

Et valg står for døren. Hvilken ramme vælger vi 
om vores tilværelse? Kirken repræsenterer for 
mig en ramme om et fællesskab, fra fødsel til 
død. Jeg vil ikke være uden den ramme. Selv 
moderne mennesker har behov for at høre til et 
fællesskab, hvor indholdet ikke er en konkur-
rence, men hvor der er plads til at være nysgerrig 
om hinanden.

Kirken og menighedsrådet er ikke bare en stø-
vet bog på hylden uden egentlig betydning, og i 
menighedsrådet er det muligt at påvirke, hvordan 
kirken skal udvikle sig. For menighedsrådet hand-
ler det i høj grad om at bevare og udvikle vores 
kirke. Det forudsætter, at vi ved det forestående 
valg bliver tilført nye medlemmers engagement 
og inspiration, som vil og tør tage det ansvar på 
sig. Man tør i dette menighedsråd godt drøfte, 
hvordan kirken skal være en synlig del af vores 
lokalsamfund, hvordan vi skal samarbejde med 
X-Huset eller Multihuset om større arrangemen-
ter, om”Højskoledag” og Pinsekoncerter eller
lignende. Eller hvordan kirken kan skabe rum 
i det store fællesskab til mindre fællesskaber, 
som kaffemik på Engbækvej eller læsekreds i 
præstegården.

Den 19. august har vi orienteringsmøde i præste-
gården i Vester Hæsinge, her kan du høre mere 
om, hvad menighedsrådet arbejder med. Vi vil 
fortælle om vore visioner for den næste funk-
tionsperiode, som nu er nedsat fra 4 år til 2 år. 
Måske du kunne tænke dig at være med i det 
fremtidige arbejde, så vil det være oplagt at få 
en snak om, hvordan vi fungerer.

Menighedsrådsmedlem Marijanne Hansen
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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: Kim Brostrøm

19. august
Orienteringsmøde om 
menighedsrådsvalg i 
september 2020  

Onsdag den 19. august kl. 19.00  
Konfirmandstuen V. Hæsinge Præstegård 

På mødet vil vi orientere om menighedsrådets 
arbejde herunder gudstjenesteformer, foredrag, 
koncerter, kor, udflugter, læsekreds, etc. samt 
vore visioner for den næste periode, som bliver 
en 2-årig funktionsperiode. Det er ikke et opstil-
lingsmøde, da det sker på valgforsamlingen den 
15. september, men kom og vær med, og lad os 
få en snak om, hvordan vi fungerer. Vi er aktive 
og kreative.

Vel mødt den 19. august kl. 19.00 i 
konfirmandstuen, Birkevej 16, V. Hæsinge

15. september
Valgforsamling/ 
menighedsrådsvalg 
2020  

Tirsdag den 15. september kl. 19.00
Konfirmandstuen V. Hæsinge Præstegård

Den 15. september 2020 afholdes menighedsråds-
valg. Her vil kandidater til menighedsrådet opstil-
les, præsentere sig og vælges ved en hemmelig 
afstemning. Man vælges denne gang for en 2-årig 
funktionsperiode. 

I forbindelse med valget af medlemmer til menig-
hedsrådet for Vester Hæsinge sogn og Sandholts 
Lyndelse sogn overgår vi til den nye platform, der 
kaldes valgforsamling. Der skal vælges medlem-
mer for en 2-årig funktionsperiode,  5 fra Vester 
Hæsinge sogn, og 3 fra Sandholts Lyndelse sogn,  
samt en suppleant fra hvert sogn.

Vi håber, at mange har lyst til at stille op som kan-
didater til menighedsrådet og på den måde bidrage 
til at påvirke kirkens rolle i lokalsamfundet. Vi 
i menighedsrådet mener, vi har et fint samspil 
med foreninger og institutioner i lokalområdet, og 
er taknemmelige for den opbakning til kirkelige 
aktiviteter, som vi oplever i vore 2 sogne. Vi ser 
frem til at møde borgerne i det fremtidige kirkelige 
arbejde. 

Der serveres forfriskninger til mødet på valgfor-
samlingen. 

Vel mødt den 15. september kl. 19.00 i 
konfirmandstuen, Birkevej 16, V. Hæsinge

Menighedsrådet

X
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Konfirmationer i Vester Hæsinge Kirke 
- blev til flere på samme dag, grundet Corona-krisen 

Søndag den 21. juni 2020 ved sognepræst Eva Ladefoged

Kl. 9.15  blev Lisa Jane Klingenberg og Lucas Anakin Torndahl konfirmeret.
Kl. 10.30 blev Karen Marie Ustad Kallehauge og Mia Jul Jensen konfirmeret.

Kl. 11.30 blev Sille Louise Lindholm Jørgensen konfirmeret. Petanquegudstjeneste
Tirsdag den 18. august kl. 17.00 
ved Horseballevej 6, Ny Stenderup
Vi spiller petanque og holder en lille gudstjeneste! 
Efterfølgende bydes der på sandwich.
Arrangementet er et samarbejde med beboer-
foreningen i Ny Stenderup. Alle er velkommen!

Sogneudflugt til Fjordenhus 
i Vejle 
Onsdag den 26. august kl. 11.30 
OBS! Busafgang fra X-Huset i Vester Hæsinge 
kl. 11.30! Pris 150 kr. pr. person for bustur, 
guidet rundvisning og kaffe/the/kage. Forventet 
hjemkomst ved 18-tiden. 
Tilmelding senest onsdag den 19. august til 
Ellen Pedersen tlf. 6263 1706 
Første besøg er Kulturmuseet Spinderihallerne, 
hvor der bl.a. befinder sig et moselig (Dr. Gun-
hild) fra Haraldskær mose! Derefter kører vi til 
Munkebjerg Hotel og drikker kaffe med kage! 
Tilbage til Vejle igen, hvor en guide fortæller 
om det unikke Fjordenhus, der er hovedsæde for 
Kirk Kapital A/S og tegnet af Olafur Eliasson. Se 
yderligere omtale i forrige blad!

Koret starter igen  
Onsdag den 26. august  
kl. 19.00 - 21.00 
i Vester Hæsinge Kirke 

Vi starter op onsdag den 26. august kl.19.00-
21.00 og mødes denne gang i Vester Hæsinge 
kirke, Birkevej 21, 5672 Broby.  Fremadrettet vil 
vi mødes én gang om ugen. Derved får vi mulig-
hed for at synge en masse sammen og undgår, at 
der går lang tid imellem en koraften, hvis der er 
en aften, hvor man ikke kan deltage. 
Jeg håber meget at vi ses. Alle er velkommen og 
inviter gerne venner, familie, naboen eller andre 
til at komme og være med. 
Mange hilsner Simon 
Mail: simon_krindel@hotmail.com: 
mobil: 60170162

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 invi-
teres 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 Hvor-
slev og Eva Ladefoged, der står for undervis-
ningen, og den vil foregå i kirkerne og præste-
gårdene.
Børnene får invitationer i løbet af august 
måned.

Sognenes tre præster samarbejder om forløbet 
sådan, at i september måned mødes børnene én 
gang ugentligt i Sdr. Broby Kirke og Præstegård. 

Foto A.M. Schulz

Lørdag d. 5. september kl. 10.30 konfirmeres 
Signe Aadal Jensen i Sh. Lyndelse Kirke.

Søndag d. 13. september kl. 10.30 konfirme-
res Mads Brinch Ljungberg Larsen i Vester 
Hæsinge Kirke. 
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Der rundes af med en høstgudstjeneste søndag 
den 27. september kl. 10.15 i Sdr. Broby Kirke.
I oktober er der planlagt en hel dag, lørdag den 
24. oktober med undervisning fra kl. 10.00 – 
15.00 i Nr. Broby Kirke og Præstegård.
I november mødes vi lørdag, den 21. novem-
ber kl. 10.00 – 15.00 i V. Hæsinge Kirke og 
Præstegård. 
Der afsluttes med krybbespil i V. Hæsinge 
Kirke lørdag den 28. november kl. 10.30. Til 
høstgudstjenesten og krybbespillet er alle vel-
kommen.

Læsekreds i efteråret
Første gang tirsdag den 8. sept. kl. 19.00 
Vester Hæsinge Præstegård

Holder du af at læse en god bog? - Og kunne du 
tænke dig at snakke med nogen om den og 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 nogle bøger af forfatteren Martin Jensen, 
og det er planen, at den første bog, vi skal læse, 
og som I får udleveret den 8/9, også er af ham. 
Så er vi på forkant, når han kommer og holder 
foredrag torsdag den 24. september kl. 19.30 i 
X-Huset. 

Fyraftenssang 
Onsdag den 16. september  
kl. 17.00 – 17.45  
Vester Hæsinge Kirke

Vi holder for anden gang i år, ”Fyraftenssang”. 
Denne gang vil temaet være ”Efterårssange” fra 
Højskolesangbogen. Arrangementet foregår i kir-
ken, hvor præst, kirkesanger og organist vil være 
tilstede og fortælle små historier inden vi synger 
de forskellige sange. Der vil derudover
blive serveret lidt at drikke. Vel mødt! 

Kommende konfirmander i 
foråret 2021 bydes 
velkommen
Tirsdag den 22. september kl. 19.00
Vester Hæsinge Kirke  

Vi holder gudstjeneste med særlig invitation til 
de, der skal konfirmeres i foråret 2021 og deres 
familier og faddere. Under gudstjenesten vil der 
blive uddelt bibler til de unge, og efter kirkebe-
søget fortsætter vi til præstegården, hvor der vil 
blive orienteret om konfirmandundervisningen 
og selve konfirmationerne i foråret 2021. Alle 
er velkommen til denne gudstjeneste, hvor også 
menigheden tager imod de nye konfirmander.

Foredrag om ”De ti bud”
ved forfatter Martin Jensen
 
Torsdag den 24. september kl. 19.30
X-Huset, Birkevej 15 B, Vester Hæsinge
Med hovedvægt på novellesamlingen ”Bud” vil 
Martin Jensen fortælle om sit forfatterskab, der 
ud over to historiske krimiserier og en salmesam-
ling omfatter historiske romaner og samtidsroma-
ner, der alle sætter den enkeltes ansvar for andre i 
fokus. I ”Bud” giver forfatteren sit syn på, hvor-
dan de ti bud kan have relevans for os i dag ved 
at fortælle om ti mennesker, der i deres hverdag 
står over for valg, der sætter deres moral – eller 
mangel på samme – på prøve! I X-Husets café 
er der mulighed for at købe en forfriskning og 
kaffe/the! Der er gratis adgang og alle er meget 
velkommen! 

Høstgudstjeneste med 
musik og grillmad
Søndag den 27. september kl. 11.00 
Skyttegården, Birkevej 30, V. Hæsinge 
 
Vi har flyttet gudstjenesten over på den anden 
side af vejen, hvor vi har fået lov at holde den på 
Skyttegården v. Karen og Erik Boman. Musikken 
får vi fra Baikvintetten, hvori kirkens graver Ole 

Andersen spiller bas. Udover at spille til gudstje-
nesten, vil de også spille jazz og gammel dansk 
musik, når der serveres grillgris og fadøl. Alle 
er velkommen, mød blot op på Birkevej 30 i V. 
Hæsinge.

Menigheden vælger salmer
Søndag den 4. oktober kl. 10.30 
Gudstjeneste i Sandholts Lyndelse Kirke 

Her er det menigheden, der vælger de salmer, vi 
skal synge, og vi inviterer til, at man kommer i 
god tid. Fra kl. 10.00 er der kirkekaffe, så man 
kan aflevere sit salmeønske og samtidig få en 
snak inden gudstjenesten.

Musikalsk lignelse – ”Den 
Fortabte Søn”
Tirsdag den 6. oktober kl. 19.30  
Vester Hæsinge Kirke

Ved koncerten i Vester Hæsinge Kirke førsteopfø-
rer FynboKoret en alternativ udgave af lignelsen 
”Den Fortabte Søn” i ord og toner. Et af korets 
medlemmer har skrevet 6 læsninger, som mest 
sætter fokus på de tanker, der rører sig hos de to 
brødre. Imellem læsningerne udfører FynboKoret 

sange og musik, der passer til. Det er ikke nyskre-
vet musik, og repertoiret er ikke helt på plads 
endnu, men der vandres musikalsk fra Mozarts 
”Lacrymosa”, over svensk og dansk folkemusik 
til f.eks. ”Gabriellas Sang”. Koret vil også stå 
for præ- og postludium. Indimellem bliver der 
selvfølgelig også mulighed for menigheden til at 
synge med på både salmer og sange. Den origi-
nale tekst læses først, hvorefter FynboKoret går i 
gang med den nyskrevne tekst. Vi håber, alle får 
en god oplevelse.
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Velkommen til  
HØJSKOLEDAG

om H. C. 
Andersen
Forfatter, historiker, 
mag.art. og tidl. rektor 
for Slagelse Gymnasium, 
Jens Jørgensen har igen-
nem årtier beskæftiget sig 
med H. C. Andersens liv 

og ikke mindst har han gransket i digterens her-
komst. I 1987 udgav Jens Jørgensen bogen ”H.C. 
Andersen - en sand myte” og i 2018 udkom hans 
seneste bog ”Et kongeligt eventyr”. Heri fremfø-
rer forfatteren bl.a. stærke indicier for hans teori 
om, at H. C. Andersen skulle være søn af kom-
tesse Elise Ahlefeldt-Laurvig og Prins Christian 
Frederik, den senere kong Christian VIII, og ikke 
af en fattig skomager og vaskekone fra Odense.
.   

Johs .  Nørregaard 
Frandsen, prof. i lit-
teratur- og kulturvi-
denskaber ved SDU og 
leder af universitetets 
H.C. Andersen Cen-
ter, 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”.

HØJSKOLEDAG
HØJSKOLEDAG

HØJSKOLEDAG
HØJSKOLEDAG

HØJSKOLEDAG

Ana Maria Langkilde, direktør, prof., Ph.d. og 
Niels Jørgen Langkilde, kommunikationsdi-
rektør, mag.art. fra H.C. Andersen Instituttet 
i Sandholts Lyndelse og i Rio de Janeiro, Bra-
silien, 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. 

Program 
lørdag den 3. oktober 2020
09.00 Kaffe/rundstykker – morgensang
09.25 Velkomst v/sognepræst Eva Ladefoged
09.30 Foredrag v/forfatter og historiker Jens  
  Jørgensen om H.C. Andersens her- 
  komst ud fra bogen ”Et kongeligt even- 
               tyr” – efterfulgt af spørgsmål
10.45 Pause
11.00 Foredrag om H.C. Andersens forfat- 
  terskab v/professor Johs. Nørregaard 
  Frandsen efterfulgt af spørgsmål 
12.15 Frokost
13.15 Sange af H. C. Andersen – der synges  
  og fortælles om udvalgte kendte og  
  ukendte sange og salmer v/N. J. Lang- 
  kilde. Akk. organist Jakob Hedegaard
14.00 H. C. Andersen og papirklip. Præsen- 
  tation af psaligrafi som udtryksform  
  v/billedkunstner Sonia Brandes.
15.00 Pause 
15.15 H. C. Andersen Instituttets virke i 
  Sandholts Lyndelse og Rio de Janeiro  
  v/professor Ana Maria Langkilde
15.30 Gennemgang/tolkning af eventyret  
  ”Skyggen” ved N. J. Langkilde, kom- 
  munikationsdirektør på H. C. Andersen  
  Instituttet
Kl. 16.50 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 Lyndel-
ses 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 26. sept.

Organist og korleder 
Jacob Hedegaard akkom-
pagnerer på fortryllende 
vis fællessangene skrevet 
af H.C. Andersen.

En eventyrlig frokost 

Udstilling af H.C. Andersens 
papirklip 

Bil ledkunstner 
Sonia Brandes for-
tæller om tilblivel-
sen af papirklip og 
viser egne klip.
Her sidder hun med 
et klip inspireret af 
H. C. Andersens 
eventyr.
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Tema-gudstjeneste 
i 1500-tallet
Søndag den 18. oktober kl. 16.00  
Vester Hæsinge Kirke 

Vi holder en gudstjeneste, hvor temaet er guds-
tjeneste i 1500-tallet.
Vi skal høre orgelmusik fra den periode og synge 
salmer af den tids salmedigtere: Martin Luther, 

Hans Tausen og H. C. Sthen; bl. a. salmerne ”Vor 
Gud han er så fast en borg …” og ”Den mørke 
nat forgangen er …”. Prædikenen vil også være 
én af den tids prædikener, dog i forkortet udgave, 
da nogle præster prædikede i henved to timer! 
Efter gudstjenesten serveres mad og drikke, som 
man kender fra 1500-tallet, vi har valgt mjød og 
pandekager. Vi regner med at holde flere tema-
gudstjenester, hvor de følgende århundreders 
gudstjenester bliver temaet.

Chr. Richardt foredrag ved  
Eva Ladefoged
Tirsdag den 20. oktober kl. 14.00 – 16.00
Vester Hæsinge Præstegård 
 
En eftermiddag hvor vi skal høre om digteren og 
forfatteren Chr. Richardt og synge hans sange. 
Han har skrevet studenterviser, fædrelandssange 
og årstidssange, og er repræsenteret i både Høj-
skolesangbogen og Salmebogen, bl.a. med san-
gen ”Velkommen, lærkelil …” og salmen ”Altid 
frejdig …”. Eva Ladefoged spiller og fortæller. 
Der serveres kaffe og kage til 25 kr. 

Alle Helgensgudstjeneste 
Søndag den 1. november kl. 16.00
Vester Hæsinge Kirke 
Gudstjenesten på den første søndag i november 
har navnet Alle Helgens Søndag.
Det er en søndag, hvor vi i særlig grad mindes de, 
der er døde. Gennem musik, salmer, bønner, læs-
ninger og prædiken skaber gudstjenesten plads til 
at mindes og sørge over dem, vi har mistet, og 
samtidig takke for det liv, vi fik lov at dele med 
dem. Under gudstjenesten nævnes navnene på 
alle begravede og bisatte fra vore to kirker, siden 
sidste Alle Helgen. Der sendes invitation ud til de 
pårørende, men alle er hjerteligt velkommen. Der 
bliver mulighed for at tænde et lys i ”Livets dans”. 
 Tværfløjtenisten Klaus Thormann medvirker ved 
gudstjenesten.

Sven Havsteen-
Mikkelsen
”Kristendom  
er nu”
Foredrag af Carsten Winther
Cafémøde fredag den 20. november 
kl. 16.00 - 18.00 i V. Hæsinge Præstegård

Ingen dansk kunstner har udført så mange kirke-
opgaver i form af altertavler og glasmosaikruder 
som maleren Sven Havsteen-Mikkelsen, der boe-
de på Tåsinge og Ærø en årrække. I foredraget 
fortæller bibliotekar Carsten Winther om Hav-
steens farverige og dramatiske liv præget af hans 
opvækst hos adoptivfaderen Ejnar Mikkelsen, der 
tog sønnen med til hvalfangst på Færøerne og 
ekspeditioner i Østgrønland, hvilket i høj grad 
kom til at præge hans kunst. Der kan købes en 
forfriskning/eller et glas vin til 20 kr. under fore-
draget, som er gratis! Alle er velkommen!

Dåbstræf
Søndag den 15. november kl. 16.00 
Vester Hæsinge Kirke 

Kirken holder dåbstræf for årgang 2016. I får 
en invitation til at komme hen i kirken og se 
døbefonten og høre om, hvad der skete, da I blev 
døbt. Der er indkøbt børnebibler, så I får én med 
jer hjem. Vi slutter af med kaffe/saft og hindbær-
snitter i våbenhuset, og det hele varer ca. en time.
Forældre, søskende og bedsteforældre er vel-
komne, og også de, der stod faddere ved dåben 
- ja, faktisk er alle velkommen til at være med og 
slutte kreds om de unge kirkegængere.

”Tro & Toner”
Torsdag den 12. november kl. 17.18
Sandholts Lyndelse Kirke
I november genoptager vi ”Tro & Toner”. Arran-
gementet, hvor vi mest lytter til musik, men 
også får en fortælling og tager et Fadevor med 
på vejen.
Musikken leveres af Ane Gregersen på vokal og 
kirkesanger Simon Krindel på vokal og klaver. 
Repertoiret dækker over forskellige kunstnere 
og kredser omkring soul fra den amerikanske 
musiktradition. Heriblandt sangere som Sharon 
Jones og Leon Bridges. Men vil også bevæge sig 
lidt omkring pop, blues og country.  
Vi begynder kl. 17.18, og der er mulighed for at 
fortsætte til madklub i Sh. Lyndelse Forsamlings-
hus, hvis man tirsdagen forinden har tilmeldt sig.



Gudstjenesteliste for 
Vester Hæsinge Kirke og Sandholts Lyndelse Kirke

august - november 2020

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

Alle er velkommen til gudstjenesterne, også når  
vi holder dåbstræf, konfirmation og byder nye  

konfirmander velkommen

Vester 
Hæsinge 
Kirke

Sandholts 
Lyndelse 
Kirke

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

9. aug. Septuagesima 9.00 Pernille Borum Stengaard
16. august 10. s. e. trin. 14.00 Rikke Gotfredsen
Tirs. d. 18. aug 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 Derefter kaffe og rundstykker i præstegården
Lør. d. 5. sept. 10.30 Konfirmation
6. sept. 13. s. e. trin. 9.00 10.00
13. sept. 14. s. e. trin. 10.30 Konfirmation
Ons. d. 16. sept. Kl. 17.00. Fyraftenssang i V. Hæsinge Kirke
20. sept. 15. s. e. trin. 14.00
Tirs. d. 22. sept. 19.00 De nye konfirmander bydes velkommen
27. sept. Høstgudstjeneste kl. 11.00 hos Erik og Karen Boman, derefter musik og grillmad.

4. okt. 17. s. e. trin. 10.30 Kaffe fra kl. 10.00, menigheden 
vælger salmer.

Tirs. d. 6. okt. 19.30 Musikalsk lignelse ”Den fortabte 
Søn” med Fynbokoret.

11. okt. 18. s. e. trin. 10.00

18. okt. 19. s. e. trin. 16.00 Temagudstjeneste: 1500-tallet.

25. okt. 20. s. e. trin. 14.00 Pernille Borum Stengaard

1. nov. Alle helgen 16.00 Alle Helgen m. navneoplæsning. 
Tværfløjtenist medvirker.

8. nov. 22. s. e. trin. 10.30 Sanne Hvorslev

Tors. d. 12. nov. Tro & Toner med Ane Gregersen 
og Simon Krindel

15. nov. 23. s. e. trin. 16.00 Dåbstræf
22. nov. s. s. i kirkeåret 9.00 10.00
Lør. d. 28. nov. 10.30 Krybbespil v. juniorkonfirmanderne
29. nov. 1. s. i advent 19.30
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