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Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse
november 2017 - februar 2018

Alting i bevægelse

Julekoncert

Tro og Troner

Oplevelser fra Grønland

Martin Martin Martin



Vester Hæsinge Kirke
Sandholts Lyndelse Kirke
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luther-rosen 

Vester Hæsinge og 
Sandholts Lyndelse Pastorat 

Sognepræster:   
Eva Ladefoged, Vester Hæsinge Præstegård, 
Birkevej 16, 5672 Broby. Tlf. 62 63 10 09 -  
mail: EVL@km.dk. Fridag mandag.

Anette Agersnap, Sdr. Broby Præstegård, Grøn-
negyden 30, 5672 Broby. Tlf. 62 63 10 84 -  
mail: aba@km.dk. Fridag mandag.

Gravere: Ole Andersen og Hanne Thrier 
Graverkontor: Birkevej 21, V. Hæsinge, 5672 Broby. 
Tlf. 62 63 29 22 – v.haesingekirke@post.opasia.dk

Organist: Anette Haahr Jørgensen, Nørregårds-
vej 25, Ølsted, 5672 Broby. Mobil  21 12 26 52 -  
organisthaahr@gmail.com

kirkesangere: Eva Lilleøre, V. Hæsinge Kirke og 
Hanne S. Rasmussen, Sh. Lyndelse Kirke

Menighedsrådsfmd.: Ellen Pedersen, Lindevej 18, 
5672 Broby. Tlf. 62 63 17 06 - emp@dlgpost.dk 

kirkeværger: V. Hæsinge Kirke, Birger Bitsch, 
Horseballevej 6, 5672 Broby. Tlf. 30 31 87 31 -  
bbitsch@hotmail.com og Sandholts Lyndelse Kirke,  
Birgitte Gothen, Sandholtvej 26, 5672 Broby. 
Tlf. 54 45 38 38 – mail@ursulanewfs.dk

bladredaktion: Ellen Pedersen (ansvh.), Eva Lade-
foged, Anette Haahr, Lina McQuillan, Marijanne 
N. Hansen, Gitte Klein og Anne Marie Schulz
lay-out: Anne Marie Schulz
Opsætning og produktion: Bettina Kallehauge

Forsidebilledet er et uddrag af Wittenberg Slots-
kirkes antependium. I forbindelse med reforma-
tionsjubilæet har kirken gennemgået en restau-
rering og fået et nyt antependium/alterbordsfor-
hæng, som er designet og broderet af Dronning 
Margrethe II. Kirken blev genåbnet den 2. oktober 
sidste år. Det er denne kirke, der er omdrejnings-
punktet for reformationen, for det var på kirkens 
dør, at Luther slog sine berømte teser op, ikke for 
at starte et oprør, men for at begynde en teologisk 
diskussion om kirkens brug af afladshandel. 
Men teserne på kirkedøren bredte sig som løbe-
ild over store dele af Europa, bl.a. takket være 
bogtrykkerkunsten, som var datidens store tek-
nologiske gennembrud.”Ikke ved sine gerninger, 
men ved troen, kan mennesket gøre sig håb om 
frelse”, lød Luthers tankegang. Han anså troen for 
at være et anliggende mellem mennesket og Vor-
herre, og derfor var hans idéer med til at under-
minere pavestolen og hele kirkesystemets magt, 
og resulterede i det brud, der betyder, at vi i dag 
taler om protestanter og katolikker. Dronningens 
alterbordsforhæng er prydet med Luther-rosen, 
som Luther brugte som brevsejl. Han havde selv 
designet rosen og fået lavet en signetring med 
den, som han brugte som sejlmærke og dermed 
som bevis på, at et brev rent faktisk kom fra ham. 
Rosen var for Luther ”et kendetegn for hans teo-
logi”, som han sagde. Hans teologi i billedform. 
Hvert enkelt element i rosen har en betydning:
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       Set og sket

Aftensang ved skovsøen 

Gospelworkshop, Kirkens Døgn

Broby Børnekor, Høstgudstjenesten

Sogneudflugt til Koldinghus og Hotel Koldingfjord

Luthermiddag, Kirkens Døgn

Tro og Toner med Tanja Kølle Hansen
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Se omtaler af nedenstående i forrige 
nummer af Kirkebladet på 
www.vesterhaesingekirke.dk

Musikgudstjeneste 
til Alle Helgen 
Søndag den 5. november kl. 16.00
Vester Hæsinge Kirke
Josephine Blaamann Petersen er oboist og sammen 
med organist Anette Haahr vil hun spille musik, 
som understreger og passer netop til Alle Helgens 
dag. 

Tro og Toner
Sh. Lyndelse Kirke
Duoen Fuglsang og Kirkegaarden
Torsdag den 16. november  kl. 17.18 
En musikalsk rejse af unik karakter! Kl. 18.15 
spisning i Sh. Lyndelse Forsamlingshus. Spisebil-
let købes tirsdagen inden i X-Huset eller på www.
vesterhaesinge.dk 

Amish-folket ved
Kirsten og Jørgen 
Flensted-Jensen
Tirsdag den 21. november kl. 19.00
Vester Hæsinge Præstegård

”Amish og mennonitter”? Hvorfor lever de på den 
måde de gør uden brug af moderne hjælpemidler? 
Jørgen og Kirsten Flensted-Jensen fortæller og 
viser videofilm. Foredraget er gratis, men kaffe/
kage koster 25 kr. Alle er velkomne
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Martin! Martin! Martin!
Dramatisk forestilling om 
Martin Luther
Kristian Halken og Kalle 
Mathiesen, Helsingør Teater 

Onsdag den 15. november kl. 19.00 
i Dagligstuen i X-Huset
En forestilling der giver et dramatisk bud på Mar-
tin Luthers liv. En forestilling der fokuserer på 
mennesket fremfor teologen. En forestilling med 
humor, som bringer Luthers salmer og tekster op 
i tiden. En forestilling for en skuespiller og en 
trommeslager. En forestilling af og med Kristian 
Halken og Kalle Mathiesen.
På Martin Luthers tid gennemsyrede religion hele 
samfundets forestillingsverden.
Derfor fik Luthers tanker betydning for både kir-
ken og samfundet. Reformationen indvarslede et
næsten 500-årigt udviklingsforløb, som Danmark 
hurtigt blev en del af. Konsekvenserne for det dan-
ske samfund i både kirkelig og samfundsmæssig 
sammenhæng er mangfoldige: Fra udviklingen af 
velfærdssamfundets skoler og hospitaler til Folke-
kirkens gudstjeneste med salmesang og prædiken 
på dansk. 
Forestillingen varer 60 min. og er gratis, men der 
kan købes drikkevarer. Alle er velkomne! 
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Krybbespil med
juniorkonfirmanderne
Lørdag den 2. december kl. 10.30
Vester Hæsinge Kirke

Juniorkonfirmanderne opfører et krybbespil i V. 
Hæsinge Kirke, hvor vi også vil synge julesalmer.  
Det er samtidig afslutning på årets juniorkonfir-
mandforløb, som har foregået dels i Sdr. Broby 
og dels i V. Hæsinge som et samarbejde mellem 
de to sogne og deres to præster. 

Julekoncert    
Tirsdag den 5. december kl. 19.30
Vester Hæsinge Kirke

Den musikalske julestemning sættes i år i gang af 
en til lejligheden sammensat trio bestående af Eva 
Østergaard, tværfløjte, Anitta Soliz Nielsen, sang 
samt kirkernes organist Anette Haahr, orgel/klaver. 
Eva Østergaard er uddannet fløjtenist fra Det Jyske 
Musikkonservatorium, og har været ansat som 
solofløjtenist i Det Kongelige Kapel. Siden 2010 
virker Eva Østergaard som solist på freelancebasis 
med talrige koncerter i Danmark, Europa, Kina og 
USA. Ved siden af sit virke som solist er Eva i dag 
ansat som organist ved Vissenbjerg kirke.
Anitta Soliz Nielsen er uddannet kirkesanger fra 
Løgumkloster Kirkemusikskole og virker til dag-
ligt som kirkesanger ved diverse kirker på Fyn 

samt ved kirkegårdskapellet i Odense. Anitta 
behersker mange forskellige genrer fra det klas-
siske kirkemusikalske over den danske folkelige 
sangtradition til pop og rock.
Ved koncerten i V. Hæsinge Kirke byder trioen 
bl.a. på værker fra Händels ”Messias”, engelske 
carols samt julehits fra det mere populære reper-
toire. Selvfølgelig skal vi også nyde de danske 
julesalmer gennem fællessang.Velkommen til en 
stemningsfuld koncert med kendte toner fra julens 
glade budskab.
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”Syng julen ind” med Koret
Tirsdag den 19. december kl. 19.00
Sandholts Lyndelse Kirke
Vi synger julen ind, og på denne måde forbereder 
vi den glade højtid med et musikarrangement 
med Kirkekoret og fællessang. Efterfølgende 
serveres der gløgg og æbleskiver i våbenhuset.

”Ønskekoncert” 
- vælg en julesalme
2. juledag den 26. december kl. 10.00
Vester Hæsinge Kirke
Ved indgangen vil vi samle forslag ind og derefter 
trække lod i posen. Gudstjenesten er uden alter-

gang og prædiken, men med små julefortællin-
ger og de valgte salmer, som vi håber forlænger 
julestemningen.

Nytårsaftensdag 
gudstjeneste
Lørdag den 31. december 
kl. 14.00
Vester Hæsinge Kirke
Kom og deltag i en stemningsfuld nytårsgudstje-
neste. Efter gudstjenesten vil der være kransekage 
og champagne i våbenhuset.

Alting er i bevægelse ved pastor Ole Buhl
Fredagscafé den 19. januar kl. 16.00  – 18.00
Vester Hæsinge Præstegård
Om store forandringer og følelser på Brahetrolleborg 
i oplysningstiden. Ole Buhl Nielsen fortæller om de 
mange reformer på Brahetrolleborg under godsejer 
Johan Ludvig Reventlow. Fortællingen bygger på 
breve, begivenheder og besøgende på Brahetrol-
leborg i de skelsættende år sidst i 1700-tallet. Der 
kan købes forfriskning til 25 kr. Alle er velkomne!

Tro og Toner med Kristian Friis
Torsdag d. 25. januar kl. 17.18
Vester Hæsinge Kirke
Kristian Friis tager denne aften udgangspunkt i sin mors digte. 
Han har komponeret musik til flere af digtene, dem vil han synge 
og samtidig fortælle om baggrunden for dem. Kristian Friis 
præsenterer sig selv som: Entertainer, gøgler, skuespiller, lærer 
og underviser, IT-supporter, lydtekniker og musiker. Ja kært barn 
har mange navne.  Har man lyst til at gå med i X-Huset og spise 
mad kl. 18.15, så kan spisebillet købes senest tirsdagen inden i 
X-Huset eller på www.vesterhaesinge.dk
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Oplevelser fra 37 år i Grønland
ved Carl Johan Colberg

Eftermiddagsmøde tirsdag den 13. februar kl. 14.00
Vester Hæsinge Præstegård 

Pensioneret kystradiochef Carl Johan Colberg har tilbragt det meste af sit arbejdsliv i Grønland.
Han beretter herom med hovedvægten lagt på sit arbejde som leder af kystradio-, flyradio- og vejr-
stationerne, men også lidt om hans store engagement i håndbold og hans passion for kulturrejser. Der 
vises lysbilleder fra Grønland! Efter foredraget serveres kaffe/te og kage, som koster 25 kr. 

Fastelavnsgudstjeneste 
Søndag den 11. februar kl. 10.00
Vester Hæsinge Kirke 

Alle er velkomne og meget gerne udklædte, både 
børn og voksne. Efter gudstjenesten går vi videre 
til X-Huset i Vester Hæsinge, hvor der er tønde-
slagning, og hvor årets kattekonge og kattedron-
ning bliver kåret! 

Kyndelmissegudstjeneste - lysgudstjeneste
Torsdag den 1. februar kl. 19.30 i Vester Hæsinge Kirke
En stemningsfuld aftengudstjeneste, hvor vi efter gammel skik fejrer kyndelmisse.
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Vester 
Hæsinge 
kirke

Sandholts 
lyndelse 
kirke

Hvor ingen præst er anført, er det 
kirkernes egen præst eva ladefoged

5. november Alle Helgen 16.00 Navneoplæsning og musik
12. november 22. s. e. trin. 14.00 Pernille Borum Stengaard
ons. d. 15. nov. Helsingør Teater opfører "Martin …" i X-Husets Dagligstue kl. 19.00. Gratis entré.

tors. d. 16. nov. 17.18 Tro og Toner m. Fuglsang og Kirke-
gaarden

19. nov. 23. s. e. trin. 10.30 Anette Agersnap
26. nov. Sids. s. i kirkeåret 14.00 10.00
lør. d. 2. dec. 10.30 Krybbespil m. juniorkonfirmanderne
3. dec. 1. s. i advent 10.00
tir. d. 5. dec. 19.30 Julekoncert
10. dec. 2. s. i advent 10.00 Anette Agersnap
17. dec. 3. s. i advent 10.30 Anette Agersnap
tirs. d.19. dec. 19.00 "Syng julen ind" m. kirkekoret
søn. d. 24. dec. Juleaften 16.00 14.30
man. d. 25. dec. Juledag 9.30 11.00
tir. d. 26. dec. 2. juledag 10.00 "Ønskekoncert" -  vælg en julesalme

søn. d. 31.  dec. Nytårsaftensdag 14.00 Vi ønsker hinanden 'godt nytår' m. 
champagne og kransekage

7. jan. 1. s. e. hell. 3 kong. 19.00 9.30
14. jan. 2. s. e. hell. 3 kong. 9.00 Pernille Borum Steengaard

21. jan. Sids. s. e. hell. 3 
kong. 14.00 10.00

tors. d. 25. jan. 17.18 Tro og Toner m. Kristian Friis
28. jan. Septuagesima 10.00 Anette Agersnap
tors. d. 1. febr. Kyndelmisse 19.30 Lysgudstjeneste
4. febr. Seksagesima 9.00 Anette Agersnap
11. febr. Fastelavn 10.00 Derefter tøndeslagning i X-Huset
18. febr. 1. s. i fasten 9.00 10.00
tors. d. 22. febr. 17.18 Tro og Toner

Gudstjenesteliste for 
Vester Hæsinge Kirke og Sandholts Lyndelse Kirke

november 2017 - februar 2018
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