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Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse
november 2021 - februar 2022

Julearrangementer og juleaftensvandring

Foredrag - koncert med “Vor Frues Kantori”

Gudstjeneste, menighedsmøde med frokost

Konfirmationer 2021

Julemusik/frokost i Sh. Lyndelse Forsamlingshus



Vester Hæsinge Kirke
Sandholts Lyndelse Kirke
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Nyt kor ved V. Hæsinge 
og Sh. Lyndelse kirker
Nyt kor blev i efteråret etableret under V. Hæsin-
ge og Sandholts Lyndelse kirker. Det er den unge 
korleder, Jakob Horsbøl Andersen, der har kastet 
sig over opgaven. Han er bl.a. organist ved Haar-
by kirke, og leder et kor samme sted. 

Koret er kommet rigtig godt fra start. Jakob er 
ambitiøs på korets vegne – og til alle, der har 
lyst at synge – og udfordres sangmæssigt – er der 
stadig pladser i koret. Det er naturligt at synge tre-
stemmigt, men det indebærer, at der er en rimelig 
fordeling mellem stemmerne. Og som i mange 
kor mangler vi især mandestemmer. Så derfor en 
opfordring til alle, der har lyst til at synge – og 
især mændene, meld jer endelig på banen hos 
lina@mcquillan.dk - tlf. 4023 2275.
Det er gratis at deltage.

Repertoiret er bredt, og spænder over højskole-
sange, salmer, lettere klassiske og rytmiske styk-
ker – både på dansk og engelsk. Der kræves ingen 
forudsætninger for at synge i kor, blot lysten og 
glæden ved at synge er til stede. 

Der er korprøve hver torsdag aften kl. 19.30-
21.30 i V. Hæsinge Kirke. Sæsonen afsluttes 
med medvirken ved kirkens arrangement den 9. 
dec. ”Syng julen ind” i V. Hæsinge Kirke. Her-
efter en lang juleferie.

På gensyn til koraften!          Menighedsrådet

Det nye kor i okt. 2021 med korlederen bagerst

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: 
Mette Ingeborg Algren Sandbeck,  
Strandbyvej 83a, 5683 Haarby.
Tlf.: 2617 7635. Mail: metteingeborg@outlook.dk
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@email.dk 

Bladredaktion: Lina McQuillan (ansvh.), Eva 
Ladefoged, Gitte Klein Klavsen, Eva Andresen, 
Anastassia Andersen og Anne Marie Schulz (layout  
samt foto s. 1 - 3)
Opsætning og produktion: Bettina Kallehauge 
Forside: Besøg i Turup Kirke på sogneudflugten 
til Turup-  Gamtofte kirker og Clay-museet i Mid-
delfart.  Foto A.M. Schulz 
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Set & Sket
Eva Ladefogeds 25 års præstejubilæum, heraf 7 år i V. Hæsinge- og Sh. Lyndelses sogne! Sognetur til 
Turup og Gamtofte kirker samt Clay-museet. Fotos fra H.C. Andersen Højskoledag i X-Huset. Nederste 
fotos af Leif Henningsen er fra høstgudstjenesten på Thorslund v/ Inge Merete Godsk og Torben Pedersen.

Fo
to

 A
.M

. S
ch

ul
z  



4       KIRKEBLADET        

Konfirmation 2021 
Vester Hæsinge Kirke, søndag den 15. 
august  
Fra v.: Anne-Cathrine Løvbo, Freya Højgaard Mil-
ling Petersen, Daphne Rose Schyberg, Katrine 
Nørregaard Jorck-Jorckston samt præst Eva Lade-
foged. (Privat foto)

Sandholts Lyndelse Kirke, lørdag  
den 28. august 

Fra v. Emil Bauer-Olafsson, præst Eva Ladefoged 
og Christian Tornøe Jørgensen. (Privat foto)

”Tro & Toner”
Ane Gregersen 
og Simon Krindel 
Torsdag den 18. novem-
ber kl. 17.00
Sandholts Lyndelse Kirke
Arrangementet ”Tro & Toner” 
genoptages, hvor vi mest lyt-
ter til musik, men også hører 
en fortælling og beder et 
Fadervor. Musikken, vi skal 
høre, spilles og synges af Sh. 
Lyndelses tidligere kirkesanger Simon Krindel 
samt vokal Ane Gregersen. Vi begynder kl. 17.00, 
og der er mulighed for at fortsætte til madklub i 
Sh. Lyndelse Forsamlingshus, hvis man forinden 
har tilmeldt sig.

Alle Helgens-
gudstjeneste 
F. Westerberg

Søndag den 7. nov. 
kl. 16.00
Vester Hæsinge 
Kirke  
Alle Helgens søndag er en dag, hvor vi i særlig 
grad mindes de døde. Gennem musik, salmer, 
bønner, læsninger og prædiken skaber gudstjene-
sten 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  nav-
nene  på  alle begravede/bisatte fra vore to kirker 
det seneste år. Alle er velkommen, og der bliver 
mulighed for at tænde et lys i ”Livets dans”. 
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Krybbespil    
Lørdag den 27. november kl. 10.30 
Vester Hæsinge Kirke

Årets juniorkonfirmander slutter deres forløb 
af med at opføre et lille krybbespil med flotte 
dragter og halm i krybben. Der bliver sunget tre 
julesalmer, og det hele varer ½ time.

”De ni læsninger”   
2. søndag i advent
Søndag den 5. december kl. 14.00  
Vester Hæsinge Kirke 
Gudstjenesten vil tage form som ”De ni læsnin-
ger”. Det er oprindelig en engelsk tradition med 
vekslen mellem læsninger fra Biblen og fælles-
sang samt musik. Læsningerne står menigheds-
rådsmedlemmerne for.

Syng julen ind  
Torsdag den 9. december kl. 19.30
Vester Hæsinge Kirke

Vi mødes i stearinlysenes skær i V. Hæsinge Kir-
ke kl. 19.30. Når vi har nydt orgelmusikken til 
præludiet, tænder vi det elektriske lys og synger 
advents- og julesalmer.
Vi håber, at det – i skrivende stund – nyopstartede 
kor kan medvirke.

Julemusik 3. søndag i 
advent med efterfølgende 
frokost i forsamlingshuset 
Søndag den 12. december kl. 11.00
Sandholts Lyndelse Kirke

Gudstjeneste i kirken, her vil der undervejs være 
et indslag med julemusik ved organist Thomas 
Ingemansen og kirkesanger Mette Algren Sand-
beck. Efter gudstjenesten er der frokost i Sh. 
Lyndelse Forsamlingshus med fællessang og 
julehistorie.

Juleaftensgudstjeneste i Sh. 
Lyndelse og julespil i Vester 
Hæsinge
Juleaften holder vi gudstjeneste kl. 14.30 i Sh. 
Lyndelse Kirke. I V. Hæsinge tager vi tråden op 
fra sidste års aflysninger og laver julevandring, 
mens vi oplever og hører juleevangeliet.
Vi mødes ved kirkelågen og går henover kirke-
gården, kommer ud ved X-Huset og slutter af 
nede i præstegården med varm gløgg. Undervejs 
synger vi julesalmer og møder ”personerne” fra 
juleevangeliet, mens vi går i faklernes lys. Turen 
varer ca. 1/2 time, og der er mulighed for at sidde 
ned undervejs. 
Julespillet ved V. Hæsinge Kirke gennemspil-
les tre gange. I kan møde op ved kirkelågen 
enten kl. 16.00,  kl. 16.15 eller kl. 16.30.
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Julelegender og 
frit salmevalg 2. juledag
Søndag den 26. december kl. 10.30 
Sandholts  Lyndelse Kirke
Her kan man komme i Sh. Lyndelse Kirke og få 
sunget lige netop de julesalmer, man allerhelst 
vil synge, for da er det menigheden, der vælger 
salmerne. Indimellem at vi synger, bliver der læst 
fortællinger og andet, som knytter sig til julen.

Tak for det gamle år 
- nytårsaftensdag
Fredag den 31. december kl. 14.00
Gudstjeneste i Vester Hæsinge Kirke 
Her er en mulighed for at samle tankerne og 
tænke tilbage på året, der er gået.
Efter gudstjenesten byder vi det nye år velkom-
men med et glas champagne og kransekage.

Fyraftenssang
Onsdag den 19. januar kl. 17.00
Sandholts Lyndelse Kirke 
Planen er at holde ’Fyraftenssang’ i hvert kvartal 
med årstiderne som tema, så denne gang er vi 
nået til vintersangene. Organist, kirkesanger og 
præst står i fællesskab for arrangementet og præ-
senterer de enkelte sange undervejs. 

Gudstjeneste i kirken,    
kaffe og lagkage i præste-
gården
Søndag den 23. januar kl. 14.00 
Vester Hæsinge Kirke  
Når gudstjenesten er forbi, går vi i præstegården 
og får kaffe/te og lagkage.

”Min historie fra et mystisk 
land” Kasakhstan 
v/Anastassia Andersen  
Cafémøde fredag den 14. januar 
kl. 16.00 – 18.00 
Vester Hæsinge Præstegård 

”Jeg er vokset op i et land, som mange danskere 
næsten intet kender til”. Kasakhstan regnes for at 
være det 9. største arealsmæssigt land i verden og 
har meget forskelligt at byde på. Ud over stepper 
og bjerge er landet meget rigt på naturresour-
cer. Landets historie er tæt forbundet med Kina, 
Mongoliet samt Rusland og kulturen bærer et 
stærkt præg af nomadisk levevis. ”I mit foredrag 
vil jeg fortælle mange spændende historier om 

dette mystiske land.” Der serveres en forfriskning 
under foredraget til 20 kr. Der er gratis entré og 
alle er velkommen! 
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Koncert med ”Vor Frues Kantori” under ledelse af Povl Chr. Balslev
Tirsdag den 25. januar kl. 19.30 i Vester Hæsinge Kirke 

”Vor Frues Kantori”, Svendborg, har markeret sig musikalsk med smukke, anderledes og intense 
koncerter, hvis kendetegn er en usædvanlig homogen klang og et på een gang klassisk og utraditionelt 
repertoire. ”Vor Frues Kantori” blev stiftet i 2002 med det formål at fremføre og udbrede kendskabet 
til flerstemmig vokalmusik. Målet er at fremføre både rytmiske og klassiske vokalmusikværker af både 
ældre og nyere dato med et religiøst eller eksistentielt indhold. Koncerten er gratis og åben for alle!

Kyndelmisse
Onsdag den 2. februar kl. 19.00
Sandholts Lyndelse Kirke 

Kyndelmisse er en lysgudstjeneste, som vi fejrer 
midt i vinterens kulde og mørke. Her medvirker 
en musiker, der sammen med organisten fylder 
kirken med musik både instrumentalt og som 
støtte til fællessangen.

Gudstjeneste, frokost 
og menighedsmøde   
Søndag den 20. februar kl. 10.30
Vester Hæsinge Kirke 
Derefter er der dækket op til frokost i præstegår-
den, og her vil der blive holdt det årlige oriente-
ringsmøde om menighedsrådets virke og planer.
Alle er velkommen – også med kommentarer.

Vort moders- 
mål er dejligt  
v/Hans Jørgen 
Petersen 
Fre. 11.  februar 
kl. 14.00 - 16.00 
Vester Hæsinge Præstegård 

Det danske sprogs og den danske sangs betyd-
ning for vores identitet og nationalfølelse fra 
1770 til i dag. Foredraget vil også inddrage andre 
vigtige nationale symboler som f.eks. flaget og 
kongehuset. Hvad vil det sige at være dansk? 
Hvad mener vi selv, og hvad mener udlændinge? 
Foredraget er gratis, men der serveres kaffe/the 
og kage i pausen til 25 kr. Alle er velkommen!



Gudstjenesteliste for 

Vester Hæsinge Kirke og Sandholts Lyndelse Kirke
november 2021 - februar 2022
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Vester 
Hæsinge 
Kirke

Sandholts 
Lyndelse 
Kirke

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

7. nov. Alle helgen 16.00 Navneoplæsning og musik m cellist F. Westerberg
14. nov. 24. s. e. trin. 9.00 Pernille Borum Stengaard
Tors. d. 18. nov. Tro & Toner kl. 17.00 i Sh. Lyndelse Kirke m. Ane Gregersen og Simon Krindel.
21. nov. s. s. i kirkeåret 10.30
Lør. d. 27. nov. 10.30 Krybbespil v. juniorkonfirmanderne
28. nov. 1. s. i advent 19.00
5. dec 2. s. i advent 14.00 De ni Læsninger
Tors. d. 9. dec. 19.30 Syng julen ind med kor

12. dec. 3. s. i advent 11.00 Med julemusik v. Mette og Tho-
mas. Frokost i forsamlingshuset

19. dec. 4. s. i advent 9.00 Rikke Gotfredsen
24. dec. Juleaften 16.00, 16.15, 16.30 14.30
25. dec. Juledag 11.00 10.00

26. dec. 2. Juledag 10.30 Julehistorier og menighedens sal-
mevalg

31. dec. Nytårsaftensdag 14.00 Med champagne og kransekage
2. jan. Helligtrekonger 9.00 10.00
9. jan. 1. s. e. h. 3 k. 10.00 9.00
16. jan. 2. s. e. h. 3 k. 10.00
Ons. d. 19. jan. 17.00 Fyraftenssang (vinter)

23. jan. 3. s. e. h. 3 k. 14.00 Efterfulgt af kaffe/lagkage i præstegården

Tirs. d. 25. jan.  19.30 Koncert med "Vor Frues Kantori" v. Povl Chr. 
Balslev

30. jan. 4. s. e. h. 3 k. 10.00
Ons. d. 2. feb. Kyndelmisse 19.00 Med musiker
6. feb. sidste s.e.h.3 k. 14.00 Pernille Borum Steengaard 
13. feb. Septuagesima 9.00 10.00

20. feb. Seksagesima 10.30 Efterfulgt af frokost og menigheds-
møde i præstegården

27. feb. Fastelavn    10.00 Børnegudstjeneste med Broby 
Børnekor


