Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse
august - november 2022
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Vester Hæsinge Kirke

Ny korleder - og plads
til flere i koret
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. Tlf.: 2826
8151. Mail: tomse88@hotmail.com
Kirkesanger: V. Hæsinge og Sh. Lyndelse Kirke:
Mette Ingeborg Algren Sandbeck.
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: Anne Marie Schulz
Opsætning og produktion: Bettina Kallehauge
Forside:Påskevandring på Tørvegyden, rejsegilde
på præstegårdens nordfløj, høstgudstjeneste den
18.september 2022, Vestergade 43.
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Kirkernes korleder Jakob Horsbøl Andersen
har fået nyt job i Esbjerg, hvor han fremover
vil bosætte sig. Vi takker Jakob for hans utrættelige arbejde med at etablere kirkernes nye kor
i efteråret 2021, og ønsker ham alt godt i hans
videre færd.
Ny korleder bliver fra efteråret Lisa Balle Jensen,
som i en kort periode i april/maj var stedfortræder
for Jakob under dennes sygdom. Vi byder Lisa
hjerteligt velkommen, og glæder os til det fremtidige samarbejde. Lisa er korleder samt organist
ved Allested-Vejle kirker.
Vi er p.t. et kor på 12 medlemmer, der synger
3-stemmigt med et varieret repertoire - men vi vil
gerne være flere. Så har du mod på korsang, kom
og oplev, om det er noget for dig. Kontakt evt.
Gitte Klein Klavsen på tlf.: 2814 2485.
Vi har korøvelse torsdag aften og starter igen efter
sommerferien 25. august i Vester Hæsinge Kirke.
Vel mødt !
Menighedsrådet
”Lad os lege og formidle musikken, så der opstår en gensidig
energi. Det må godt skubbe lidt
til ens grænser og niveau. Hellere
overdrive end at være kedelig.
Kom bare og syng med, men vi
risikerer at blive vanvittigt gode.
4-stemmigt og dybt engageret. Min erfaring med
kor er ca. 7 år, men jeg har undervist i musik siden
1984.”
Lisa Balle Jensen

Kommende menighedsrådsmøder
i Vester Hæsinge Præstegård kl. 19.00
10. august, 14. september, 20. september
Menighedsrådsvalg (2 årig periode),
12. oktober og 2. november.

Konfirmationer i maj 2022
Sandholts Lyndelse Kirke, lørdag den 7. maj
Fra venstre Majka Linnea Bauer-Olafsson og
Laura Dupont Madsen samt præst Eva Ladefoged

Vester Hæsinge Kirke, søndag den 8. maj
Fra venstre Magnus Elias Green Rasmussen og
Mads Ryhl Kristensen samt præst Eva Ladefoged

Aftensang ved Skovsøen

Petanquegudstjeneste
v. Horseballevej 6,
Ny Stenderup

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
en fortælling og nyde et glas, og vi plejer at slutte aftenen af med en stille kædedans. Stedet er
bålhytten for enden af Skovsøen i V. Hæsinge,
Birkevej 57.

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.

Morgensang og rundstykker
Søndag den 28. aug. kl. 9.00
Vester Hæsinge Kirke

Kort morgengudstjeneste og bagefter er der kaffe
og rundstykker i præstegården.
KIRKEBLADET
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Sogneudflugt til Ærø onsdag den 24. august
Deltagerantal 25 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 17. 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 jagt
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!

Konfirmander
foråret 2023

Søndag den 4. september
kl. 14.00
Vester Hæsinge Kirke
Der inviteres til gudstjeneste
med særlig invitation til de, der
skal konfirmeres i foråret 2023
og deres familier og faddere.
Under gudstjenesten vil der
blive uddelt bibler til de unge,
og efter kirkebesøget fortsætter
vi til præstegården, hvor der orienteres om konfirmandundervisningen og selve konfirmationerne i
foråret 2023. Alle er velkommen til denne gudstjeneste, hvor også menigheden tager imod de
nye konfirmander.

Fyraftenssang

ved lægmandsprædikant, organist
Thomas Ingemansen
Torsdag den 15. september kl. 17.0017.45 i Vester Hæsinge Kirke
Vi forsøger som noget nyt, at kombinere fyraftenssangen med en lægmandsprædikant.
Arrangementet vil have form som en gudstjeneste med særligt fokus på at være i øjenhøjde.
Denne gang vil temaet være ”Dåb og livet”, og
vi vil synge fra både salmebogen og Højskolesangbogen. Vel mødt!

Læsekreds i efteråret

Første aften er 6. september 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 tirsdag d. 6. september kl. 19.00 i præstegården, hvor vi vil planlægge efterårets møder.

Høstgudstjeneste

Søndag den 18. sept. kl. 15.00
Vestergade 43, Vester Hæsinge
I år har vi fået lov at holde høstgudstjeneste hos Eva Andresen og Jørn Bertelsen på Vestergade 43. Her mødes
vi kl. 15.00 og ser markerne med vinstokke, inden vi holder gudstjeneste.
Derefter kan vi smage på høsten, når der bydes på vin og tapas. Eva og Jørn fortæller om processen
fra drueplanten til vinen er på flasker. Faaborg Blæserne spiller til salmer under gudstjenesten samt
under det lette traktement. Foto Lene Susanne Jensen.
KIRKEBLADET
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OBS! 20. september
Valgforsamling/menighedsrådsvalg 2022

Tirsdag den 20. september kl. 19.00
Konfirmandstuen V. Hæsinge Præstegård
Som bekendt har menighedsrådet besluttet sig
for en 2-årig funktionsperiode, hvilket betyder,
at der 20. september igen skal vælges medlemmer til menighedsrådet. Her vil kandidater opstilles, præsentere sig og vælges ved en hemmelig
afstemning. Der skal vælges 5 medlemmer fra
Vester Hæsinge sogn og 3 fra Sandholts Lyndelse
sogn, samt en suppleant fra hvert sogn.
Vi glæder os til at møde kandidater, som har lyst
at være med på ”holdet” om at skabe et aktivt
kirkeliv i vore sogne samt 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. Der serveres forfriskninger til
mødet på valgforsamlingen.
Vel mødt den 20. september kl. 19.00 i konfirmandstuen, Birkevej 16, Vester Hæsinge.

”Min
historie fra
et mystisk
land”
Kasakhstan
Cafémøde v/Anastassia Andersen,
fredag den 14. oktober 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
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Gudstjeneste med
menighedsrådsmedlemmer
Søndag den 9. oktober kl. 19.00
Vester Hæsinge Kirke

Denne aften har menighedsrådsmedlemmerne
kastet sig ud i helt nye roller. Vi medvirker ved
gennemførelsen af flere elementer af gudstjenesten – efterfølgende serverer vi kaffe og kage i
våbenhuset. Vel mødt - Menighedsrådet

Temagudstjeneste om
1900-tallet

Søndag den 23. oktober kl. 16.00
Sandholts Lyndelse Kirke
I starten af 1900-tallet blev der ikke skrevet
mange nye salmer eller melodier til salmer. Dog
kommer vi ikke uden om vores komponist Thomas Laub, der i starten af 1900-tallet skrev mange
af hans kendte melodier. Derudover bærer tiden
præg af Carl Nielsen og hans mere folkelige tilgang til melodierne. Efter gudstjenesten vil der
traditionen tro blive serveret noget tidstypisk til
ganen.

- arealsmæssigt - at være det 9. største land i
verden og har meget forskelligt at byde på. Ud
over stepper og bjerge er landet meget rigt på
naturresourcer. 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 er
gratis entré og
alle er velkommen!

Berømte Grønlandsekspeditioner:
Danmark- og Alabamaekspeditionerne
Foredrag af Carsten Winther,
tidligere bibliotekschef
Fredag den 4. november kl. 16.00 - 18.15
Vester Hæsinge Præstegård
Med Mylius-Erichsen i spidsen for 28 mand
drog den hidtil største danske videnskabelige
ekspedition i sommeren 1906 med ekspeditionsskibet ”Danmark” til det totalt ukendte NordøstGrønland.
Ekspeditionen havde til formål at kortlægge den
nordøstgrønlandske kyst med henblik på at sikre
dansk overherredømme over dette område. 2 år
senere vendte ekspeditionen tilbage uden sin
leder og 2 af hans medhjælpere.

Gåden om de tre mænds forsvinden søgte Ejnar
Mikkelsen at løse med ”Alabama-ekspeditionen”,
men sammen med sin trofaste følgesvend Ivar P.
Iversen var han tæt på at lide samme skæbne.
Den ekspedition har skuespilleren Nikolaj CosterWaldau nu filmatiseret med sig selv i rollen som
Mikkelsen og med titlen ”Against the ice”.
NETFLIX-filmen havde premiere i marts 2022.
Foredraget. der er gratis, understøttes af power
point. Alle er velkommen!

Alle Helgengudstjeneste
Cellist Filippa Westerberg
Søndag den 6. november kl. 16.00
Vester Hæsinge Kirke

”Tro & Toner” Trioen ”Ildfugl” m. keltisk klang

Torsdag 17. november kl. 17.00 - 17.50
Sandholts Lyndelse Kirke
Tonerne spilles af ”Ildfugl”, en trio bestående af
Carsten Rosenlund: Guitar, whistles, smallpipes
og vokal. Lisa Balle: Akkordeon og vokal. Marie
Almlund: Klaver, irsk harpe og vokal. Udover
musikken indeholder arrangementet en fortælling, en salme, Fadervor og velsignelsen.
Derefter er der madklub med fællesspisning i Sh.
Lyndelse Forsamlingshus med tilmelding!

Alle Helgens søndag er en dag, hvor vi i særlig
grad mindes de døde. Gennem musik, salmer,
bønner, læsninger 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/bisatte fra vore
to kirker det seneste år. Alle er velkommen, og
der bliver mulighed for at tænde et lys i ”Livets
dans”. Medvirkende er cellist Filippa Westerberg
samt vor organist Thomas Ingemansen.

KIRKEBLADET
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Gudstjenesteliste for
Vester Hæsinge Kirke og Sandholts Lyndelse Kirke
august - november 2022
Vester
Hæsinge
Kirke

7. august

8. s. e. trin

Tors. d. 11. aug.
14. aug.

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

10.00
Aftensang ved Skovsøen kl. 19.00 med Ninna Aasen og Torben Nikolajsen

9. s. e. trin.

ons. d. 17. aug.

14.00
Petanquegudstj. i Ny Stenderup. (Horseballevej) kl. 17 - 19

21. aug.

10. s. e. trin.

28. aug.

11. s. e. trin.

9.00

4. sept.

12. s. e. trin.

14.00

11. sept.

13. s. e. trin.

10.00
... og kaffe og rundstykker i
præstegården
Det nye hold konfirmander bydes
velkommen
19.00
Fyraftenssang og lægmandsprædiken kl. 17.00 i V. Hæsinge Kirke
ved organist Thomas Ingemansen

Tors. d. 15. sept.

Høstgudstjeneste kl. 15.00 hos Eva Andresen
og Jørn Bertelsen med fremvisning af vinmark

18. sept.

14. s. e. trin.

25. sept.

15. s. e. trin.

2. okt.

16. s. e. trin.

10.00

9. okt.

17. s. e. trin.

19.00

16. okt.

18. s. e. trin.

9.00

23. okt.

19. s. e. trin.

30. okt.

20. s. e. trin.

6. nov.

Alle Helgens dag

13. nov.

22. s. e. trin.

Tors. d. 17. nov.
20. nov.

Sandholts
Lyndelse
Kirke

9.00
Menighedsrådsmedlemmerne medvirker ved gudstjenesten
10.00
16.00
9.00

Temagudstjeneste med inspiration i
første halvdel af 1900-tallet
Rikke Gotfredsen
Navneoplæsning og musik
m. cellist Filippa Westerberg

16.00
14.00

Sanne Hvorslev

Tro & Toner kl. 17.00 i Sh. Lyndelse Kirke med Trioen ”Ildfugl”
sidste s. i kirkeåret

10.00

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

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