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Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse
november 2022 - februar 2023

Alle Helgengudstjeneste med Filippa Westerberg

Musikgudstjeneste og frokost i forsamlingshuset

Foredrag om båden ”SOL” over toppen

Det 2-årige menighedsrådsvalg den 20.9.2022

”Tro & Toner” trioen ”Ildfugl” med keltisk klang

Foredrag om kunstneren Alhed Larsen 



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 Seindal 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, 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@gmail.com

Bladredaktion: Lina McQuillan (ansvh.), Eva 
Ladefoged, Gitte Klein Klavsen, Eva Andresen, 
Anastassia Andersen og Anne Marie Schulz 
Layout samt foto side 3: Anne Marie Schulz
Opsætning og produktion: Bettina Kallehauge 
Forside: Alhed Larsen: Rhododendron. O. 1908. 
Olie på lærred. 80 x 79 cm.  
Johannes Larsen Museet. Foto Jes Larsen.

Strukturændringer i vore 
nabosogne
Der sker strukturændringer i vore nabosogne. 
Den seneste præst i Sdr. Broby sogn, Anette 
Agersnap, er gået på pension, og præsten i  Alle-
sted/Vejle Pernille Stengaard har søgt nye udfor-
dringer. 

Man har derfor besluttet, at der skal ansættes en 
ny præst, som skal betjene alle 3 sogne. 
Præsten får bopæl i præstegården i Allested/Vejle. 
Omstruktureringen har medført, at vores præst, 
Eva Ladefoged, fra dette efterår og fremover skal 
forestå undervisningen for kommende konfir-
mander, der skal konfirmeres i Sdr. Broby kirke.

I 2022/2023 drejer det sig om i alt ca. 20 elever, 
incl. de, der skal konfirmeres i Sh. Lyndelse og 
V. Hæsinge kirker. 

Tak til det gamle og 
velkommen til det nye år
Marijanne Hansen udtræder af rådet efter at have 
ydet en stor indsats som sekretær igennem 14 år. 
Kaj Stengaard udtræder, efter i 2 år at have fun-
geret som en meget aktiv suppleant.  
Menighedsrådet takker alle i sognene for et godt 
år med mange gode begivenheder trods begræns-
ninger på grund af pandemi med mange luknin-
ger. Vi ser frem til en lysere tid i en ny valgpe-
riode med nye kræfter. 
Samtidigt ønsker vi alle en dejlig juletid og et 
godt nytår 2023. 

Menighedsrådet

Vær med i læsekredsen i præstegården, 
den 16. nov. og 7. dec. fra kl. 19.00 – 21.00. 

Vi begynder med en ny bog, hver gang! 
Alle er velkommen! Kontakt  
Eva Ladefoged tlf. 6263 1009
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SET & SKET
fra sommeren 2022:

Sognetur til Ærø 24/08

Høstgudstjeneste 18/9 hos 
E. Andresen og J. Bertelsen

Meninghedsrådsvalg for
2-årig periode 20/09
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Velkommen til to nye  
medlemmer i menigheds-
rådet i Sh. Lyndelse

Mit navn er Charlotte 
Weber Hansen, 48 år
Jeg bor i Sandholts Lyn-
delse med min mand 
Peter. Her har jeg boet i 
snart 25 år. Vi har 2 døtre 
og 1 søn. Begge døtre er 
hjemmeboende. Sønnen 
er flyttet hjemmefra, men 

bor stadig her i byen med sin kæreste, hvor også 
mine svigerforældre bor. En diskusprolaps i nak-
ken m.m. endte for en del år siden med førtids-
pension. På de gode dage kan jeg heldigvis sta-
dig hjælpe med diverse kontoropgaver på vores 
autoværksted, som vi har på hjemmeadressen. 
Tidligere har jeg siddet i bestyrelsen for Sand-
holts Lyndelse Forsamlingshus. Her stod jeg også 
for udlejningen i en del år. Jeg glæder mig til at 
blive en del af menighedsrådet og yde mit til 
det arbejde det indebærer, og være med til at vi 
fortsat har 2 sogne med spændende aktiviteter.

Mit navn er Cathrine 
Weber Hansen, 22 år 
Jeg bor sammen med 
mine forældre og søster i 
Sandholts Lyndelse, hvor 
jeg er født og opvokset. 
Lige om hjørnet har jeg 
mine bedsteforældre og 
bror boende. Jeg er både 

blevet døbt og konfirmeret i Sandholts Lyndelse 
Kirke. Til dagligt arbejder jeg i Odense, hvor jeg 
snart er færdig med min tid som eftermarkedselev 
i autobranchen. Jeg glæder mig til at se, hvad jeg 
som ungt menneske kan byde ind med.

Menighedsrådsvalget 2022
Da Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse sog-
ne har valgt en 2-års funktionsperiode, blev der 
afholdt valg til menighedsrådet tirsdag 20. sep-
tember i Vester Hæsinge Præstegård. 
Indtrådt i det fælles menighedsråd er 5 medlem-
mer fra Vester Hæsinge sogn: Ellen M. Pedersen, 
Gitte Klein Klavsen, Anastassia Andersen, Eva 
Andresen og Jens Lund. Ulla Andersen Ploug 
blev valgt som suppleant. 
Fra Sandholts Lyndelse sogn valgtes 3 medlem-
mer: Charlotte Weber Hansen, Kristiina Fristoft 
og Lina McQuillan. Som suppleant blev valgt 
Cathrine Weber Hansen. 

Alle Helgengudstjeneste 
Cellist Filippa Westerberg 
Søndag den 6. november kl. 16.00 
Vester Hæsinge Kirke  
Alle Helgens søndag er en dag, hvor vi i særlig 
grad mindes de døde. Gennem musik, salmer, 
bønner 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 sene-
ste 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.
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”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!

”De ni læsninger”  
2. søndag i advent
Søndag den 4. december kl. 10.00
Vester Hæsinge Kirke 

Vi holder musikgudstjeneste med ”De ni læsnin-
ger”. Gennem læsningerne sættes der ord på hele 
bibelhistorien, og teksterne krydres med musikal-
ske indslag og fællessang, som sætter stemningen 
og lukker op for forståelsen af ordene.   

Festlig gudstjeneste 
med musikindslag
og efterfølgende
frokost i forsamlingshuset 
Søndag den 11. december kl. 11.00
Sandholts Lyndelse Kirke

3. søndag i advent vil der være en festlig guds-
tjeneste i kirken krydret med ekstra musikindslag 
ved kirkens organist Thomas Ingemansen og kir-
kesanger Mette Algren Sandbeck, så julen rigtig 
kan blive slået an. Efterfølgende vil der være 
frokost i Sh. Lyndelses Forsamlingshus. Tilmel-
ding og betaling følger i et senere Nyhedsbrev, 
men sæt kryds i kalenderen! Alle er velkommen! 

Syng julen ind med
”Bakkelandets kor”
Torsdag den 15. december kl. 19.30 
Vester Hæsinge Kirke
Den aften vil det smukke kirkerum hvirvle med 
toner fra fællessang, orgel, klaver og harmonika.
Der bliver mulighed for at høre vores lokale kor 
“Bakkelandets kor”, da de har øvet et par fortæl-
lende sange specielt til denne anledning. Kaffemix i præstegården!  

Hver anden onsdag i ulige uger fra  
kl. 10-12! 

Alle er velkommen!  
Kontakt Peder Pedersen  

tlf. 4270 5055
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Julelegender og 
frit salmevalg 2. juledag
Mandag den 26. december kl. 10.00 
Sandholts Lyndelse Kirke 

Kom i kirken og få sunget lige netop de jule-
salmer, man allerhelst vil synge, for da er det 
menigheden, der vælger salmerne. Vekslende 
med sangen bliver der læst fortællinger, som 
knytter sig til julen.

Tak for det gamle år
-nytårsaftensdag
Lørdag den 31. december  
kl. 14.00 
Vester Hæsinge Kirke
Gudstjenesten giver 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.

”SOL” over toppen 
Multimedieforedrag ved 
Kirsten Thomsen & Kim Bork Mathiesen

Fredagscafé  
den 13. januar kl. 16.00 -18.00
Vester Hæsinge Præstegård 
Kirsten Thomsen og Kim Bork Mathiesen gen-
nemsejlede sommeren 2012, som de første dan-
skere, den sagnomspundne Nordvestpassage i 
sejlbåd. Den globale opvarmning har siden 2007 
gjort det muligt at gennemsejle den, for andre 
end isforstærkede fartøjer, i en kort periode sidst 
på sommeren. Turen bød på magiske naturop-
levelser, og adskillige møder med herskeren af 
Arktis: Isbjørnen! 
Deres sejlbåd, SOL, er en 42 fods glasfiberbåd, 
som de har besejlet verdenshavene i siden 2003. 
Siden deres debut som langtursejlere i 1979, har 
de lagt omkring 150.000 sømil bag sig - de fleste 
på høje breddegrader, højt mod Nord og langt 
mod Syd.
De beretter om rejsen fra Alaskas skovklædte 

bjerglandskaber 
til Arktis kolde 
vidder, hvor isen 
sætter dagsorde-
nen. Turen star-
tede i Cordova, 
Alaska og slut-
tede i Aasiaat, 
G r ø n l a n d . 
Båden stod på 
land for vinte-
ren i Nuuk og 
blev sejlet hjem 
til Danmark i 
2013. Foredra-
get er gratis og 
alle er velkom-
men! 
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Gudstjeneste i kirken,  
og lagkage i præstegården
Søndag den 15. januar kl. 14.00.
Vester Hæsinge Kirke 

Efter den åndelige føde, går vi i præstegården og 
får kaffe/te og lagkage.

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

Kyndelmisse markerer, at vi er halvvejs igen-
nem vinteren. Vi går lysere tider i møde! Denne 
aften fejres i vores kirke med lægprædiken af 
kirkens organist Thomas Ingemansen. Derudover 
vil ”Bakkelandets kor” medvirke. Der vil blive 
serveret øl og pandekager i våbenhuset efterføl-
gende. Alle er velkommen. 

Foredrag om kunstmaler 
Alhed Larsen 

Ved Malene Linell 
Ipsen
Museumsinspektør 
Johannes Larsen 
Museet 

Onsdag den 8. februar kl. 14.00 – 16.00 
Vester Hæsinge Præstegård 
I 2022 var det 150 år siden, at maleren Alhed Lar-
sen blev født. Hendes far var godsforvalter under 
grevskabet Muckadell, og hun voksede op på 
gården Erikshaab ved godset Gelskov. Foredraget 
handler om Alhed Larsens ungdomsår, hendes 
kunstneriske virke og ægteskab med maleren 
Johannes Larsen. Johannes Larsen Museet har 
udgivet en forskningsbaseret biografi af Malene 

Linell Ipsen og Jeppe Priess Gersbøll om Alhed 
Larsen. Biografien er dels en levnedsbeskrivelse, 
dels en behandling af Alhed Larsens kunstne-
riske produktion. Museet råder over et omfat-
tende kildemateriale i form af breve, fotografier, 
udstillingskataloger mv., der ligger til grund for 
meget af forskningen, som således præsenterer ny 
viden om Alhed Larsens liv og værk. En del af 
materialet indgår samtidig i sitet Kilder til Dansk 
Kunsthistorie. Foredraget er gratis og alle er vel-
kommen!

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag den 19. februar kl. 10.00
Vester Hæsinge Kirke 

Gudstjeneste for hele familien, både med og uden 
udklædning. Efter gudstjenesten går vi i X-Huset 
og slår katten af tønden.

Foto fra Fastelavnsgudstjenesten d. 27.2.2022
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Alhed Larsen: Erikshaab set fra engen ved Odense 
Å. U.å. Olie på lærred. 38 x 49,5 cm.  
Johannes Larsen Museet. Foto Jes Larsen



Gudstjenesteliste for 
Vester Hæsinge Kirke og Sandholts Lyndelse Kirke

november 2022 - februar 2023

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

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

konfirmander velkommen
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Vester 
Hæsinge 
Kirke

Sandholts 
Lyndelse 
Kirke

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

6. nov. Alle Helgens dag 16.00 Navneoplæsning og musik  
m. cellist Filippa Westerberg

13. nov 22. s. e. trin. 14.00 Sanne Hvorslev
Tors. 17. nov 17.00 ”Tro & Toner” med Trio Ildfugl
20. nov. Sidste søn. i kirkeåret 10.00
27. nov. 1. s. i advent 9.00 Sanne Hvorslev
4. dec. 2. s. i advent 10.00 ”De ni Læsninger”     

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

Tors. 15. dec. 19.30 Syng julen ind med  
”Bakkelandets kor”

18. dec. 4. s. i advent 9.00 Rikke Gotfredsen
24. dec. Juleaften 14.30 16.00
25.dec. Juledag 10.00 11.00

26. dec. 2. Juledag 10.00 Julehistorier og menighedens  
salmevalg

31. dec. Nytårsaftensdag 14.00 Med champagne og kransekage     
8. jan. 1. s. e. h. 3 k. 10.00

15. jan. 2. s. e. h. 3 k. 14.00 Efterfulgt af kaffe/lagkage i  
præstegården    

22. jan. 3. s. e. h. 3 k. 10.00
29. jan. Sidste s.e.h.3 k. 10.00
Tors. 2. feb. Kyndelmisse 19.00 Med ”Bakkelandets kor”
5. feb. Septuagesima 10.00
12. feb. Seksagesima 9.00 10.00

19. feb. Fastelavn    10.00 Efterfulgt af tøndeslagning i 
X-Huset


