
Ny præst i Vester Hæsinge og Sh. Lyndelse kirker. 
I april måned kommer der igen liv i præstegården 
i Vester Hæsinge. Sognepræst Eva Ladefoged, 49 
år, flytter med familie til Sydfyn efter 18 år som 
sognepræst i 3 mindre landsogne i Midtjylland. 
Den nye præst bliver budt velkommen med åbne 
arme: 

”Efter 6 måneder uden egen præst i vore sogne 
glæder vi i menighedsrådet os over, at vi igen har 
en fast præst. Med Eva Ladefoged er jeg sikker 
på, at vi får en dynamisk og levende præst, der 
bliver et aktiv for hele området. Jeg ved, at Eva 
bl.a. har været initiativtager til mange spændende 
arrangementer såvel indenfor som udenfor kirkens 
rum, så vi er ikke i tvivl om, at hun vil tilføre 
kirkerne og lokalsamfundet gode oplevelser”, 
siger formanden for menighedsrådet, Ellen 
Pedersen.  

Den nye præst skal, udover at fungere som sognepræst i Vester Hæsinge og Sh. Lyndelse desuden 
arbejde med Folkeskolens skoletjeneste i de sydfynske provstier.  

Eva Ladefoged har store forventninger til jobbet i det sydfynske:  

”Vi glæder os rigtig meget til at komme til Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse og være 
præstefamilie dér. Vi kan godt lide at bo på landet og være en del af det lokale liv - og så synes vi, 
det lyder som landsbyer med aktive og engagerede mennesker, - og sikke spændende projekter, I 
har gang i”, siger en glad Eva Ladefoged i en kommentar til sit nye job og fortæller om sin familie 
og baggrund: ”Vores familie består af min mand, Peter, som er uddannet landmand og pædagog og 
arbejder med voksne, psykisk syge mennesker.  Vores børn er Victor, 24 år, som bor i København i 
Nyboder og læser til officer, og Frederik, 22 år, som bor samme sted og læser til 
produktionsingeniør. Thora og Petra er tvillinger, 14 år, og går i 8. kl. De skal begge på efterskole 
næste skoleår. Jeg selv har været præst mellem Viborg og Randers, i tre små landsogne, Vorning, 
Kvorning og Hammershøj i næsten 18 år.  
Jeg kan lide at være præst på landet, at lære folk at kende og få lov at være med i deres liv; samtidig 
synes jeg, det bliver spændende at prøve noget nyt som teologisk medarbejder ved Folkekirkens 
Skoletjeneste.  
Vi glæder os alle til at flytte ind i den smukke præstegård, og føler os ganske privilegerede. I haven 
håber vi at kunne få lov at plante vores stauder, og køkkenhave er også noget, som vi begge to kan 
lide at bruge tid på. Laden får Peter nok hurtigt fyldt med træ, som han laver bænke og andet ud af. 
Vi er begge to fra Fyn, jeg fra Gestelev og Peter fra Tommerup. Her boede vi, indtil jeg var færdig 
med at læse i København, og så flyttede vi til mit nuværende embede”, siger Eva Ladefoged. 
Eva Ladefoged indsættes formelt som præst i Sandholts Lyndelse Kirke i april måned. Den præcise 
dato oplyses senere. 

 


