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Efterår 2021/forår 2022  
Konfirmandstuen i Hesselager 

============================ 
Den 21. september kl. 14.00 
Karin Kirketerp: Min barndom 
og opvækst i Hesselager 
præstegård. 
 

       
I 2018 fik Hesselager menighedsråd foræret et 
stort maleri af Hesselager kirke, som nu 
hænger i det lille hospital. 
Giveren var Karin Kirketerp, datter af 
sognepræst Arne Christoffersen. Sognepræst i 
Hesselager fra 1957 – 1979. 
Karin Kirketerp vil fortælle om og vise billeder 
fra sin barndom og opvækst i Hesselager 
præstegård fra 1957, da hun var 3 år og til 
1973, hvor hun blev student og 
flyttede hjemmefra. 

Den 26. oktober kl. 14.00: 
Mai Bjerregaard Andersen: 
Kirkens korshær- hvad er det 
for en hær? 

Korshærspræsten på arbejde i varmestuen 

 
Mai Bjerregaard Andersen, præst i Kirkens 
Korshær fortæller historien bag navnet og om  
”hærens” sociale hjælpearbejde på landsplan.  
Vi skal også høre om livet i Kirkens Korshærs 
varmestue på Dronningholmsvej 61 i 
Svendborg og hvad præsten laver i varmestuen. 
Og så skal vi høre om det store frivillige 
engagement, der driver værket.   
Mai vil også fortælle, hvad  et år som 
korshærspræst har lært hende om livet på 
gaden i almindelighed og under corona-
nedlukningen.  
 
Mai Bjerregaard Andersen er præst i Kirkens 
Korshær & Folkekirkens Tværkulturelle 
Samarbejde i Svendborg  
 

 
 

Den 23. november kl. 14.00: 
Lotte Boas: ”Udstationeret med 
biblen i bagagen”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den første mission, Lotte Boas var udsendt 
med, var krigen i Libyen, da Gadaffi blev væltet.  
Krigen i Libyen trækker stadig spor på grund af 
Gadaffis lejetropper fra de sydligere regioner af 
Afrika, som har skabt stor ustabilitet i det f.eks. 
meget fattige Mali. 
Sidste forår var Lotte udsendt med 
Flyvevåbnets helikopterenhed til Mali, som på 
trods af ulandshjælp, fredsbevarende styrker 
og en række fredsaftaler stadig er et meget 
uroligt område.  
I sit foredrag vil Lotte Boas fortælle om 
oplevelserne i militærlejren. Hvilke opgaver 
løser enheden? Hvilke opgaver har man som 
præst? Hvordan ser den politiske situation ud? 
Er det muligt at stabilisere regionen og vende 
de flygtningestrømme, der hver sommer 
forsøger at krydse Middelhavet?  Hun vil også 
fortælle lidt om de private omkostninger ved at 
følge sin eventyrlyst og sit håb om, at det er 
muligt at skabe en bedre verden.  
Lotte Boas er præst ved Fredens kirke i 
Svendborg 



Forår 2022 
Den 18. januar kl. 14.00: 

Hanne Thordsen: Margrethe og 
Christian, Kærlighed i skyggen 
af 1. verdenskrig 
 

 
 

Hanne Thordsens morfar, Christian Clausen var 
en af de 30 000 unge sønderjyder, der måtte 
kæmpe for et land, der ikke var hans fædreland 
og mod en fjende, han håbede ville vinde 
krigen, samtidigt med at han bad til, at han 
måtte overleve, så han kunne skabe en fremtid 
sammen med sin Margrethe. De var forlovede i 
8 år, før de endelig kunne gifte sig da krigen 
sluttede og Christian var kommet hjem. 
Foredraget beskriver i ord og billeder tiden før 
og under 1. verdenskrig og vi får et indblik i de 
tanker og følelser, de unge elskende gjorde sig 
igennem uddrag af Christian Clausens 
krigsdagbog og igennem de mere end 800 
breve de sendte til hinanden igennem 
krigsårene. 
 
 
 

 
 

Den 22. februar kl. 14.00: 
Grethe Ørnegaard: Retur til mit 
barndoms Grønland. 
 

  
 

Grethe vil fortælle om sin første tur tilbage til 
Grønland i 2016 og 2019, efter hun flyttede til 
Danmark, som seksårig i 1959. 
Turen i 2016 var en sommertur, der startede i 
Nuuk, hvorfra hun sejlede til Ilulissat og 
derefter fløj til Upernavik, hvor Grethe boede 
de første seks år at sit liv. 
Det var en fantastisk oplevelse med mange 
indtryk, flot natur og lokale skikke m.m. 
Hendes grandkusine og mand havde 
sølvbryllup, da hun kom til Upernavik, så der 
blev festet fra starten af. 
I 2019 var hun der om vinteren og oplevede 
kulde og sne, samt en begivenhedsrig slædetur 
op i fjeldene. 
Det er indtryk og billeder fra disse ture Grethe 
vil dele med os. 
 

 

Den 22. marts kl. 14.00:   
Anne Marie og Knud Erik 
Jørgensen: ”Den fynske sang og 
(næsten) sandfærdige historier” 

 

En hyggelig eftermiddag i selskab med Anne 
Marie og Knud Erik Jørgensen. Vi skal synge af 
og høre anekdoter om de 4 store: Laub, 
Aagaard, Ring og Nielsen og efter kaffepausen 
spiller parret musik af blandt andet Kaj 
Normann Andersen og Sigfred Pedersen.  
Endvidere en afdeling med wienermusik med 
mere. Der bliver rig lejlighed til at synge med 
på de udvalgte sange, og anekdoter vil blive 
serveret med løs hånd. 
 
Anne Marie Jørgensen, organist i Aunslev, 
Bovense og Hjulby kirker. 
Knud Erik Jørgensen, musiker ansat i Odense 
Symfoniorkester siden 1986. 
 

 


