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Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse
august - november 2021

Højskoledag H.C. Andersen

18. september



Vester Hæsinge Kirke
Sandholts Lyndelse Kirke
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Ny kirkesanger og korleder 
i Vester Hæsinge og  
Sandholts Lyndelse kirker

Jeg hedder Mette 
Ingeborg Algren 
Sandbeck og det er en 
stor glæde for mig nu 
at være ansat som fast 
kirkesanger i  Vester 
Hæsinge og Sandholts 
Lyndelse kirker. 
Mit gode samarbejde med organist og præst 
igennem mit vikararbejde som kirkesanger var 
anledning til, at jeg søgte stillingen, og jeg glæder 
mig til det videre samarbejde. Jeg er 38 år, bor i 
Haarby sammen med min familie og underviser 
i hverdagen på en digital skole som deltidsansat. 
Jeg har en lang erfaring som kirkesanger i for-
skellige fynske kirker. 

Mit navn er Jakob Hors-
bøl Andersen, jeg er 27 
år gammel og kommer 
oprindeligt fra Esbjerg. 
Jeg kan med glæde med-
dele at jeg starter som 
korleder ved V. Hæsinge 
og Sh. Lyndelse kirker 
efter sommerferien 2021. 

Jeg er uddannet klassisk pianist fra solistklassen i 
Odense. Derudover har jeg arbejdet som organist 
i snart 7 år. De første 5 år brugte jeg i St. Andst 
Kirke, hvorefter jeg skiftede til Haarby Kirke, 
hvor jeg har været de sidste knap 2 år. Efter som-
merferien starter jeg på kirkemusikskolen, hvor 
jeg vil modtage undervisning i alle disciplinerne 
indenfor kirkeligt regi, deriblandt korledelse. Jeg 
glæder mig enormt meget til at kunne supplere 
min undervisning med praktisk erfaring ved koret 
i V. Hæsinge/Sh. Lyndelse. Jeg har selv sunget i 
kor i mange år.

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 Patrick Ingemansen, Sct. Hans-
gade 14, 1., 5600 Faaborg. Tlf.: 2826 8151. Mail: 
tomse88@hotmail.com 
Kirkesanger: V. Hæsinge  og  Sh. Lyndelse Kirke: 
Mette Ingeborg Algren Sandbeck,  
Strandbyvej 83a, 5683 Haarby.
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@email.dk 

Bladredaktion: Lina McQuillan (ansvh.), Eva 
Ladefoged, Gitte Klein Klavsen, Eva Andresen, 
Anastassia Andersen og Anne Marie Schulz (layout 
/foto)
Opsætning og produktion: Bettina Kallehauge 
Forside: Thorslund (høstfest), Mette Ingeborg 
Algren, HC Andersen, Filippa Westerberg og Jakob 
Horsbøl Andersen
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Petanque- 
gudstjeneste  
Ny Stenderup tirsdag 24. aug. kl. 17.00 

Igen i år mødes vi omkring petanquebanerne ved 
Horseballevej 6 i Ny Stenderup og dyster imod 
hinanden i en times tid, derefter serveres der sand-
wich og vi slutter af med en kort gudstjeneste, 
hvortil Tanja Kølle spiller på guitar.

Aftensang ved Skovsøen 
Onsdag den 11. august kl. 19.00 
Birkevej 57, Vester Hæsinge 

Vi håber på en lun sommeraften for denne aften 
kommer Ninna Aasen med sin violin og Torben 
Nikolajsen med sin harmonika for at spille til sang 
og en enkelt kædedans ved bålhytten for enden af 
Skovsøen.  Undervejs bliver der fortalt en historie 
og serveret vin/vand og chips. Vel mødt til en 
stemningsfuld aften.

Nu starter nyt kor i V. Hæsinge 
og Sh. Lyndelse kirker
Første gang:  
Torsdag den 9. sept. kl. 19.00 - 21.00  
Præstegården, Birkevej 16, V. Hæsinge
Vi mødes, taler om koret herunder repertoire, 
praktiske forhold og naturligvis skal der synges.  
Udgangspunktet for repertoiret vil være bredt og 
spænde over højskolesange, lettere klassiske og 
rytmiske stykker, danske sange, salmer, folkeviser 
m.m. Under pausen med kage/kaffe/te får vi lejlig-
hed til at hilse på hinanden, og aftenen rundes af 
med endnu mere sang. Tanken er at øve ca. 2 timer 
hver torsdag, men med en ugentlig efterårs- og 
vinterferie samt lang jule- og påskeferie.
Har du spørgsmål til koret, kontakt Lina McQuil-
lan: lina@mcquillan.dk  - tlf. 62632266 - eller 
bare mød op. Har du spørgsmål til repertoire m.m., 
er du velkommen til at kontakte korleder Jakob 
Horsbøl Andersen på mail horsboel94@gmail.
com. eller på tlf. 2759 8650.
  

Læsekreds i efteråret 
Tirsdag den 7. september kl. 19.00 i  
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 i Præ-
stegården, hvor vi vil planlægge efterårets 
møder. 

Vi regner med at begynde med at læse en bog 
om den danske teolog og filosof K. E. Løgstrup, 
som optakt til det foredrag om Løgstrup, der er 
planlagt til torsdag den 14. oktober kl. 19.30  i 
X-Huset.

Konfirmationer 
Søndag den 15. august kl. 10.30 i V. Hæsinge 
Kirke konfirmeres Anne-Cathrine Løvbo, Daphne 
Rose Schyberg, Freya Højgaard Milling Petersen 
og Katrine Nørregaard Jorck-Jorckston.
Lørdag den 28. august kl. 10.30 i Sh. Lyndelse 
Kirke Emil Bauer-Olafsson og Christian Tornøe 
Jørgensen. Til begge konfirmationer vil Carsten 
Seindal spille på trompet.
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Sogneudflugt til Turup/Gamtofte kirker og Clay-museet  

Onsdag den 1. september. Bus fra X-Huset i Vester Hæsinge OBS! kl. 12.00 
100 kr. pr. pers. inkl. bustur/guide, entré, kaffe/the/kage på Clay-museet i Middelfart! 
Forventet hjemkomst kl. 18.00. Tilmelding senest tirsdag 
den 24. august til Ellen Pedersen tlf.: 62631706
I Turup og Gamtofte kirker skal vi se værker af to af de mest betydeli-
ge nulevende danske kirkekunstnere, ægteparret Maja Lisa Engelhardt 
og Peter Brandes. De har udsmykket et væld af kirker både i Danmark 
og udlandet, bl.a. Calvary Chapel i Californien, som var et stort fæl-
les projekt. I Turup Kirke skal vi se det smukke alterbillede, som er 
malet af Maja Lisa Engelhardt. Billedet viser den opstandne Kristus! 
Kunstneren har også farvesat kirkens bænke og øvrige træværk. 

I 2004 skænkede Peter Brandes tre glasmo-
saikvinduer til Gamtofte Kirke, som han 
har en stærk familiemæssig tilknytning til. Kunstneren har valgt tre forskel-
lige motiver og tildelt dem hver sin stærke grundfarve. I forbindelse med 
donationen har Maja Lisa Engelhardt farvesat kirken, hvor der endvidere er 
et bronzekrucifiks udført af Peter Brandes. Han er iøvrigt en meget alsidig 
kunstner, der også er berømt for sine kæmpekrukker bla. Sevilla-krukken på 
4,68 meter, der blev skabt til verdensudstillingen i Sevilla i 1992. Krukken 
står i dag som et væsentligt vartegn ved Clay-museet i Middelfart.

Clay Keramikmuseum (Grimmerhus) har et enestående specialmuseum for 
keramisk kunst, kunsthåndværk og design. Det har en af Europas fornemste 
samlinger af keramik, idet museet i 2010 fik overdraget en unik samling 
bestående af ca. 55.000 keramiske værker – porcelæn, stentøj og fajance – 
fra Den kongelige Porcelainsfabrik, Bing & Grøndal og Aluminia.
 

Alle er velkommen til en interessant eftermiddag!  
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Juniorkonfirmander
At være juniorkonfirmand er et tilbud til de børn, 
der går i 3. kl. eller tilsvarende alder, om at lære 
kirken bedre at kende.
Ved juniorkonfirmandundervisningen er der plads 
til alle slags overvejelser over tilværelsen, og her 
møder børnene præster, der kan masser af gode 
fortællinger om livet, om verden og om Gud.
Der leges, hygges, fortælles, undervises, synges, 
filosoferes, dramatiseres m.m. og børnene invi-
teres til to gudstjenester, som de selv er med til 
at forme.
Forløbet er et samarbejde mellem sognene i Sdr. 
Broby, Nr. Broby, V. Hæsinge og Sh. Lyndelse. 
Det er præsterne Anette Agersnap, Sanne Hvor-
slev og Eva Ladefoged, der står for undervis-
ningen, og den vil foregå i kirkerne og præste-
gårdene. Børnene får invitationer i løbet af 
august måned.

Sognenes tre præster samarbejder om forløbet 
sådan, at i september måned mødes børnene én 
gang ugentligt i Sdr. Broby Kirke og Præstegård. 
Der rundes af med en høstgudstjeneste søn-
dag den 26. september kl. 10.15  i Sdr. Broby 
Kirke.

I oktober er der planlagt en hel dag, lørdag den
30. oktober med undervisning fra kl. 10.00-15.00 
i Nr. Broby Kirke og Præstegård.
I november er det ligeledes en lørdag. Vi mødes 
den 20. november kl. 10.00 – 15.00 i V. Hæsinge 
Kirke og Præstegård. Der afsluttes med krybbe-
spil i V. Hæsinge Kirke lørdag den 27. novem-
ber kl. 10.30. Til høstgudstjenesten og krybbe-
spillet er alle velkomne.

Kommende konfirmander i 
foråret 2022 bydes velkom-
men!
Søndag den 19. september kl. 19.00 
Gudstjeneste i Vester Hæsinge Kirke 
Vi holder gudstjeneste med en særlig invitation til 
de, der skal konfirmeres i foråret 2022 og deres 
familier og faddere. Under gudstjenesten vil der 
blive uddelt bibler til de unge, og efter kirkebe-
søget fortsætter vi til præstegården, hvor der vil 
blive orienteret om konfirmandundervisningen 
og selve konfirmationerne i foråret 2022. Alle 
er velkommen til denne gudstjeneste, hvor også 
menigheden tager imod de nye konfirmander.

Høstgudstjeneste med musik og grillmad 
Søndag den 26. september kl. 11.00  - Thorslund, Toftevej 7, Vester Hæsinge
Vi har i år fået lov til at holde høstgudstjeneste på Thorslund ved Inge Merete Godsk og Torben 
Pedersen. De vil fortælle om deres virke på gården. De har 4 børn, hvoraf de to Lærke og Alexander 
Godsk er internationale springryttere. Vi glæder os til et genhør med Baikvintetten, hvor Ole graver 
spiller bas. Efter gudstjenesten fortsætter musikken, mens der serveres grillmad og fadøl. Alle er 
velkommen - mød blot op på Toftevej 7 i V. Hæsinge.
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Velkommen til  
HØJSKOLEDAG
om H.C. Andersen

 
Forfatter, historiker, 
mag.art. og tidl. rektor 
for Slagelse Gymnasi-
um, Jens Jørgensen har 
igennem årtier beskæfti-
get sig med H.C. Ander-
sens liv og ikke mindst 

har han gransket i digterens herkomst. I 1987 
udgav Jens Jørgensen bogen ”H.C. Andersen - en 
sand myte” og i 2018 udkom hans seneste bog 
”Et kongeligt eventyr”. Heri fremfører forfat-
teren bl.a. stærke indicier for hans teori om, at 
H.C. Andersen skulle være søn af komtesse Elise 
Ahlefeldt-Laurvig og Prins Christian Frederik, 
den senere kong Christian VIII, og ikke af en 
fattig skomager og vaskekone fra Odense.

 
Forhv.  professor, 
dr.phil. Johan de Myli-
us, grundlægger af H.C. 
Andersen Centret ved 
Odense Universitet/
SDU og ansvarlig for 
centret igennem 25 år, 
sætter fokus på HCA som 

dansk og europæisk forfatter i sin tid. Hvordan 
kom han så vidt? Hvorfor blev lige netop eventyr 
og historier hans varemærke? Og hvilke omkost-
ninger havde succesen? Hvordan er hans profil i 
dag – herhjemme og ude i verden?
Johan de Mylius har – både i Danmark og i udlan-
det - modtaget en lang række priser og anerken-
delser for sit forfatterskab om H.C. Andersen. 

HØJSKOLEDAG
HØJSKOLEDAG

HØJSKOLEDAG

Ana Maria Langkilde, direktør, prof., Ph.d. og 
Niels Jørgen Langkilde, kommunikationsdi-
rektør, mag.art. fra H.C. Andersen Instituttet 
i Sandholts Lyndelse og i Rio de Janeiro, Bra-
silien, fortæller om instituttets virke. Herudover 
leder de os gennem en række af H.C. Andersens 
kendte og mindre kendte sange og salmer, og de 
slutter højskoledagen med at fortælle om mange 
forskellige måder at læse et eventyr på. Eventyret 
”Skyggen” kommer i centrum, og det må man 
gerne have læst inden man kommer, men det 
er ingen betingelse. ”Skyggen” er tilgængelig 
på internettet: H.C. Andersen - Skyggen (1847) 
Lydbog. 

Organist og korle-
der Jakob Hedegaard 
akkompagnerer på fortryl-
lende vis fællessangene 
skrevet af H.C. Andersen.

Bi l l edkunstner 
Sonia Brandes for-
tæller om tilblivel-
sen af papirklip og 
viser egne klip.
Her sidder hun med 
et klip inspireret 
af H.C. Andersens 
eventyr.
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HØJSKOLEDAG
HØJSKOLEDAG

HØJSKOLEDAG

Program 
lørdag d. 18. september 2021
09.00 Kaffe/rundstykker – morgensang
09.25 Velkomst v/sognepræst Eva Ladefoged
09.30 Foredrag v/forfatter og historiker Jens  
  Jørgensen om H.C. Andersens her- 
  komst ud fra bogen ”Et kongeligt even- 
               tyr” – efterfulgt af spørgsmål
10.45 Pause
11.00 Foredrag om H.C. Andersens forfat- 
  terskab v/forhv. professor, dr.phil. 
  Johan de Mylius efterfulgt af spørgsmål 
12.15 Frokost
13.15 Sange af H.C. Andersen – der synges  
  og fortælles om udvalgte kendte og  
  ukendte sange og salmer v/N. J. Lang- 
  kilde. Akk. organist Jakob Hedegaard
14.00 H.C. Andersen og papirklip. Præsen- 
  tation af psaligrafi som udtryksform  
  v/billedkunstner Sonia Brandes
15.00 Pause 
15.15 H.C. Andersen Instituttets virke i 
  Sandholts Lyndelse og Rio de Janeiro  
  v/professor Ana Maria Langkilde
15.30 Gennemgang/tolkning af eventyret  
  ”Skyggen” ved N. J. Langkilde, kom- 
  munikationsdirektør på H.C. Andersen  
  Instituttet
Kl. 16.50 Afslutning v/Eva Ladefoged
  - og en H.C. Andersen sang

Sted: X-Huset, Birkevej 15 B, Vester Hæsinge, 
5672 Broby 
Arrangør: Vester Hæsinge og Sandholts Lyndel-
ses Menighedsråd
Tilmelding: www.billetten.dk eller hos lina@
mcquillan.dk / tlf. 62 63 22 66  Pris: kr. 150,- for 
hele dagen – incl. forplejning 
Tilmelding senest: fredag den 10. sept.

En eventyrlig frokost 

Udstilling af H.C. Andersens 
papirklip 
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Musikalsk lignelse  -  
”Den Fortabte Søn” 
Vester Hæsinge Kirke
Tirsdag den 5. oktober kl. 19.30  
Ved koncerten i Vester Hæsinge kirke førsteopfø-
rer FynboKoret en alternativ udgave af lignelsen 
”Den Fortabte Søn” i ord og toner. Et af korets 
medlemmer har skrevet 6 læsninger, som mest 
sætter fokus på de tanker, der rører sig hos de to 

brødre. Imellem læsningerne udfører FynboKoret 
sange og musik, der passer til. Det er ikke nyskre-
vet musik, og repertoiret er ikke helt på plads 
endnu, men der vandres musikalsk fra Mozarts 
Lacrymosa, over svensk og dansk folkemusik til 
f.eks. Gabriellas Sang.
Koret vil også stå for præ- og postludium. Indi-
mellem bliver der selvfølgelig også mulighed for 
menigheden til at synge med på både salmer og 
sange. Den originale tekst læses først, hvorefter 
FynboKoret går i gang med den nyskrevne tekst. 

Familiegudstjeneste
Babelstårnet & Folkemusikken 
En koncertfortælling med
Duo Rosinante – V. Hæsinge Kirke 
Søndag den 10. oktober kl. 16.00 

En musikalsk/pantomimisk genfortælling af Det 
Gamle Testamentes beretning om Babelstårnet 
- Om de mange sjove sprog - Og om ”verdens 
dejlige folkemusik”.
Pantomimisk fortæller, klaver, harmonika, kon-
trabas, sang, step og dukker. 
Koncertfortællingen henvender sig til børn, voks-
ne, forældre og bedsteforældre. 

Alle er velkommen. Fri entré!
Johs. Møllehaves Børnebibel. 1. udg. Det Danske 
Bibelselskab. Illustreret af Susanne Krage
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Foto Lars Aarø/Fokus 

”Glæden er fælles –  
K.E. Løgstrup” 
ved adjunkt Peter Aaboe 
Sørensen
Torsdag den 14. oktober kl. 19.30
X-Huset, Birkevej 15 B, Vester Hæsinge

I vor sædvanlige livsudfoldelse er vi for det meste 
optaget af at undersøge, HVAD livet er for at 
kunne frembringe en række veldefinerede for-
klaringer. 
Herved overses selve det AT livet overhovedet er, 
hvilket rummer en uudgrundelig gådefuldhed og 
derfor kalder på en mere omfattende forståelse. 
Denne forståelse hensætter os i glæde og taknem-
melighed over livets skænkethed, og hensigten 
er med afsæt hos den danske teolog og filosof  
K.E. Løgstrup at fremme en forståelse af glæden 
som det fælles i livet set i forhold til såvel det 
mellem-menneskelige som det skabte. Foredraget 
er gratis, og der kan købes øl, vin og vand. Alle 
er velkommen! 

Menigheden vælger salmer
Søndag den 17. oktober kl. 19.30 
Sandholts Lyndelse Kirke
Vi holder aftengudstjeneste i Sh. Lyndelse Kirke. 
Her er det menigheden, der vælger de salmer, vi 
skal synge, og vi inviterer til, at man kommer i 
god tid. Fra kl. 19.00 er der kirkekaffe, så man 
kan aflevere sit salmeønske og samtidig få en 
snak inden gudstjenesten.

Tema-gudstjeneste 
i 1700-tallet
Søndag den 24. oktober kl. 16.00 
Vester Hæsinge Kirke 
En gudstjeneste, hvor temaet er gudstjenesten i 
1700-tallet. Det var i det århundrede, at konfir-
mationen blev indført, og tiden var præget af den 
nye fromhedsbevægelse, pietismen.
Vi skal høre orgelmusik fra den periode og synge 
salmer af den tids salmedigtere, bl.a. Brorson. 
Efter gudstjenesten serveres lidt mad og drikke, 
som man kender fra 1700-tallet. 

Se kirkeblade og info på Vester Hæsinge 
og Sandholts Lyndelses hjemmeside

www.vesterhaesingekirke.dk 



”Tro & Toner”
Ane Gregersen 
og Simon Krindel 
Torsdag den 18. novem-
ber kl. 17.00
Sandholts Lyndelse Kirke
Arrangementet ”Tro & Toner” 
genoptages, hvor vi mest lyt-
ter til musik, men også hører 
en fortælling og beder et 
Fadervor. Musikken, vi skal 
høre, spilles og synges af Sh. 
Lyndelses tidligere kirkesanger Simon Krindel 
samt vokal Ane Gregersen. Vi begynder kl. 17.00, 
og der er mulighed for at fortsætte til madklub i 
Sh. Lyndelse Forsamlingshus, hvis man forinden 
har tilmeldt sig.

Den evigt kæmpende Thit
Foredrag ved Anne-Lise  
Arnstrup  
Tirsdag den 2. november  kl. 14.00-16.00
Vester Hæsinge Præstegård

Den 13. maj 1957 dør en 
af de mest omtalte danske 
forfatterinder i nyere tids 
historie 81 år gammel. 
Hun dør efter et langt, flit-
tigt og stræbsomt liv altid 
kæmpende for kvinders ret-
tigheder og for forbedring 
af deres kår.

 Modig og kompromisløs var 
hun livet igennem, og hun gav 
ikke køb på de ideer, der var 
mærkesager for hende. 

Thit Jensen var en spændende kvin-
deskikkelse, som vi ikke bør glemme. Hun var 
blandt dem, der gik forud og banede vejen for 
den moderne kvindes frigørelse. Foredraget 
er gratis, men kaffe/te og kage koster 25 kr.  
Alle er velkommen! 
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Fyraftenssang
Torsdag den 28. oktober kl. 17.00 – 17.45  
Vester Hæsinge Kirke

Skyerne gråne, og løvet falder og vi holder igen 
”Fyraftenssang”. 

Denne gang vil temaet være ”Efterårssange” fra 
Højskolesangbogen. Arrangementet foregår i 
kirken, hvor præst, kirkesanger og organist
vil være tilstede og fortælle små historier inden
vi synger de forskellige sange. Der vil derefter 
blive serveret lidt godt til ganen. Vel mødt! 

Alle Helgensgudstjeneste 
Cellist Filippa Westerberg
Søndag den 7. 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, læsninger og prædiken skaber gudstje-
nesten 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 næv-
nes 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 Wester-
berg, studerende på solistlinjen i Esbjerg, samt 
vor organist Thomas Ingemansen.



Gudstjenesteliste for 
Vester Hæsinge Kirke og Sandholts Lyndelse Kirke

august - november 2021

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

8. august 10. s. e. trin. 11.00 Anette Agersnap
Ons. d. 11. aug. Aftensang ved Skovsøen i V. Hæsinge kl. 19.00
15. august 11. s. e. trin. 10.30 Konfirmation
22. august 12. s. e. trin. 19.00
Tirs. d. 24. aug. Petanquegudstjeneste i Ny Stenderup. (Horseballevej) kl. 17.00
Lør. d. 28. aug. 10.30 Konfirmation
29. august 13. s. e. trin. 9.00 … og kaffe og rundstykker i Præstegården
5. sept. 14. s. e. trin. 14.00
12. sept. 15. s. e. trin. 10.00
19. sept. 16. s. e. trin. 19.00 De nye konfirmander bydes velkommen

26. sept. Høstgudstjeneste kl. 11.00 ved Inge Merete Godsk og Torben Pedersen, derefter  
musik og grillmad.

3. okt. 18. s. e. trin. 9.00 Sanne Hvorslev

Tirs. d. 5. okt. 19.30 Musikalsk lignelse "Den fortabte Søn" med 
Fynbokoret.

10. okt. 19. s. e. trin. 16.00 Koncertfortælling af "Duo Rosinante" for 
hele familien.

17. okt. 20. s. e. trin. 19.30 Kaffe fra kl. 19.00, 
menigheden vælger salmer.

24. okt. 21. s. e. trin. 16.00 Temagudstjeneste: 1700-tallet.
Tors. d. 28. okt. Kl. 17.00. Fyraftenssang i V. Hæsinge Kirke.
31. okt. 22. s. e. trin. 9.00 Pernille Borum Stengaard
7. nov. Alle helgen 16.00 Navneoplæsning og musik m cellist F. Westerberg
14. nov. 24. s. e. trin. 9.00 Pernille Borum Stengaard
Tors. d. 18. nov. Tro & Toner kl. 17.00 i Sh. Lyndelse Kirke m. Ane Gregersen og Simon Krindel.
21. nov. s. s. i kirkeåret 10.30
Lør. d. 27. nov. 10.30 Krybbespil v. juniorkonfirmanderne
28. nov. 1. s. i advent 19.00


