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Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse
februar - maj 2021

Foredrag om Løgstrup og Thit Jensen 

Tro & Toner – Fyraftenssang – Fløjtespil  

Det nye menighedsråd

Påsken - Påskevandring i Remset 

Temagudstjeneste – 1600 tallet



Vester Hæsinge Kirke
Sandholts Lyndelse Kirke
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Vester Hæsinge og 
Sandholts Lyndelse Pastorat 
Sognepræst: Eva Ladefoged, Vester Hæsinge Præ-
stegård, Birkevej 16, 5672 Broby. Tlf. 6263 1009. 
Mail: evl@km.dk. Fridag mandag. 

Gravere: Ole Andersen og Hanne Thrier. Graver-
kontor: Birkevej 21, V. Hæsinge, 5672 Broby. Tlf. 
6263 2922. Mail: vh.kirkegaard@outlook.dk

Organist: Thomas Patrick Ingemansen, Sct. Hans-
gade 14, 1., 5600 Faaborg. Tlf.: 2826 8151. Mail: 
tomse88@hotmail.com 

Kirkesanger: 
V. Hæsinge  og  Sh. Lyndelse Kirke: Vakant

Menighedsrådsformand: Lina McQuillan, Ris-
højvej 2, 5672 Broby. Tlf.: 4023 2275/6263 2266. 
Mail: lina@mcquillan.dk 

Kirkeværge: V. Hæsinge Kirke, Ellen Pedersen, 
Lindevej 18, 5672 Broby. Tlf. 2514 1193/6263 
1706. Mail: lindevej18vh@gmail.com 

Kirkeværge: Sh. Lyndelse Kirke, Kristiina Fristoft 
Sandholtvej 15, 5672 Broby. Tlf.  4028 4178. Mail: 
k.j.fristoft.dk 

Bladredaktion: Lina McQuillan (ansvh.), Eva 
Ladefoged, Ellen Pedersen, Gitte Klein og Anne 
Marie Schulz (layout samt foto s. 1-3 og 6)

Opsætning og produktion: Bettina Kallehauge 
Forside: Stendiget ved Sh. Lyndelse Kirke sat om i 
foråret 2020, og kirken blev kalket udvendig i som-
meren 2020. 
 

”FØDT” 
MENIGHEDSRÅDS-
MEDLEM
Eva Ladefoged
Præst

Se Facebook Sandholts Lyndelse og Vester Hæsinge 
pastorat eller gå ind på Vester Hæsinge og Sandholts 

Lyndelse kirke fælles hjemmeside 
www.vesterhaesingekirke.dk

Tak til rådsmedlemmer, der 
har ydet en stor indsats i 
vore kirker
Ellen Pedersen har valgt ikke 
at fortsætte som formand for 
menighedsrådet i den kom-
mende 2-årige periode. Ellen 
fortsætter som kirkeværge i 
V. Hæsinge kirke.

Hun har de seneste 20 år stået i spidsen for 
menighedsrådet i V. Hæsinge og Sh. Lyndelse 
sogne. I den periode er der bl.a. foretaget væsent-
lige forbedringer af vore kirkebygninger i begge 
sogne. 

Andre rådsmedlemmer har i 2020 valgt at forlade 
menighedsrådet efter en meget stor indsats i en 
kortere eller længere periode. Det drejer sig om 
Esther Jakobsen, Birger Bitsch, Bettina Kalle-
hauge, Marie Kallehauge i V. Hæsinge sogn samt 
Birgitte Gothen og Eva Kjær i Sh. Lyndelse sogn. 

Vi skylder alle en stor tak for deres dedikerede 
arbejde for et aktivt liv i vore kirker. 

 



Vester Hæsinge- og Sh. Lyndelses Menighedsråd fra 29. nov. 2020

Lina McQuillan
Formand

Ellen Pedersen
Kirkeværge V.H

Kristiina Fristoft
Næstformand og 
Kirkeværge i S.L. 

Eva Andresen
Kontaktperson

Gitte Klein Klavsen
Kasserer 

Anastassia Andersen
Menigt medlem

Marijanne N. Hansen
Sekretær

Ulla Andersen Ploug
Menigt medlem

Jens Lund 
Suppleant V.H.

Kaj Stengård 
Suppleant S.L. 
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Temagudstjeneste om 
1600-tallet
Søndag den 28. februar kl. 16.00  
Vester Hæsinge Kirke 
Vi holder endnu en temagudstjeneste, denne gang 
om 1600-tallet. Her vil vi bl.a. synge salmer af 
Thomas Kingo og høre barokmusik af J. S. Bach. 
I 1600-tallet blev Luthers reformatoriske lære sat 
i system i dét, der kom til at hedde den lutherske 
ortodoksi, det vil der blive fortalt om under guds-
tjenesten. Vi slutter af med lidt mad og drikke fra 
den tids menukort.

Aflyst grundet Covid-19:
Foredraget ”40 år i luften” med Vagn 

Hansen den 12. februar

Læsekredsen er i fuld gang, men har du lyst til 
at læse med, så er du velkommen. Vi mødes i 
præstegården, Birkevej 16 en gang om måne-

den, datoerne er onsdag den 24. februar og ons-
dag den 24. marts. Vi begynder kl. 19 og slutter 
kl. 21. Hvis du er interesseret, så mail eller ring 

evl@km.dk  tlf. 6263 1009

Afsked med Eva Lilleøre  
V. Hæsinge kirkes trofaste kirkesanger, Eva 
Lilleøre, har opsagt sin stilling pr. medio nov. 
2020. Eva har igennem rigtig mange år glædet 
menigheden med sin smukke, kraftfulde stemme.  
Vi takker herfor samt for et godt samarbejde.

Juleevangeliet på 
Vester Hæsinge kirkegård
Det nyvalgte menighedsråds første fællesprojekt 
var at skabe anderledes juleaftensgudstjenester. 
Menighedsrådet med familier, frivillige og ansatte 
skabte på V. Hæsinge kirkegård en spændende 
og levende fortælling baseret på Juleevangeliet, 
hvortil kreative syersker havde leveret flotte drag-
ter. Desværre måtte julens gudstjenester aflyses. 
Nu bygger vi videre på høstede erfaringer og det 
unikke samarbejde. 
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”Glæden er fælles –  
K.E. Løgstrup” 
ved adjunkt Peter Aaboe 
Sørensen
Torsdag den 4. marts kl. 19.30
X-Huset, Birkevej 15 B, Vester Hæsinge

I vor sædvanlige livsudfoldel-
se er vi for det meste optaget 
af at undersøge, HVAD livet 
er for at kunne frembringe en 
række veldefinerede forkla-
ringer. Herved overses selve 
det AT livet overhovedet er, 
hvilket rummer en uudgrun-
delig gådefuldhed og derfor kalder på en mere 
omfattende forståelse. Denne forståelse hensæt-
ter os i glæde og taknemmelighed over livets 
skænkethed, og hensigten er med afsæt hos den 
danske teolog og filosof K.E. Løgstrup at fremme 
en forståelse af glæden som det fælles i livet set 
i forhold til såvel det mellem-menneskelige som 
det skabte. Foredraget er gratis, og der kan købes 
øl, vin og vand til 20 kr. Alle er velkommen!

Konfirmanderne står for 
gudstjenesten 
Søndag den  21. marts kl. 10.30
Vester Hæsinge Kirke 

Organist, kirkesanger, graver og præst hjælper til. 
Kom og vær menighed!

”Tro & Toner” 
Torsdag den 11. marts kl. 
17.00 
V. Hæsinge Kirke

Vi lytter mest til musik, men 
får en fortælling og et Fader-
vor med på vejen. Musikken 
leveres af Ane Gregersen på 
vokal og tidligere kirkesan-
ger Simon Krindel på vokal 
og klaver. Repertoiret omfat-
ter soul fra den amerikanske 
musiktradition - bl.a. sangere som Sharon Jones 
og Leon Bridges – men også pop, blues og coun-
try.

Den evigt kæmpende Thit
Foredrag ved Anne-Lise  
Arnstrup  
Tirsdag den 13. april kl. 14.00 – 16.00
Vester Hæsinge Præstegård

Den 13. maj 1957 dør en 
af de mest omtalte danske 
forfatterinder i nyere tids 
historie 81 år gammel. Hun 
dør efter et langt, flittigt og 
stræbsomt liv altid kæm-
pende for kvinders rettig-
heder og for forbedring af 
deres kår. Modig og kom-
promisløs var hun livet igennem og 
hun gav ikke køb på de ideer der 
var mærkesager for hende. Thit Jen-
sen var en spændende kvindeskik-
kelse, som vi ikke bør glemme. Hun var 
blandt dem der gik forud og banede vejen for den 
moderne kvindes frigørelse.
Foredraget er gratis, men kaffe/te og kage koster 
25 kr. Alle er velkommen
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Fyraftenssang  
Onsdag den 21. april kl. 17.00 – 17.45  
Vester Hæsinge Kirke  

Vi holder for fjerde gang ”Fyraftenssang”. Vinte-
rens kulde er forbi og vi er denne gang kommet 
til temaet ”Forårssange” fra Højskolesangbogen. 
Arrangementet foregår i kirken, hvor præst, kir-
kesanger og organist vil være tilstede og for-
tælle små historier, inden vi synger de forskel-
lige sange. Derudover serveres lidt at drikke i 
Våbenhuset. 

Bededags-
aften - 
gudstjenste, 
fløjtespil og 
varme  
hveder 
Torsdag den 29. april kl. 19.00 
Vester Hæsinge Kirke 

Tværfløjtenist Klaus Thormann er medvirkende 
sammen med kirkens organist Thomas Ingeman-
sen ved en stemningsfuld aftengudstjeneste. 
Der sluttes af med varme hveder.

Konfirmation 2021
Sh. Lyndelse Kirke lør. 1. maj kl. 10.30 og V. Hæsinge Kirke søn. 2. maj kl. 10.30

Konfirmanderne fra venstre mod højre: Daphne Rose Schyberg, Emil Bauer-Olafsson, Freya Højgaard 
Milling Petersen, Anne-Cathrine Løvbo, Christian Tornøe Jørgensen, Katrine Nørregaard Jorck-Jorckston
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Påsken 2021
Palmesøndag den 28. marts, Sh. Lyndelse Kirke kl. 14.00
Det er Palmesøndag, at Jesus rider ind i Jerusalem og bliver hyldet som konge. Mange står langs vejen 
med palmeblade, og Jesus tiljubles. Vi fejrer dagen med gudstjeneste.

Skærtorsdag den 1. april, V. Hæsinge Kirke kl. 19.00 
Skærtorsdag er dagen, hvor Jesus spiser det sidste måltid sammen med sine disciple og indstifter 
nadveren. Efter middagen gik Jesus til Gethsemane Have for at bede, og det var her, han blev taget 
til fange. Forrådt af Judas. Vi fejrer nadverens indstiftelse med en aftengudstjeneste, hvor vi holder 
altergang. Sidst i gudstjenesten læses teksten om Jesus i Gethsemane Have og hans tilfangetagelse, 
lyset dæmpes, og mens vi hører stille musik, bæres lysestager og anden opdækning på alteret væk. 
Vi slutter i stilhed. 

Langfredag den 2. april, Sh. Lyndelse Kirke kl. 10.00 
Langfredag er dagen, hvor Jesus dømmes skyldig. Han bliver pisket og hånet, og må selv bære korset 
ad Via Dolorosa, smertens vej, op til Golgatha, hvor han bliver korsfæstet. Jesus dør på korset, og 
langfredagsmørket sænker sig over jorden. Vi holder gudstjeneste med alteret ryddet. Der læses fra 
Jesu lidelseshistorie vekslende med fælles salmesang. 

Påskedag den 4. april, Sh. Lyndelse Kirke kl. 9.00 og V. Hæsinge Kirke kl. 10.30 
Dagen, hvor Jesus’ grav bliver fundet tom. Stenen er væltet, og graven er tom. En engel viser sig og 
fortæller, at Jesus er opstået. Påskemorgen og påskedag forkynder håb, og at Guds kærlighed er større 
end døden. En kærlighed, der kan overvinde selv døden. Vi fejrer påske i de smukt pyntede kirker til 
gudstjenesterne, og her skal vi synge de flotte påskesalmer akkompagneret af orgel og blæser.

Påskevandring i Ny Stenderup og Remset, 2. påskedag den 5. april, kl. 9.30  
Påskevandring i Ny Stenderup og Remset. Vi mødes ved petanquebanen overfor Horseballevej 6. 
Derfra går vi via Smedegyden, gennem skoven og over marken og så ad Remset tilbage til Ny Stende-
rupvej og udgangspunktet. En tur på knap to kilometer. Undervejs gør vi holdt og synger påskesalmer, 
akkompagneret af Torben Nikolajsen på harmonika, vi hører en tekst fra biblen, og Marie Kallehauge 
fortæller om dét, vi kommer forbi, herunder de 4 fundne edsringe fra Broncealderen. Ved ”Remset 
Torv” fortæller Charlotte Frimann om at bo i Remset, og i Kirsten Storms spændende have slutter vi 
af med kaffe/te og rundstykker.



Gudstjenesteliste for 
Vester Hæsinge Kirke og Sandholts Lyndelse Kirke

februar - maj 2021

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 Lade-
foged

7. febr. Seksagesima 9.00 10.00

14. febr. Fastelavn 10.00 9.00

21. febr. 1. s. i fasten 10.30
28. febr. 2. s. i fasten 16.00 Temagudstjeneste: 1600-tallet
7. marts 3. s. i fasten 9.00 10.00
tors. d. 11. marts "Tro & Toner" kl. 17.00 i V. Hæsinge Kirke m. Ane Gregersen og Simon Krindel
14. marts Midfaste 14.00

21. marts Maria bebudelses dag 10.30 Konfirmanderne holder gudstje-
nesten

28. marts Palmesøndag 14.00 Pernille Borum Stengaard
tors. d. 1. april Skærtorsdag 19.00
fre. d. 2. april Langfredag 10.00 Liturgisk
4. april Påskedag 10.30 9.00 m. musikledsagelse

man. d. 5. april 2. påskedag
Påskevandring i Ny Stenderup/Remset. (Se artikel s. 7)

11. april 1. s. e. påske 9.00 10.00
18. april 2. s. e. påske 9.00 Pernille Borum Stengaard
ons. d. 21. april Fyraftenssang kl. 17.00 i V. Hæsinge Kirke
25. april 3. s. e. påske 10.00

tors. d. 29. april Bededagsaften 19.00
Tværfløjtenist Klaus Thormann 
medvirker. Varme hveder i våben-
huset

lør. d. 1. maj Konfirmation 10.30
søn. d. 2. maj Konfirmation 10.30
9. maj 5. s. e. påske 9.00 10.00
tors. d. 13. maj Kristi Himmelfarts dag 10.00
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