Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse
november 2020 - februar 2021

Violinist Hanne Askou
“Vor Frues Kantori”, Svendborg
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Vester Hæsinge Kirke

Sandholts Lyndelse Kirke

Vester Hæsinge og
Sandholts Lyndelse Pastorat
Sognepræst:
Eva Ladefoged, Vester Hæsinge Præstegård,
Birkevej 16, 5672 Broby. Tlf. 62 63 10 09 mail: evl@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: Thomas Patrick Ingemansen, tlf.: 28 26
81 51 - tomse88@hotmail.com
Kirkesangere: V. Hæsinge Kirke: Eva Lilleøre,
Sh. Lyndelse Kirke: Vakant
Menighedsrådsfmd.: Ellen Pedersen, Lindevej 18,
Vester Hæsinge, 5672 Broby. Tlf. 62 63 17 06 lindevej18vh@gmail.com
Kirkeværge: V. Hæsinge Kirke og Sandholts Lyndelse Kirke: Birger Bitsch, Horseballevej 6, 5672
Broby. Tlf. 30 31 87 31 - bbitsch@hotmail.com
Bladredaktion: Ellen Pedersen (ansvh.), Eva Ladefoged, Lina McQuillan, Gitte Klein, Marie Kallehauge og Anne Marie Schulz.
Layout samt foto side 3-4: Anne Marie Schulz
Opsætning og produktion: Bettina Kallehauge
Forside: “Vor Frues Kantori”, fotograf Maria
Fonfara
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Resultatet af menighedsrådsvalget
den 15/09/2020
Den 15. sept. blev der afholdt valgforsamling i
Vester Hæsinge Præstegård. Her blev følgende
valgt til menighedsrådet for en 2-årig funktionsperiode.
35 borgere fra begge sogne benyttede den smukke
sensommeraften til at møde op og støtte de opstillede kandidater.
Vester Hæsinge
Ellen Pedersen, Lindevej 18
Gitte Klein Klavsen, Birkevej 24
Anastassia Andersen, Birkevej 47 (nyt medlem)
Eva Andresen, Vestergade 43 (nyt medlem)
Ulla Andersen Ploug, Horseballevej 17 (nyt
medlem)
Suppleant: Jens Lund, Birkevej 17 A1 (ny suppleant)
Sandholts Lyndelse
Marijanne Hansen, Sinaivej 10
Lina McQuillan, Rishøjvej 2
Kristiina Fristoft, Sandholtsvej 15 (nyt medlem)
Suppleant: Kaj Stengård, Nørregade 8 (ny suppleant)
Følgende udgår af menighedsrådet
Esther Jakobsen, Vester Hæsinge
Birger Bitsch, Vester Hæsinge
Bettina Kallehauge, Vester Hæsinge
Suppleant: Marie Kallehauge, Vester Hæsinge
Birgitte Gothen, Sandholts Lyndelse
Suppleant: Eva Kjær, Sandholts Lyndelse
Vi vil gerne udtrykke vor dybeste taknemmelighed
over det store arbejde, som disse har udført igennem en længere årrække.
Menighedsrådet

Set & Sket

Menighedsrådsvalg
i Præstegården
15.9.2020

Aftensang, Skovsøen 3.8.2020
Høstgudstjeneste på Skyttegården m. Baikvintetten og
præst Eva Ladefoged
27.9.2020

Konfirmand Signe Aadal Jensen, Sh.
Lyndelse 5.9.2020 (privatfoto)
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Dåbstræf

Søndag den 15. november kl. 16.00
Vester Hæsinge Kirke
Kirken holder dåbstræf for årgang 2016. I får
en invitation til at komme hen i kirken og se
døbefonten og høre om, hvad der skete, da I blev
døbt. Der er indkøbt børnebibler, så I får én med
jer hjem. Vi slutter af med kaffe/saft og hindbærsnitter i våbenhuset, og det hele varer ca. en time.
Forældre, søskende og bedsteforældre er velkommen, og også de, der stod faddere ved dåben ja, faktisk er alle velkommen til at være med og slutte
kreds om de unge kirkegængere.

Krybbespil med juniorkonfirmanderne

Lørdag den 28. november kl. 10.30
Vester Hæsinge Kirke
Kom og mød Maria, Josef, Kejser Augustus, de
tre vise mænd og alle hyrderne i flotte dragter,
når juniorkonfirmanderne opfører et krybbespil
om Jesu fødsel. På billedet fra sidste år ses bl.a.
de kreative dragtsyersker Gitte Klein Klausen,
Sille Jørgensen og Hanne Lunde.

Fastelavnsgudstjeneste

Søndag den 14. februar kl. 10.00 i Vester Hæsinge Kirke
En gudstjeneste for hele familien, og alle må gerne komme udklædte.
Broby Børnekor, som består af elever fra Brobyskolerne, afdeling Pontoppidan og Allested-Vejle,
synger sange under ledelse af Anette Lynghøj. Efter gudstjenesten fortsætter vi i X-Huset, hvor vi
slår katten af tønden.
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”Tro & Toner”

Torsdag den 12. nov.
kl. 17.18
Sandholts Lyndelse
Kirke
I november genoptager vi ”Tro & Toner”. Arrangementet, hvor vi mest lytter til musik, men også
får en fortælling og tager et Fadervor med på
vejen.
Musikken leveres af Ane Gregersen på vokal og
tidligere kirkesanger Simon Krindel på vokal
og klaver.
Repertoiret dækker over forskellige kunstnere
og kredser omkring soul fra den amerikanske
musiktradition. Heriblandt sangere som Sharon
Jones og Leon Bridges. Men vil også bevæge sig
lidt omkring pop, blues og country.

Sven
HavsteenMikkelsen
”Kristendom er nu”
Foredrag af Carsten Winther
Cafémøde fredag den 20. november
kl. 16.00 - 18.00 i V. Hæsinge Præstegård
Ingen dansk kunstner har udført så mange kirkeopgaver i form af altertavler og glasmosaikruder
som maleren Sven Havsteen-Mikkelsen, der boede på Tåsinge og Ærø en årrække. I foredraget
fortæller bibliotekar Carsten Winther om Havsteens farverige og dramatiske liv præget af hans
opvækst hos adoptivfaderen Ejnar Mikkelsen, der
tog sønnen med til hvalfangst på Færøerne og
ekspeditioner i Østgrønland, hvilket i høj grad
kom til at præge hans kunst. Der kan købes en
forfriskning/eller et glas vin til 20 kr. under foredraget, som er gratis! Alle er velkommen!

Koncertgudstjeneste
med
”Den Danske Salmeduo”
Christian Vuust og
Hans Esbjerg
Søndag den 22. november kl. 16.00
Vester Hæsinge Kirke

”Den Danske Salmeduo” har siden 1996 givet
over 500 koncerter i kirker og på spillesteder.
Duoen vil under gudstjenesten understøtte salmesangen på saxofon, klarinet og klaver, og herudover giver de i en separat afdeling af gudstjenesten deres bud på musikalske nyfortolkninger af
en række salmer fra vores velkendte salmeskat.

”De ni læsninger”

Søndag den 6. december kl. 15.30
Ved gudstjenesten medvirker de kommende
konfirmander i Vester Hæsinge Kirke
”De ni læsninger” er en musikgudstjeneste med
musik, salmesang og oplæsning af ni bibeltekster,
som skildrer forløbet fra Skabelsen, over profetierne om den kommende Messias, til Jesu fødsel.
Konfirmanderne læser teksterne.

Populære
juletoner

Søndag den
13. december kl. 11.00
Sandholts Lyndelse Kirke
Gudstjeneste i Sh. Lyndelse Kirke og efter prædikenen vil der være et musikalsk indslag med
julemusik sunget af Katrine K. Andersen og med
Flemming Hansen ved klaveret.
KIRKEBLADET
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Julens gudstjenester
Juleaften kl. 15.00 i V. H.og kl. 16.00 i Sh. Lyndelse.
Juledag kl. 10.00 i V. H. og kl. 11.00 i Sh. Lyndelse.
2. juledag er der ingen gudstjenester.
Julesøndag, d. 27. dec. kl. 10.30 i Sh. Lyndelse.

Nytårsaftensdag

Torsdag den 31. december kl. 14.00
Vester Hæsinge Kirke
Vi holder årets sidste gudstjeneste under
medvirken af trompetist Carsten Seindal
Eilertzen. Efter gudstjenesten ønsker vi
hinanden et godt nytår med champagne og
kransekage.

fotograf Maria Fonfara

NB! Da vi på grund af Covid-19 er begrænset i det
antal, der må være i kirkerne, holder vi i år juleaftensgudstjenesterne udenfor på kirkegården. Med fakler og levende lys håber vi at skabe stemningsfulde
gudstjenester, hvor vi sammen hører juleevangeliet
og synger de kendte julesalmer. Tag varmt tøj på og
evt. en klapstol og paraply med. Gudstjenesterne vil
vare 20-30 min. afhængigt af vejret.

Koncert med ”Vor Frues Kantori” under ledelse af Povl Chr. Balslev
Torsdag den 28. januar kl. 19.30 i Vester Hæsinge Kirke

”Vor Frues Kantori”, Svendborg har markeret sig musikalsk med smukke, anderledes og intense koncerter,
hvis kendetegn er en usædvanlig homogen klang og et på een gang klassisk og utraditionelt repertoire.
”Vor Frues Kantori” blev stiftet i 2002 med det formål at fremføre og udbrede kendskabet til flerstemmig
vokalmusik. Målet er at fremføre både rytmiske og klassiske vokalmusikværker af både ældre og nyere dato
med et religiøst eller eksistentielt indhold. Koncerten er gratis og åben for alle!
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Fyraftenssang

Onsdag den 13. januar kl. 17.00 -17.45
Sandholts Lyndelse Kirke
Vi holder for tredje gang ”Fyraftenssang”. Denne
gang vil temaet være ”Vinter”. Arrangementet
foregår i kirken, hvor præst, kirkesanger og organist vil være tilstede og fortælle små historier,
inden vi synger de forskellige sange. Der vil blive
serveret en varm vinterdrik. Vel mødt!

Vort modersmål
er dejligt
Foredrag v/
Hans Jørgen
Petersen

Onsdag den 20. januar
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, men der serveres kaffe/the
og kage i pausen til 25 kr. Alle er velkommen!

Stemningsfuld
kyndelmisse
med musik
Tirsdag
den 2. februar
kl. 19.00
Sh. Lyndelse Kirke

Kyndelmisse er en gammel kristen tradition.
Her fejrer vi lysets komme. Vi er nu halvvejs
igennem vinteren, hvor ”Kyndelmisse slår sin
knude”.
Denne aften vil violinist Hanne Askou medvirke.
Hanne er uddannet klassisk violinist med debutkoncert fra solistklassen i 2005, som solist med
Odense Symfoniorkester. Sammen med vores
organist Thomas Patrick Ingemansen vil hun
sørge for en stemningsfuld aften. Der vil efter
gudstjenesten blive serveret pandekager og kaffe/
te i våbenhuset. Vel mødt!

40 år i luften
Pensioneret luftkaptajn
Vagn Hansen

Cafémøde fredag 12. februar
Kl. 16.00 - 17.45 i V. Hæsinge Præstegård
Vagn Hansen fortæller og viser billeder fra sin
interessante karriere. Han har fløjet 20.000 timer
og været i 63 lande, bl.a. Sovjetunionen, hvortil
han fløj adskillige gange under den kolde krig.
Han har fløjet ambulance-, charter-, VIP- og
fragtflyvninger. Endvidere har han arbejdet som
flyveinstruktør, simulatorinstruktør, line checkcaptain, flyvechef og chefpilot. Han boede 7 år i
Køln, hvor han fløj for det amerikanske fragtselskab UPS og sluttede af i Bahrain de sidste 3 år,
indtil han landede. Arbejdet bestod i at flyve forsyninger til de amerikanske tropper i Afghanistan
og Irak. Foredraget er gratis, men der serveres
forfriskninger til 20 kr. Alle er velkommen!
KIRKEBLADET
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Gudstjenesteliste for
Vester Hæsinge Kirke og Sandholts Lyndelse Kirke
november 2020 - februar 2021
Vester
Hæsinge
Kirke

Sandholts
Lyndelse
Kirke

1. nov.

Alle helgen

8. nov.

22. s. e. trin.

Tors. d. 12. nov.

”Tro & Toner” kl. 17.18 i Sh. Lyndelse Kirke m. Ane Gregersen og Simon Krindel

15. nov.

23. s. e. trin.

16.00

22. nov.

s. s. i kirkeåret

16.00

Lør. d. 28. nov.

16.00

Hvor ingen præst er anført, er det
kirkernes egen præst Eva Ladefoged
Alle Helgen m. navneoplæsning
og musik
Sanne Hvorslev

10.30

Dåbstræf.
Koncertgudstjeneste m.
”Den danske Salmeduo”.
Krybbespil v. juniorkonfirmanderne

10.30

29. nov.

1. s. i advent

6. dec.

2. s. i advent

13. dec.

3. s. i advent

20. dec.

4. s. i advent

9.00

Tors. d. 24. dec.

Juleaften

Fre. d. 25. dec.

Juledag

Lør. d. 26. dec.

2. Juledag

27. dec.

Julesøndag

Tors. d. 31. dec.

Nytårsaftensdag

3. jan.

Helligtrekongers søn.

10. jan.

1. s. e. hell. 3 konger

Ons. d. 13. jan.

Fyraftenssang kl. 17.00 i Sh. Lyndelse Kirke.

17. jan.

2. s. e. hell. 3 konger

24. jan.

s. s. e. hell. 3 konger

Tors. d. 28. jan.

Koncert med ”Vor Frues Kantori” v. Povl Chr. Balslev i V. H. Kirke kl. 19.30

31. jan.

Septuagesima
10.00
Kyndelmissegudstjeneste kl. 19.00 i Sh. Lyndelse kirke/Hanne Askov.
Pandekager i våbenhuset.
Seksagesima
9.00
10.00
Fastelavnsgudstj. m Broby BørneFastelavn
10.00
kor. Tøndeslagning i X-Huset
1. s. i fasten
10.30

Tirs. d. 2. febr.
7. febr.
14. febr.
21. febr.
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19.30

11.00

”De ni læsninger” med konfirmanderne
Julemusikalsk indslag ved Katrine
K. Andersen og Flemming Hansen.
Rikke Gotfredsen

15.00

16.00

Gudstj. udenfor m. fakler, se s. 6

10.00

11.00

15.30

Ingen gudstjenester
10.30
14.00

Menigheden vælger salmer
Trompetist medvirker. Champagne
og kransekage i våbenhuset

10.00
10.00

9.00
10.30

9.00

Rikke Gotfredsen

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

