Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse
februar - maj 2022
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Vester Hæsinge Kirke

Nyt fra
Kirkegårdsudvalget
Sandholts Lyndelse Kirke

Vester Hæsinge og
Sandholts Lyndelse Pastorat

Sognepræst: Eva Ladefoged, Vester Hæsinge Præstegård, Birkevej 16, 5672 Broby. Tlf. 6263 1009.
Mail: evl@km.dk. Fridag mandag.
Gravere: Ole Andersen og Hanne Thrier. Graverkontor: Birkevej 21, V. Hæsinge, 5672 Broby. Tlf.
6263 2922. Mail: vh.kirkegaard@outlook.dk
Organist: Thomas Patrick Ingemansen, Sct. Hansgade 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, Rishøjvej 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@gmail.com
Bladredaktion: Lina McQuillan (ansvh.), Eva
Ladefoged, Gitte Klein Klavsen, Eva Andresen,
Anastassia Andersen og Anne Marie Schulz
Layout og foto side 1-4: Anne Marie Schulz
Opsætning og produktion: Bettina Kallehauge
Forside: Krybbespillet i V. Hæsinge Kirke
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Som hos mange andre kirker i Danmark er én af
de største udfordringer i fremtiden for V. Hæsinge
og Sh. Lyndelse kirker at beslutte og planlægge,
hvordan vore kirkegårde skal udvikle sig for at
imødegå det ændrede begravelsesmønster (færre
kistebegravelser), vi har set i en årrække. Overordnet ønsker vi at inddrage en del af kirkegården
til grønne områder med miljøvenlig beplantning,
staudebede, rekreative områder med bænke m.m.
Vi håber hermed at gøre kirkegårdene mere
attraktive til brug for vores borgere. Vi henter
bl.a. inspiration fra lokale kirker, men er fuldt
bevidste om, at det er en langvarig proces.
Kirkegårdsudvalget ved Anastassia Andersen

Konfirmation 2022
Sh. Lyndelse Kirke, lør. den 7. maj: Laura Dupont
Madsen og Majka Linnea Bauer-Olafsson.
V. Hæsinge Kirke, sø. den 8. maj: Mads Ryhl
Kristensen og Magnus Elias Green Rasmussen

Info og videoer på Facebook:
Sandholts Lyndelse og Vester Hæsinge
pastorat

1700 tallets temagudstjeneste med H. Amossen 24/10

Set & Sket

”Den Fortabte Søn”, FynboKoret 5/10

”Babelstårnet”, Duo Rosinante 10/10

Foredrag om ”Løgstrup”, Peter Aaboe Sørensen 14/10

Gudstjeneste Allehelgen, Filippa Westerberg 7/11
– et lys tændt for hver afdød

Krybbespil med juniorkonfirmanderne og medaktører i Vester Hæsinge Kirke 27/11
KIRKEBLADET
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Vort
modersmål er
dejligt
Foredrag ved
Hans Jørgen Petersen
Fredag den 11. februar
kl. 14.00 - 16.00
Vester Hæsinge Præstegård
Det danske sprogs og den danske sangs betydning
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, der serveres kaffe/the og
kage i pausen! Alle er velkommen!

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag den 27. februar kl. 10.00
Vester Hæsinge Kirke
Fastelavnsgudstjeneste i Vester Hæsinge Kirke kl.
10.00 er for hele familien!
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Gudstjeneste, frokost
og menighedsmøde
Søndag den 20. februar kl. 10.30
Vester Hæsinge Kirke
Frokost kl. 11.45
Efter gudstjenesten er der dækket op til frokost i
præstegården, og i forlængelse heraf vil der blive
holdt det årlige orienteringsmøde om menighedsrådets virke og planer.
Frokosten begynder kl. 11.45 og koster 50 kr.
Alle er velkommen – også med kommentarer.

Broby Børnekor, under ledelse af Anette Lynghøj,
synger sange og er med til at gøre dagen festlig.
Alle er velkommen, både med og uden udklædning. Efter gudstjenesten går vi i X-Huset og slår
katten af tønden. (Foto fra 2019).

Naturen om Arreskov Sø
Foredrag ved Erik Ehmsen
Tirsdag den 15. marts kl. 14.00 - 16.00
Vester Hæsinge Præstegård

Gennem 40 år har han set på naturen ved Fyns
største sø Arreskov Sø. Det har nu resulteret i
en bog om søen og naturen omkring den. Her er
beskrevet fugle, planter,
insekter og meget andet.
De fleste kender kun søen
fra fugletårnet ved Sollerup, hvor der er en flot
udsigt ud over Fyns største sø. Her synger også
nattergalen sammen med alle de andre virtuoser, der gæster søen og dens omgivelser. 7 arter
af orkideer bebor engene og skovene rundt om
søen. De mange ture til området har også givet
mange spændende og sjove oplevelser, specielt
har det lokale havørnepar stået for spektakulære
oplevelser. Sjældne arter som hasselmus, stor
vandsalamander og markfirben giver området
status som et unikt naturområde. Erik vil tage os
med på en tur rundt blandt alle de skabninger,
som lever der. Foredraget er gratis, der serveres
kaffe/the og kage i pausen. Alle er velkommen!

Temagudstjeneste
1800-tallet
Søndag den 20. marts kl. 16.00
Vester Hæsinge Kirke
Vi holder endnu en temagudstjeneste, og denne
gang er vi nået til 1800-tallet.
Udover at synge salmer fra den tid, skal vi høre
om periodens kirke- og gudstjenesteliv.
”Duo Suonante” spiller musik fra begyndelsen
af 1800-tallet, og for at gøre det så autentisk som
muligt, er de klædt på som musikere fra den tid.
”Duo Suonante” består af sopran Katrine Dyrehauge Roos og guitarist Lars Hedelius-Strikkertsen. Efter gudstjenesten bliver der serveret lidt
tidstypisk mad og drikke.

Himmelsk mad til jordiske
priser!
Torsdag den 24. marts kl. 18.15
X-Huset i Vester Hæsinge
Menighedsrådet vil denne aften være kogekoner
og kreere en lækker ret! Madbilletter købes på
X-Husets hjemmeside www.vesterhaesinge.dk/
madklubben senest den 22. marts kl. 19.00. Alle
er velkommen!
KIRKEBLADET
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Kaffemix
Hver anden onsdag formiddag myldrer det ind
med mennesker i præstegårdens konfirmandstue.
Nogle kommer gående, andre cyklende, eller i bil,
nogle bliver hentet, og alle mødes om kaffebordet
med Bodils lækre hjemmebag. Efter et par sange
går snakken, men så afbryder Peder, for nu tager
vi hul på dagens emne, som kan være erindringer

Påskedag
Søndag den 17. april
Vester Hæsinge Kirke kl. 9.00
Sandholts Lyndelse Kirke kl. 10.00
Vi fejrer påske i de smukt pyntede kirker til
gudstjenesterne, og her skal vi synge de flotte
påskesalmer akkompagneret af orgel og trompetist Kenneth Pultz Stenum, der er ansat ved Slesvigske Musikkorps i Haderslev. Han medvirker
også ved konfirmationerne i maj!

Påskevandring 2. påskedag
Mandag den 18. april kl. 9.30
I år foregår påskevandringen i Tørvegyden ved
V. Hæsinge. Vi mødes ved Jeanette Glasdam og
Søren Larsen, Tørvegyden 6, og herfra går vi en
runde ud ad Tørvegyden. Undervejs stopper vi
op og synger en salme, hører prædikenen og får
lyst velsignelsen, så det bliver en vekslen mellem
gåtur og gudstjeneste. Når vi er tilbage, hvor vi
startede, serveres der kaffe/te og rundstykker.

Fyraftenssang
Torsdag den 28. april kl. 17.00
Vester Hæsinge Kirke
I rækken af fyraftenssange er vi nået til forårssangene. Der bydes på fællessang med korte præsentationer af sangene ved kirkesanger, organist
og præst. Når stemmerne er blevet brugt, slutter
vi af med en forårsdrik.
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om den bedste juleaften, eller hvor man kommer
fra, eller hvordan barndommens efterårsferie blev
brugt, eller hvad vi nu beslutter. Har du lyst at
være med, er du velkommen, og vi henter gerne.
Ring evt. først eller duk op på følgende onsdage:
16. februar, 2. marts, 16. marts, 30. marts, 13.
april, 27. april. Det er kl. 10 – 12 i præstegården,
Birkevej 16. Kaffe og kage koster 10 kr. Kontaktperson Peder Pedersen tlf. 4270 5055

Sorggruppe
Sorggruppe for dem der
har mistet en livsledsager.
Et rum hvor der er plads
til at dele sin sorg og sit
tab.
Det er i Vester Hæsinge hver tirsdag eftermiddag
i præstegårdens konfirmandstue. Der er et par
pladser tilbage. Tovholder Maibritt Kallehauge
som kan kontaktes pr. tlf. 40358801 eller på mail:
maibrittkal@gmail.com

Foto A.M. Schulz

Læsekreds i
præstegården

Foto Leif Henningsen

En aften i læsekredsen forløber sådan,
at vi mødes kl. 19 og fordeler os i stuerne, alt efter hvilken bog, man har
læst. Der diskuteres og snakkes frem til kl. 20, så samles vi i konfirmandstuen og får kaffe, alt imens
de nye bøger præsenteres. Man vælger en bog hver især, tager den med hjem, når vi slutter kl. 21, og
læser den til næste gang. På den måde er det ikke helt de samme personer, man er i gruppe med hver
gang, det afhænger af, hvilken bog, man har læst. Der er plads til flere i læsekredsen, så har du lyst
til at være med, så kontakt Eva: evl@km.dk 21185015. Datoerne er følgende onsdage: 9. februar,
16. marts, 20. april kl. 19 – 21 i præstegården, Birkevej 16.

Bededagsaften - Torsdag den 12. maj, kl. 19.00 i V. Hæsinge Kirke
Denne aften er kirkernes kor, under ledelse af Jakob Horsbøl Andersen, medvirkende ved en
stemningsfuld gudstjeneste. Der sluttes af med varme hveder i våbenhuset.
KIRKEBLADET
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Gudstjenesteliste for
Vester Hæsinge Kirke og Sandholts Lyndelse Kirke
februar - maj 2022
Vester
Hæsinge
Kirke

Sandholts
Lyndelse
Kirke

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

6. februar

sidste s.e.h.3 k.

14.00

Pernille Borum Steengaard

13. februar

Septuagesima

9.00

20. februar

Seksagesima

10.30

Efterfølgende frokost og
menighedsmøde

27. februar

Fastelavn

10.00

Fastelavns-familiegudstjeneste m.
Broby Børnekor

6. marts

1. s. i fasten

9.00

13. marts

2. s. i fasten

9.00

Pernille Borum Stengaard

20. marts

3. s. i fasten

16.00

Temagudstjeneste om 1800-tallet
med ”Duo Suonante”

27. marts

Midfaste

9.00

3. april

Maria bebudelses dag

10. april

Palmesøndag

tors. d. 14. april

Skærtorsdag

fre. d. 15. april

Langfredag

10.00

17. april

Påskedag

9.00

man. d. 18. april

2. påskedag

24. april

1. s. e. påske

10.00

10.00

10.00
14.00

10.00
19.00
Liturgisk
10.00

Med trompetist Kenneth Pultz
Stenum
Påskevandring i Tørvegyden kl.
9.30

10.00

9.00
Fyraftenssang kl. 17.00 i
Vester Hæsinge Kirke

tors. d. 28. april
1. maj

Pernille Borum Stengaard

2. s. e. påske

10.00

lør. d. 7. maj

10.30

Konfirmation

8. maj

3. s. e. påske

10.30

Konfirmation

tors. d. 12. maj

Bededagsaften

19.00

Kirkernes kor medvirker

15. maj

4. s. e. påske

9.00

22. maj

5. s. e. påske

14.00

10.00

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