Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse
maj - august 2022

Restaurering af V. Hæsinge Præstegård
Orienteringsmøde om det kommende valg
Bededagsaften og pinsegudstjenester
Foredrag om Marstal og Ærø/E. Kromann
Gudstjeneste med picnic og Faaborg Blæserne
Sogneudflugt til Ærø
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I 2015 kunne vi fejre 300 året for V. Hæsinge
Præstegårds opførelse. Nu er det tid til at udskifte
vitale dele af den gamle dame. På grund af omfattende råd i bindingsværket i udbygningen mod
nord samt gavlen mod vest fornyes både bindingsværk og tavl.
I udbygningen mod nord isættes nye vinduer samt
en ekstra dør, således stuen – som tidligere har
virket ret mørk – nu får mere præg af en havestue
med udsigt til præstens smukke haveanlæg. Også
nyt gulv i stuen.
Alle mure var nedrevet, og taget og overetagen
blev holdt på plads af jernstiver, som ses af billedet på modstående side! Nye egeplanker er isat
og nye tavl opbygget.
Projektet forventes afsluttet i dec. 2022 og
finansieringen hidrører fortrinsvis fra midler fra
Faaborg Provsti.

Indbydelse til besigtigelse af restaurering
af Præstegården

Den nordlige udbygning mod haven forventes
færdig i juni 2022. Menighedsrådet indbyder hermed menigheden og håndværkere samt venner
af huset til en sammenkomst i præstegårdshaven
onsdag den 25. maj kl. 14.00, hvor byggeriet kan
besigtiges og hvor der fortælles om hele projektet.
Der serveres øl, vand og pølser.

Kommende menighedsrådsmøder
i Vester Hæsinge Præstegård kl. 19.00
10. maj (orienteringsmøde)
2. juni og 10. august

Den 10. maj
Orienteringsmøde om
menighedsrådsvalget
den 20. september 2022
Tirsdag den 10. maj kl. 19.00
Konfirmandstuen i Vester Hæsinge
Præstegård

På mødet den 10. maj vil vi orientere om menig-

hedsrådets 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
opstillingsmøde, da det sker på valgforsamlingen
den 20. september, men kom og vær med, og lad
os få en snak om, hvordan vi fungerer. Vi er aktive
og kreative.
Vel mødt i præstegården Birkevej 16, Vester
Hæsinge
KIRKEBLADET
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Bededagsaften

Torsdag den 12. maj, kl. 19.00
Vester Hæsinge Kirke
Denne aften er kirkernes kor medvirkende ved
en stemningsfuld gudstjeneste. Der sluttes af med
varme hveder i våbenhuset.

Pinsegudstjeneste

Pinsedag den 5. juni kl. 7.00
Sandholts Lyndelse Kirke
Det er ”pinseliljetid” og højtid, derfor holder vi
gudstjeneste og synger skønne pinsesalmer.
Efter gudstjenesten er der kaffe og en lille skarp
og nybagt brød.

Friluftsgudstjeneste

2. pinsedag, den 6.
juni kl. 11.00
ved Trente Mølle,
Trentevej

Denne dag holdes friluftsgudstjeneste ved bålhytten i skoven ved Trente Mølle kl. 11.00 i samarbejde med Jordløse og Håstrup sogne.
Efter gudstjenesten spises frokosten i det grønne,
man medbringer selv madkurv, men menighedsrådene sørger for kaffen og kagen. Tag gerne selv
stol eller tæppe med. Har man lyst til at få en
vandretur, så mødes vi kl. 10.00 ved V. Hæsinge
Kirke og går gennem skoven.
Marstal Havn vinter 1912

Marstal og Ærø
Foredrag ved
Erik Boye Kromann, tidligere leder af Marstal Søfartsmuseum
Tirsdag den 14. juni kl. 14.00 - 16.00
Vester Hæsinge Præstegård
Marstal er et globalt lokalsamfund. Ærø er en ø en rigtig ø, altså ikke en ø, der er fastgjort til land
med broer eller tunneller, for så er det ikke en
rigtig ø længere, og dermed krakelerer ø-sjælen.
En rigtig ø skal man sejle til. Som øboer ved vi
en del om vind og vejr og mange er søfolk, som
især er koncentreret om skipperbyen Marstal,
hvor vi har vores navigationsskole.
Her er det, at være sømand eller at have beskæfti4
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gelse inden for det maritime erhverv, højt estimeret. Der serveres kaffe og kage i pausen og alle er
meget velkommen! Foredraget er ligeledes optakt
til sogneudflugten til Ærø den 24. august.
Erik Boye Kromann. Født i Marstal 1946. Har
sejlet til søs, derpå lærer bl.a. på Grønland.
Sømand igen og derpå leder af Marstal Søfartsmuseum, hvor han nu arbejder som frivillig.
Foto: Erik Boye Kromann i blå trøje om bord på
M/S SAMKA af Marstal 2021

Fotograf Lene Susanne Jensen

Gudstjeneste med picnic og blæsende toner
Søndag den 19. juni kl. 11.00 i Vester Hæsinge Præstegård

Søndag den 19. juni vil gudstjenesten blive
afholdt i præstegårdshaven. Faaborg Blæserne
møder talstærkt op og spiller til gudstjenesten
samt underholder, medens vi spiser vores medbragte mad. Faaborg Blæserne er et blæseorkester
som har 40 år på bagen. Der er i dag 8 aktive
amatørmusikere, som under kyndig og profes-

Morgensang og rundstykker
Datoerne er den 3. juli, den 31. juli
og den 28. august

I løbet af sommermånederne inviterer vi til tre
korte morgengudstjenester kl. 9.00 i V. Hæsinge
Kirke. Fælles for gudstjenesterne er, at når vi har
sunget den sidste morgensalme, går vi i præstegården til kaffe og rundstykker.

Aftensang ved Skovsøen
Torsdag den 11. august kl. 19.00

En sommeraften med sang og hygge. Ninna
Aasen på violin og Torben Nikolajsen på harmonika vil akkompagnere sangen og spille bl.a.
egne numre. Der bliver også lejlighed til at høre

sionel ledelse af deres nuværende konservatorieuddannede dirigent Jan Aagaard spiller gamle og
nye numre fra et varieret og righoldigt repertoire.
Som afslutning vil menighedsrådet være vært og
servere kaffe og kage. Alle er velkommen til en
skøn sommerdag.

en fortælling og nyde et glas vin eller andet, og vi
plejer at slutte aftenen af med en stille kædedans.
Stedet er bålhytten for enden af Skovsøen ved
siden af pizzeriaet i V. Hæsinge.

Petanquegudstjeneste
v. Horseballevej 6,
Ny Stenderup

Onsdag den 17. august kl. 17.00 – 19.00
Det er blevet en herlig tradition, at mødes
omkring petanquebanerne og dyste imod hinanden. Når sulten og tørsten melder sig, får vi
sandwich, øl og vand, og vi slutter af med en
kort gudstjeneste, smukt akkompagneret af Tanja
Kølle på guitar.
KIRKEBLADET
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Sogneudflugt til Ærø onsdag den 24. august
Deltagerantal 30 pers. Pris kr. 250,00 pr.
pers. inkl. færge, guide i Ærøskøbing, en
sandwich, bustur på Ærø, eftermiddagskaffe med Ærøpandekager og entré i Marstal
Søfartsmuseum. Betal 250 kr. ved tilmeldingen senest den 3. august på Mobile Pay
28142485 til kasserer Gitte Klein Klausen
Aktivitetsudvalget inviterer til den årlige sogneudflugt, som i år går til det smukke Ærø!
Vi tager færgen fra Svendborg til Ærøskøbing!
Ombord på færgen indtager vi medbragt kaffe og
boller. På havnen venter en guide, som viser os
Ærøskøbings seværdigheder. Bagefter slapper vi
af med en sandwich/øl/vand i Sognehuset, Kirkestræde 5. Ved 13-tiden bliver vi hentet af Jespers
Turistfart, som kører os rundt på øen og viser det
smukke landskab med havudsigter! I Bregninge
Kirke ser vi de flotte kalkmalerier og den smukt
udskårne altertavle af Claus Berg! Derefter går
turen sydpå til Fru Bergs restaurant ved havnen
i Marstal, hvor der bliver serveret Ærøpandekager. Til slut besøger vi det spændende Marstal
Søfartsmuseum, hvor vi bl.a. vil være ombord på
en yacht eller gå til vejrs i en skibsmast.
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Program:
Kl. 7.30 Ankomst i egne biler til X-Huset, Birkevej 15 B, 5672 Vester Hæsinge
Kl. 7.40 fra Vester Hæsinge præcis - ca. 40 min
til Svendborg over Ringe (samkørsel)
Kl. 8.25 i Svendborg – sættes folk af ved færgen,
kører hen og parkerer og går tilbage til færgen!
Kl. 8.55 Klar ved færgen i en samlet gruppe til
at gå ombord
Kl. 9.05 Færgen sejler fra Svendborg
Vi sejler retur fra Ærø kl. 17.35 – Samlet gruppe
ved færgen senest 17.25 klar til at gå ombord! I
Svendborg kl. 18.50 (75 min. sejltid)!
Afgang i privatbiler med 4-5 personer i hver bil
til Svendborg, hvor man kører til Ærøfærgen,
Havnepladsen (køretid ca. 40 min. over Ringe)!
Bilpassagerer sættes af og derefter kører man
hen til Fredriksøens p-plads eller en anden anvist
p-plads i nærheden og parkerer! Evt. kan chauffører afhentes i den medfølgende bil, som overføres til færgen til dårligt gående! Ved tilmeldingen oplys om, at man kan være chauffør fra V.
Hæsinge og villig til at tage nogen med!

Gudstjenesteliste for
Vester Hæsinge Kirke og Sandholts Lyndelse Kirke
maj - august 2022
Vester
Hæsinge
Kirke

lør. d. 7. maj

Sandholts
Lyndelse
Kirke

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

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

tors. d. 26. maj

Kristi Himmelfartsdag

29. maj

6. s. e. påske

5. juni

Pinsedag

man. d. 6. juni

2. Pinsedag

12. juni

Trinitatis søndag

19. juni

1. s. e. trin.

26. juni

2. s. e. trin.

3. juli

3. s. e. trin.

10. juli

4. s. e. trin.

17. juli

5. s. e. trin.

24. juli

6. s. e. trin.

31. juli

7. s. e. trin.

7. august

8. s. e. trin.

10.00
10.00
7.00

Kaffe og nybagt brød og en lille
skarp efter gudstj.
Friluftsgudstjeneste v. Trente Mølle
kl. 11.00

10.00
Gudstjeneste i Præstgårdshaven m.
Fåborg Blæserne kl. 11.00
9.00

9.00
9.00
10.00

Rikke Gotfredsen
….. og kaffe og rundstykker i
præstegården
vikar
vikar

19.00
….. og kaffe og rundstykker i
præstegården

9.00
10.00

tors.d. 11.
august
14. august

10.00

Aftensang ved Skovsøen kl. 19.00
9. s. e. trin.

14.00

onsdag d. 17.
august
Alle er velkommen til gudstjenesterne, også når
vi holder dåbstræf, konfirmation og byder nye
konfirmander velkommen

Petanquegudstjeneste i Ny Stenderup. (Horseballevej) kl. 17-19
Gratis kirkebil: Fåborg Taxa 6261 8800 bestilles
dagen før til kirke og arrangementer, husk returkørsel
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