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K I R K E B L A D E T 
NOVEMBER 2014 -  FEBRUAR 2015

Adventskoncert 

Jule- og Nytårsgudstjeneste

Krigen i baggården

Fra kapelbarn til medicinmand
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Vester Hæsinge kirke

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 Gert Morthorst. 
Graverkontor: Birkevej 21, V. Hæsinge, 5672 Broby. 
Tlf. 62 63 29 22 – v.haesingekirke@post.opasia.dk

Organist: Anette Haahr Jørgensen, Nørregårdsvej 
25, Ølsted, 5672 Broby. Mobil 29 89 20 84 - 
haahrnet@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.), Anette 
Haahr Jørgensen, Anne Marie  Schulz, Eva Kjær, 
Lina McQuillan og Marijanne N. Hansen
Layout: www.graphic-solutions.dk 
Forsidefoto: A.M. Schulz 

Sandholts Lyndelse kirke

Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse kirke 
har en spændende fælles hjemmeside:

www.sandholtslyndelsekirke.dk
www.vesterhaesingekirke.dk

Orientering om kirkerne 

Restaureringen af Vester Hæsinge kirke for-
løber planmæssigt. Torsdag den 2. oktober 
blev der afholdt en stemningsfuld ”Bygge-
pladsgudstjeneste” arrangeret af sognepræst 
Eva Ladefoged. På det tidspunkt var beton-
gulvet lagt og kirken blev oplyst af levende 
lys. Som det ses på forsiden, var der stor 
deltagelse i ”Byggepladsgudstjenesten”.

Sandholts Lyndelse kirke

Kirken blev kalket i slutningen af august 
2014 af Dansk Kirkekalk – Det var hårdt til-
trængt, da det var 6 år siden sidste kalkning.

De to lysekroner i kirken har været til rens-
ning, polering og lakering i Odense. De 
er blevet monteret med nye pærer og nye 
ledninger, som falder ind i lampernes farve.
Foto: A.M. Schulz



Fotos: Bent Hansen, Marie Kallehauge

3       

Restaurering af Vester Hæsinge kirke



4 

Kalenderen

Adventskoncert med 
Vor Frues kantori, Svendborg 
under ledelse af Povl Chr. Balslev

Søndag den 30. november 
Sandholts Lyndelse kirke kl. 15.00 

Kantoriet vil denne eftermiddag synge dele af 
det program som koret præsenterede på deres 
turné  til Erfurt og Leipzig i oktober med bl.a 
kormusik af de amerikanske komponister Eric 
Whitacre, Morten Lauridsen og Ola Gjeilo samt 

Adventskoncert - 30. november

danske Niels la Cour. Og så bliver der selvfølge-
lig lejlighed til at høre flere kendte adventssalmer 
i nye arrangementer af dirigenten selv, ligesom 
publikum selv vil få rørt stemmebåndene.

Der er efterfølgende kaffe og lagkage i Sandholts 
Lyndelses forsamlingshus. 

Koncerten er gratis, men kaffe-
bordet koster 30 kr.
Alle er hjertelig velkomne! 
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Kalenderen

Julefrokost med lotteri
V. Hæsinge præstegård kl. 11.30

Julestuen vil i år igen begynde med en hyggelig 
julefrokost. Menighedsrådet serverer en let fro-
kost med efterfølgende kaffe og julegodter. Bag-
efter er der amerikansk lotteri med spændende 
gevinster, og hvis I har lyst til at medbringe en 
gave til lotteriet, også gerne hjemmelavet, vil den 
blive modtaget med glæde. Prisen for frokost og 
kaffe er 40 kr., yderligere drikkevarer kan købes. 
Tilmelding til frokosten senest den 8. december 
til Ellen Pedersen, tlf. 6263 1706.

Syng julen ind med kirkekoret 
Sandholts Lyndelse kirke kl. 16.00 

4. søndag i advent bliver der rig lejlighed til 
at få sunget et udpluk af juletidens salmer, når 
vi synger julen ind og på denne måde forbereder 
den glade højtid med en musikgudstjeneste.
Kirkekoret medvirker og hjælper fællessangen på 
vej. Efterfølgende serveres der gløgg og æble-
skiver i våbenhuset.

Onsdag den 31. december

Onsdag den 10. december

Søndag den 21. december

Søndag den 2. november, Sandholts Lyndelse kirke kl. 16.00
Alle Helgen - Musikgudstjeneste med trompetledsagelse. 

Torsdag den 13. november, Vester Hæsinge præstegård 
kl. 19.30
Karen Blixen foredrag ved cand. theol. Rikke Sonne

Se evt. omtale i Kirkebladet september - november 2014 
www.vesterhaesingekirke.dk

Kirkekoret medvirker og hjælper fællessangen på 
vej. Efterfølgende serveres der gløgg og æble-

Søndag den 2. november, Sandholts Lyndelse kirke kl. 16.00

Nytårsgudstjeneste
Sandholts Lyndelse kirke kl. 14.00
Kom og deltag i en stemningsfuld nytårsguds-
tjeneste i Sh. Lyndelse kirke. Efter gudstjene-
sten vil der være kransekage og champagne i 
våbenhuset.

Fredag den 26. december

”Ønskekoncert”
Sandholts Lyndelse kirke kl. 9.30

Denne dag er det menigheden, der bestemmer, 
hvad der skal synges. Ved indgangen vil vi samle 
forslag ind og derefter trække lod i posen. Guds-
tjenesten er uden altergang og prædiken, men 
med små julefortællinger og de valgte salmer, 
som vi håber forlænger julestemningen.

Fredag den 26. december
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Kalenderen

Musikgudstjeneste med 
musikalske indslag

Sandholts Lyndelse kirke kl. 16.00

Som det er blevet en tradition, markerer vi 
kyndelmisse med en musikgudstjeneste. Kyn-
delmisse betyder lysmesse, da denne højtid 
helt tilbage til før reformationen markerede 
en indvielse af alle de vokslys, der skulle 
bruges i det kommende år.

Kyndelmisse er en god anledning til at takke 
Gud fordi han har givet os lyset. Først på 
skabelsens morgen og siden som det lys, der 

Fredagscafé

Krigen i baggården 
Foredrag af Edo Hasanbegovic

Vester Hæsinge præstegård kl. 16.00-18.00

Købmanden i Rema 1000, Ørkildsgade, Svend-
borg, Edo Hasanbegovic, kom som barn til 
Danmark fra et krigshærget Bosnien, hvor han 
oplevede krigen helt tæt på. 
Han kunne ikke et ord dansk, men i dag er han 
en succesrig købmand med egen butik, dansk 
gift og har tre små børn.  
Kom og hør en sjældent fortalt historie, en histo-
rie om en krig, som ingen danskere forestillede 
sig var mulig i det smukke ferieparadis. 

Fredag den 16. januar

Søndag den 1. februar

Forfriskninger kan købes i pausen, hvor der vil 
være mulighed for at stille spørgsmål. 
Alle er meget velkomne!

Pokalerne som Edo sidder med, 
har han fået igennem Rema 1000, 
er for de resultater han har vist. 

blev tændt, da Jesus Kristus blev født julenat.
Desuden har Kyndelmisse – eller Kjørmes Knud 
(streng frost), som den kaldes i folkemunde – 
rødder i en folkelig tradition, hvor man fejrer, 
at man nu er halvvejs igennem vinteren og kan 
glæde sig over, at lyset og varmen herefter får 
mere magt.

Det vil vi fejre ved denne musikgudstjeneste, 
hvor kirkerummet er oplyst af levende lys, og 
kirkesanger Hanne Rasmussen og organist Anette 
Haahr vil bidrage med musikalske indslag under-
vejs.
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Kalenderen

Fastelavnsgudstjeneste
Sandholts Lyndelse kirke kl. 10.30 

- derefter sjove aktiviteter i X-Huset i 
    Vester Hæsinge

Det bliver en festlig gudstjeneste, hvor alle 
børn og voksne opfordres til at komme 
udklædte. 
Efter gudstjenesten går det videre til 
X-Huset i Vester Hæsinge, hvor der er 
tøndeslagning for store og små, og hvor 
årets kattekonge og -dronning bliver kåret! 
Der er lækkerier til alle bagefter. Vel 
mødt!

Fra kapelbarn til 
syngende medicinmand

Foredrag af 
Bjarne Fredberg 
Knudsen  

Eftermiddagsmøde i 
Vester Hæsinge præstegård 
kl. 14.00 

Bjarne Fredberg Knudsen, Vester Hæsinge fortæller om barndomslivet i efterkrigens København, om 
10 år som medlem af Københavns Drenge- og Mandskor. 
Som voksen, hvordan han kombinerede sangen med en karriere i medicinalbranchen.  
Kaffe og kage koster 20 kr. Alle er meget velkommen til en fornøjelig eftermiddag i præstegården.

Søndag den 15. februar

Torsdag den 5. februar

Det bliver en festlig gudstjeneste, hvor alle 

X-Huset i Vester Hæsinge, hvor der er 

årets kattekonge og -dronning bliver kåret! 



   Sandholts Lyndelse kirke

2. november 16.00 Alle Helgen gudstjeneste Eva Ladefoged

9. november 9.00 Anette Agersnap

16. november 9.30 Eva Ladefoged

23. november 14.00 Pernille Stengaard

30. november 11.30 Gudstjeneste Eva Ladefoged

30. november 15.00 Adventskoncert med Vor Frues kantori

7. december 9.00 Anette Agersnap

14. december 10.30 De 9 læsninger ved konfirmanderne Eva Ladefoged

21. december 16.00 Syng julen ind. 
Musikgudstjeneste med kor Eva Ladefoged

24. december 14.30 og  
16.00 Juleaftensgudstjenester Eva Ladefoged

25. december 11.00 Juledag Eva Ladefoged

26. december 9.30 2. juledag - Menigheden vælger salmer Eva Ladefoged

28. december 10.30 Palle Jensen

31. december 14.00 Nytårsgudstjeneste 
med champagne og kransekage Eva Ladefoged

4. januar 10.30 Eva Ladefoged

11. januar 14.00 Eva Ladefoged

18. januar 19.00 Eva Ladefoged

25. januar 10.30 Anette Agersnap

1. februar 16.00 Kyndelmisse. Musikgudstjeneste Eva Ladefoged

8. februar 14.00 Eva Ladefoged

15. februar 10.30 Fastelavnsgudstjeneste Eva Ladefoged

22. februar 10.30 Eva Ladefoged

1. marts 9.00 Anette Agersnap 

Gudstjenesteliste for november 2014 - februar 2015
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Kirkebil: Fåborg Taxa tlf. 6261 8800 bestilles 
dagen før til kirke og arrangementer. 
Transporten er gratis. 
Husk også at bestille til hjemkørsel.


