KIRKEBLADET
FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE-HELNÆS
JUNI - JULI - AUGUST 2014

Praktiske oplysninger:
Fødsel:
Jordmoderen anmelder fødslen til sognepræsten.
Hvis forældrene ikke er gift med hinanden, og hvis de ønsker sammen at ville
varetage omsorgen og ansvaret for barnet og dele forældremyndighed, skal de
aflevere en Omsorgs- og Ansvars erklæring i underskrevet stand til sognepræsten
inden 14 dage efter fødslen.
Dåb:
Man henvender sig hos sognepræsten
med oplysning om fadders navn og adresse og træffer aftale om en dåbssamtale.
Bryllup:
Man henvender sig først til bopælskommunen, hvor der udstedes en
prøvelsesattest. Husk at medbringe
dåbsattester. Prøvelsesattest og
dåbsattester afleveres hos sognepræsten
i forbindelse med aftale om bryllup.
Begravelser:
Aftale om begravelse sker ved henvendelse til sognepræsten og kirkegårdslederen.
- En bedemand kan evt. ordne de forskellige papirer.
Personlig samtale:
Alle kan få en personlig samtale med
sognepræsten, der har tavshedspligt. Man
kan også komme til privat skriftemål.
Hvis man har lyst til at få besøg af sognepræsten,
er man
meget
velkommen til at
Deadline
for
indlevering
ringe og aftale tid.

af materiale til kirkebladet
er 1. november 2005

Hvor henvender man sig:
Sønderby-Kærum:
Sognepræst:
Rikke Graff
Kirkebakken 21,
5631 Ebberup
Tlf. 64741068 eller på
RGPK@KM.DK
www.sksogne.dk
Kirkeværge Sønderby kirke:
Kirsten Kristiansen,
Søvangen 11, 5631 Ebberup.
Tlf. 64 74 13 20.
Graver v/ Sønderby kirke:
Knud Jensen,
Kirkebakken 11, 5631 Ebberup
Tlf. 64 74 18 23.
Formand Sønderby kirke:
Leif Andresen,
Søvangen 31, 5631 Ebberup,
Tlf. 64 74 14 51.
Kirkeværge Kærum kirke:
Bjørn Birkely Nielsen
Jakob Gades Vej 21, 5610 Assens.
Tlf. 64 71 10 08.
Graver v/ Kærum kirke:
Poul Andersen,
Fåborgvej 9, 5610 Assens
Tlf. 61 76 31 52.
Formand Kærum kirke:
Jørgen Madsen,
Ravnekærvej 91, 5631 Ebberup
tlf. 64 74 17 58.
Foto for- og bagside:
Fra Sønderby Kirke.

Dreslette-Helnæs
Sognepræst:
Anders Lundbeck
Rasmussen
Nørrelundsvej 4, 5683 Haarby
Tlf. 64 77 10 83. E-mail: alr@km.dk
Tirsdag-fredag kl. 12-13
samt torsdag kl. 17-18.
www.helnaes-kirke.dk
www.dreslettekirke.dk
Kirkeværge Dreslette kirke:
Pia Dyreborg Hansen
Østergaardsvej 109, 5683 Haarby.
Tlf.nr.: 30 74 50 55
Graver v/ Dreslette kirke:
Gudrun Falk,
Tlf. 64 77 14 92. Mobil: 30 53 22 15.
Træffetid: Tirsdag-fredag kl. 7-17
Formand Dreslette kirke:
Niels Christian Nielsen,
Pindskrog 5, 5683 Haarby
Tlf. 64 77 10 91
Kirkeværge Helnæs kirke:
Anders Lyng,
Stævnevej 20, 5631 Ebberup
Tlf. 29 46 46 19 Mobil: 64 77 18 04
Graver v/ Helnæs kirke:
Hanne Albrechtslund,
Helnæs Byvej 47, 5631 Ebberup
Tlf. 20 53 52 15.
Træffetid: Tirsdag-fredag kl. 7-12
Formand Helnæs kirke
Marianne Therp
Lindhovedvej 21
Tlf. 64 77 16 68
Kirkebladets fotograf:
Helle Blume Andresen
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Det ender godt. Alfred bliver helbredt og kommer med
Emil hjem til Katholdt dagen før juleaften. Emil har et
brev med til sine forældre fra doktoren, hvor der står:
”I har en dreng, I kan være stolte af”. Og selv Emils hidsige far får blanke øjne, og siger: ”Du er en god dreng,
Emil”. Om aften da de spiser julemedisteren i køkkenet
er alle er glade undtagen Tyttebær-Maja.
Pludselig siger Emils mor: ”Det er mærkeligt. Sommetider, når jeg ser på Emil, får jeg den tanke, at det bliver
noget stort ud af ham” ”Måske sognerådsformand eller
sådan noget”.
Det tvivler Emils far nu alligevel på. Men derfor kan der
jo godt blive en nogenlunde fin fyr ud af ham, ”hvis Gud
vil”, siger han.
”Ja, og hvis Emil vil”, siger Ida, Emils lillesøster.
”Ja, vi får se”, siger Emil, og smiler. Og sådan slutter historien. Og Emil blev faktisk sognerådsformand, da han
blev stor. Men han var også både døbt og konfirmeret.
I kan sikkert også blive til noget stort engang, hvis I vil,
ligesom Emil fra Lønneberg. Og hvis I gerne vil det, så
håber jeg det lykkes for jer. Men selvom det er vigtigt
at blive til noget. Så er der er noget der er vigtigere.
Det er vigtigere at blive til nogen. Det vigtigste i livet
er ikke hvad du bliver til. Men Hvem du er. Og det kan
gode historier fortælle os - hvem vi er, og at vi hører
hjemme i en sammenhæng som er større end os selv.
I en familie, et land, et folk, i kirken og hos Gud. Gode
historier kan også fortælle os hvad folk der levede før
os har tænkt om livet. Hvad det var, som de synes, var
værd at bygge deres liv på. Hvor de fandt håb og trøst,
når livet var svært. Og hvordan de besvarede de store
spørgsmål i livet. Hvad er rigtigt og forkert, godt og
ondt? Hvad er døden? Hvorfor eksisterer vi? Hvad er
meningen med livet?

Uddrag af talen til årets
konfirmander på Helnæs
Kære konfirmander, Kære Natasha, Sidsel og Lauge.
Da jeg skulle skrive talen til jer, kom jeg til at tænke
på Emil fra Lønneberg, som I nok kan huske fra jeres
barndom. Ikke fordi der er nogen af jer der minder
om ham, eller fordi I har lavet skarnsstreger mens i
har gået til præst. I hvert fald ikke nogen, som jeg har
opdaget. Så det er ikke derfor, jeg kom til at tænke
på Emil. Det er fordi historierne om ham er gode og
gode historier er vigtige. Gode historier er en af de
ting det handler om, når man går til præst, og skal konfirmeres. Og det skal min tale til jer i dag handle om.
Men der er også en person med i Emil Lønneberg som
ikke fortæller gode historier, og det er Tyttebær-Maja.
For hun forventer altid det værste, og er sikker på at
det hele ender galt. Den slags historier kender vi også
godt. For der er masser af Tyttebær-Maja´er i verden.
Engang da Emils bedste ven, Karlen Alfred er blevet syg
af blodforgifting, liver Tyttebær-Maja op. Straks fortalte
hun, at hun kendte mindst seks mennesker der var døde
af blodforgiftning alene i Lønneberg. ”Men derfor skal
i selvfølgelig ikke opgive Alfred lige med det samme.”
sagde hun trøstende. Men samtidig kiggede hun hen på
døren og mumlede ved sig selv: ”Men hvordan de vil få
en kiste ud gennem den dør, det ved jeg ikke.”
Emil lader sig dog ikke skræmme af Tyttebær-Maja
Selvom det er vinter og snestorm og ingen tør køre
Alfred over til doktoren i Mariannelund spænder Emil,
sin gamle hest Lukas for kanen og kører Alfred til lægen - med livet som indsats og uden at spørge om lov.

Fortsættes side 4
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I dag er der er mange Tyttebær-Maja´er der vil fortælle
jer, hvor galt det kan gå, hvis I ikke går i skole og laver
lektier dagen lang eller arbejder fra morgen til aften,

for ellers kan vi ikke klare os i konkurrencen mod kineserne i fremtiden, siger de. Men dem skal I ikke lytte
alt for meget til, for selvom uddannelse og arbejde
selvfølgelig er meget vigtigt, så er livet heldigvis også
mere end det. Og jeg tror, at mennesker der ved hvem
de er og hvor de hører til, såmænd nok skal klare sig
og blive til noget.
Men det vigtigste er ikke at du er noget. Men at du
er nogens. F.eks. nogens gode ven eller veninde, søster
eller bror, søn eller datter, far eller mor. Og at du er
Guds. Guds barn, som I blev dengang I blev døbt.
Det er også vigtigt, at der findes nogen, som vil hjælpe
jer, hvis I får brug for det. Det var også derfor vi skulle
høre lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Det
er en god historie, som fortæller om en mand, der var
faldet blandt røvere og lå i vejkanten og havde brug for
hjælp. En præst og en levit kom forbi. Men de lod manden ligge. For de var nemlig blevet til noget, og havde
høje stillinger ved templet i Jerusalem, som de var på
vej til. Men samaritaneren så at manden, der var faldet
blandt røvere også var nogen, og sikkert også nogens nogens far eller mor, søn eller datter, søster eller bror,
ven eller veninde, så han standsede op og hjalp manden,
og blev hans næste. Og ved at høre gode historier, som
lignelsen om den barmhjertige samaritaner, kan vi øve
os på at blive ordentlige mennesker, så vi forhåbentlig
gør det rigtige, hvis vi kommer i den situation, at en
anden har brug hjælp.
Jeg begyndte med den gode historie om Emil fra Lønneberg, og jeg vil slutte med en anden slags gode historier. Af den slags man kalder for eventyr. Eventyr er
gode historier, der er blevet fortalt videre fra mund til
mund i mange generationer, og når de ikke er blevet
glemt, så er det fordi de har noget vigtigt at sige. Der
kan godt ske noget i et eventyr som er umuligt i vir-

Sogneudflugt for Sønderby
og Kærum sogne
Sæt kryds i kalenderen lørd. d. 30. august.
Turen går til:
• Uhre kirke
• Nørre Vosborg Herregård
• Vedersø præstegård
Turen er inklusiv middag.
Pris: 250,(300,- for udensogns)
Alle er velkomne. Tilmelding samt udførligt program
– se dagspressen samt næstkommende kirkeblad.
Kærum og Sønderby menighedsråd

Nyt bi-job
til sognepræst
Pr. 01. 04 2014 er jeg blevet
ansat som Værnspræst af
reserven tilknyttet Hærens
Kamp- og Ildstøttecenter i
Oksbøl.
I løbet af de næste par
år skal jeg gennemgå en
grundig efteruddannelse som feltpræst inden der evt. kan
blive tale om udsendelse.
Sognepræst Anders Lundbeck Rasmussen
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keligheden. Men det er lige meget. For eventyr interesserer sig ikke for hvad der er muligt. Men for hvad vi
mennesker ønsker og håber på. F.eks. håber vi på at det
gode vinder over det onde til sidst. Derfor ender eventyr altid godt. Eventyr lader ikke som der ikke også
findes trængsler og besværligheder, sorg og nederlag.
På den måde er de meget realistiske. Men et rigtigt
eventyr ender aldrig med et nederlag, og derfor rummer et eventyr også altid et godt budskab. Fordi eventyr - lige som evangeliet om Jesus Kristus - fortæller
at det gode vil sejre til sidst. Sådan som vi håber på
og længes efter at det skal være. Derfor er eventyr
den bedste medicin mod Tyttebær-Maja´er. Fordi det
er gode historier, der ender godt og giver håb og det
er vigtigt for at kunne leve et godt liv. Og det største
`eventyr` der nogensinde er fortalt. Det er evangeliet
om Jesus Kristus. Det har alt det eventyrene også har.
Kamp mellem godt og ondt. Heltemod og offervilje. En
kærlighed der overvinder døden. Og i det mørkeste
øjeblik af historien vendes død til liv, ved Jesu Kristi
opstandelse. Det ender godt. Jeg håber at I, mens I har,
gået til præst har lært den historie, evangeliet om Jesus
Kristus, lidt bedre at kende. For det er en god historie,
som er sand og virkelig er sket. Det er en historie, som
Gud fortæller og som i selv med i. Og derfor betyder I
også noget, bare fordi I er til. Fordi det er Gud der har
villet at I skulle være til og være lige præcis dem I er.
Det er Hans vilje, at Natasha er Natasha, at Sidsel er
Sidsel og Lauge er Lauge.
Og selvom jeg også håber for jer, at I bliver til noget, Så
håber jeg endnu mere at I bliver til nogen. Mennesker
som er til at regne med og stole på. Og glem aldrig, at
det er vigtigere at være nogens end at være noget.
Amen.
ALR

Salmemaraton
i Baagø kirke

I september 2012 blev salmemaraton-projektet i
Assens Provsti skudt i gang i Vor Frue Kirke i Assens
ved daværende biskop Kresten Drejergaard. Siden har
salmemaratonen besøgt provstiets øvrige kirker og været
en succes.
Søndag den 22. juni (BEMÆRK ÆNDRET DATO)
slutter projektet i Baagø kirke.
Der vil være afgang med færge fra Assens kl. 14.30, og
hjemkomst kl. 18.00.
Pris for deltagelse: 60 kr. der dækker færgebilletten.
Da der er begrænset passagerkapacitet, sker tilmelding
efter ”først-til-færge-princippet” til Assens Provstikontor
på mail assens.provsti@km.dk eller tlf. 64712377 senest
mandag den 16. juni.

BEMÆRK:
Der er mulighed for at deltage i fælles middag efter
hjemkomsten til Assens. Dette foregår på Marcussens
Hotel. Pris: 2 retters middag kr. 140,00 - hertil kommer
pris for drikkevarer. Tilmelding foregår sammen med
reservering af færgebillet.
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GUDSTJENESTER
DRESLETTE 			

HELNÆS

JUNI					

JUNI

1.		
6. s.e.påske
---		
1.		
6. s.e.påske
9.00 (RG)
8.		 Pinsedag
11.00		
8.		 Pinsedag
9.30
9.
2. Pinsedag Friluftsgudstjeneste for de 4. sogne kl. 11.00 på Øbjerggård, Gudøgyden 12, Sønderby bjerge
15.		Trinitatis
9.30		
15.		Trinitatis
11.00
22.
1. s.e.trin.
11.00		
22.
1. s.e.trin.
9.30		
29.
2. s.e.trin
11.00		
29.
2. s.e.trin.
---

JULI					

JULI

AUGUST

AUGUST

6.		
13.
20.
27.

3.		
10.
17.
24.
31.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

s.e.trin.
s.e.trin.
s.e.trin.
s.e.trin.
s.e.trin
s.e.trin.
s.e.trin.
s.e.trin.
s.e.trin.

---		
11.00		
---		
9.00 (RG)

6.		
13.
20.
27.

---		
9.00 (RG)
---		
11.00		
9.30 (K)

3.		
10.
17.
24.
31.

SØNDERBY 			

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

s.e.trin
s.e.trin.
s.e.trin.
s.e.trin.
s.e.trin.
s.e.trin.
s.e.trin.
s.e.trin
s.e.trin.

11.00
--11.00
--9.00 (RG)
--11.00 (RG)
9.30
11.00 (K)

KÆRUM

JUNI					

JUNI

1.
6. s.e.påske
---		
1.		
6. s.e.påske
10.30
8.		 Pinsedag
10.30		
8.		 Pinsedag
9.00
9.
2. Pinsedag Friluftsgudstjeneste for de 4. sogne kl. 11.00 på Øbjerggård, Gudøgyden 12, Sønderby bjerge
15.		Trinitatis
9.00		
15.		Trinitatis
10.30
22.
1. s.e.trin.
10.30		
22.
1. s.e.trin.
9.00		
29.
2. s.e.trin
9.00 (ALR)
29.
2. s.e.trin.
---

JULI
6.
13.
20.
27.

JULI
3.
4.
5.
6.

s.e.trin.
s.e.trin.
s.e.trin.
s.e.trin.

---		
9.00 (ALR)
---		
17.00

6.
13.
20.
27.

AUGUST
3.
10.
17.
24.
31.

7.
8.
9.
10.
11.

s.e.trin
s.e.trin.
s.e.trin.
s.e.trin.
s.e.trin.

3.
4.
5.
6.

s.e.trin
s.e.trin.
s.e.trin.
s.e.trin.

9.00 (ALR)
--9.00 ( ALR)
---

AUGUST
---		
10.30		
17.00		
9.00		
10.30		

3.
10.
17.
24.
31.

7.
8.
9.
10.
11.

s.e.trin.
s.e.trin.
s.e.trin
s.e.trin
s.e.trin.

10.30
--9.00
10.30
9.00

(K) Kaffe • (RG) Rikke Graff Sønderby præstegård, tlf. 64 74 10 68 • (ALR) Anders Lundbeck Rasmussen, tlf. 64 77 10 83.
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KIRKEBIL:

Sogne -og
Beboerudflugten 2014

- til højmesser i Sønderby, Kærum og Dreslette kirker
bestilles hos Taxa Fyn- Assens på: tlf. 65 50 50 50.

FERIE & FRI:
Dreslette og Helnæs:
Fra d. 21. juli til d. 21. august har Anders Lundbeck
Rasmussen tjenestefri pga. ferie og derefter
feltpræstekursus. I perioden passes embedet af Rikke Graff.
Sønderby og Kærum:
Rikke Graff holder ferie fra den 23. juni til den 20. juli.
I perioden passes embedet af Anders Lundbeck Rasmussen.

2. Pinsedag på Øbjerggård
Fælles friluftsgudstjeneste d. 9. juni, kl.11.00 for
Helnæs, Dreslette, Kærum og Sønderby sogne.
Messingensemblet Brasseneserne medvirker. Efter
gudstjenesten spiller Tobaksgårdens Jazzband og der
serveres øl, vand og pølser.

Årets udflugt går til Dybbøl,
lørdag den 6. september.

Adresse: Gudøgyden 12, Sønderby bjerge
Der kan benyttes kirkebil.

Vi starter ved Dreslette skole kl. 07.50
og sejler fra Bøjden til Fynshav.
På færgen serveres der kaffe og boller.
Fra Bøjden kører vi direkte til Dybbøl
hvor der er bestilt rundvisning.
Efter besøget på Dybbøl tager vi til Sønderborg
hvor vi spiser frokost.
På hjemturen holdes der en kort kaffepause
ved Haderslev Dam.
Forventet hjemkomst ca. kl. 18.00.

Sønderby menighedsråd

Tilmelding inden 15. august til
Inge Schwarts tlf. 64712078 eller
Vibeke Busse Andersen tlf. 64771090
Turen gennemføres kun ved minimum 40 deltagere.
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Nu blomstertiden kommer
med lyst og ynde stor,
sig nærmer bliden sommer,
da græs og urter gror;
nu varmer sol i lide,
og hvad der lå som dødt,
med hver den dag, mon skride,
står op som atter født.

ADRESSE-LABEL
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