KIRKEBLADET
FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE-HELNÆS
MARTS - APRIL - MAJ 2016

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 forside:
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
Mobil: 29 46 46 19
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:
Mogens Hjorth
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fra døden eller fra frygten for den. Det vidste de gamle grækere også
godt. Det fremgår af den gamle græske digter Homers fortællinger
om den store helt Akilleus. Homer fortæller, at Akilleus mor Thetis
som barn dyppede ham i floden Styx, så han blev usårlig over hele
kroppen undtagen på anklen og hælen, dér hvor hans mor holdt ham,
mens hun dyppede ham i vandet. Det vi kalder Akillessenen, som er
et menneskes svage punkt, og som har sit navn efter krigeren Akilleus.
Og netop der, fortæller Homer, blev Akilleus, også siden ramt af en
pil og døde under kampene om Troja. Sådan digter Homer om den
ældgamle menneskelige drøm om usårlighed, som vel enhver mor,
ligesom Akilleus mor Thetis, ville ønske for sit barn, især da en kriger.
Men heller ikke børnene er usårlige eller udødelige, og derfor vidste
allerede de gamle grækere, at frygten for det uigenkaldelige ikke kan
overvindes endeligt ved at sætte børn i verden.
Frygten for det uigenkaldelige kan heller ikke overvindes ved at skaffe
sig et udødeligt navn, ry og berømmelse. Det fremgår af en anden
af Homers fortællinger. Den om helten Odysseus. På et tidspunkt
møder Odysseus sin tidligere kampfælle Achilleus i dødsriget,
Hades. Akilleus fortæller da Odysseus, at han hellere ville være den
ringeste daglejer i blandt de levende end at være den største fyrste i
dødsriget. Selvom Achilleus havde vundet sig et udødeligt navn og ry
blandt de levende og havde det flotteste CV en kriger kunne tænke
sig, så var det alligevel intet værd, og gav ingen ro i forhold til den
uigenkaldelighed livet rummer, fortæller den gamle græske digtning.
Den frelse fra frygten for det uigenkaldelige, for døden, som grækere
fandt gennem deres filosofi bestod i stedet en slags resignation. Det
handlede om at leve i harmoni med verden og kende sin begrænsning
og plads i helheden. ”Du er”, sagde grækerne, ”kun et begrænset
væsen, og skal hver dag huske på, at du engang skal dø, for så vil
du værdsætte livet mere”. Den stoiske filosof Epiktet, anbefalede
ligefrem, at når man kysser sit barn godnat, så skal man forestille sig,
hvordan det ville være, hvis barnet aldrig vågnede igen. Det lyder
temmelig dramatisk. Men pointen er at hvis du bliver opmærksom på,
hvordan det ville være, hvis du mistede det du har, så bliver du mere
taknemmelig for det. De fleste forældre kender, f.eks. den desperation
man kan opleve når et lille barn skriger og bare ikke vil falde i søvn.
Men den desperation kan forvandles til glæde over at barnet er
til, ved at tænke på hvad alternativet er. Det er bedre at vugge et
skrigende barn end et livløst. Derfor sagde de gamle grækere: ”Husk
at du skal dø”. Men de sagde det også for at minde sig selv om ikke

Påske-prædiken fra 2015
Der var engang et land, der havde en undervisningsminister, som
ikke kun tænkte på hvordan eleverne skulle klare sig på det globale
arbejdsmarked i fremtiden, men også tænkte dybt over hvad det vil
sige at være et menneske. Det lyder som et eventyr. Men det er det
ikke, for sådan en undervisningsminister har Frankrig haft fra 200204. Han hed Luc Ferry, og ud over at være et meget begavet og
tænksomt menneske, så har han - selvom han ikke selv er kristen stor sans for de åndelige dybder der findes i vores kristne tradition.
Luc Ferry er filosof, og har b.la skrevet en lille bog om tænkningens
historie for ikke-fagfolk. Det er en slags filosofisk guide til at livet.
Bogens lidt overraskende tilgang til tænkningens historie er at den
handler om frelse. Det er fordi mennesket er dødeligt, eller for at tale
ligesom filosofferne; `et i tid og rum begrænset væsen`. I modsætning
til dyrene er mennesket også klar over sin egen dødelighed, sin egen
grænse. Vi ved at vi skal dø og miste. Og det kan vi, siger Luc Ferry,
ikke lade være med at tænke over, og derfor handler næsten al virkelig
dyb menneskelig tænkning om frelse fra døden. Hermed tænker Luc
Ferry ikke bare på døden som den biologiske afslutning på livet. Han
tænker også på den død, som vi møder allerede midt i livet. I alt det,
der kan skrives under overskriften: ”Aldrig mere. ” Alt det i livet,
der ikke kan gentages, alt det der uigenkaldeligt hører til i fortiden
og aldrig kommer igen: Barndommens leg, ungdommens sorgløshed,
forældrenes skilsmisse, de hjem vi har haft eller skoler, som vi har
gået på. Man kunne komme med tusind andre eksempler. Men også
midt i livet findes der et ”Aldrig mere. ” Det er et livsvilkår, vi er nødt
til at lære at leve med. Det vidste allerede de gamle grækere. De
vidste også at megen ondskab og fejhed netop udspringer af frygten
for den uigenkaldelighed, livet rummer. Frygten for ”Aldrig mere. ”
En frygt som også kan få os til at tage fra de andre, for ikke selv at gå
glip af noget i dette korte liv. Så for at kunne leve godt, og dvs. at leve
frit med glæde, gavmildhed og kærlighed er der derfor en frygt vi må
overvinde: Frygten for det uigenkaldelige.
Allerede de gamle grækere vidste, at der var to måder mennesker
traditionelt har forsøgt at overvinde denne frygt på.
Den første var ved at sætte børn i verden, så der er noget, der lever
videre efter én.
Den anden var at skabe sig et udødeligt navn og ry, så at andre huskede
én efter døden. Men ingen af de to løsninger kan frelse os endeligt
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verdensklogskab, fremhævede Jesus barnets tillid og håb sagde: ”Lad
de små børn komme til mig, det må i ikke hindre dem i for Guds rige
er deres. ” Og Han lover være er med os alle dage indtil verdens
ende. Det ender godt, også selvom det indimellem kan se sort ud. I
den tro kan vi leve frit med glæde, gavmildhed og kærlighed. Vi kan
sætte børn i verden og leve et liv, der betyder noget og er værd at
fortælle om.
Kristus er opstanden. Glædelig påske!
Amen.

knytte sig for tæt til noget eller nogen her i livet. Fordi du skal miste,
bør du ikke elske for højt. Så kan du bedre leve med ophøjet – stoisk
- ro. Sådan endte grækerne, der søgte visdom frem for alt andet, med
at komme til at se ned på menneskelivet. De havde også svært ved
at tro på legemets eller kødets opstandelse. Ikke fordi, de ikke kunne
tro, at en død kunne blive levende igen, eller fordi de troede, døden
var for stærk til at kunne overvindes. Tværtimod. De var til sidst var
holdt op med at tro på døden, og derfor havde de ikke noget at bruge
opstandelsen til. De troede på sjælens udødelighed og mente derfor
ikke, de skulle dø for alvor. De regnede med, at deres udødelige sjæle
bestod, og kun kroppen skulle dø, og den regnede de ikke for ret
meget. Derfor havde det kristne opstandelsesbudskab ikke noget at
sige dem. De havde ikke brug for nyt liv fra Gud.
Men det var ind i den tankeverden budskabet om Jesu Kristi
opstandelse lød første gang. Den dag da kvinderne kom ud til graven
påskemorgen og hørte at Kristus var opstanden og ville gå forud til
dem til Galilæa. Og dermed kom en ny mulighed ind i verden.
Og måske er der kun de to muligheder:
Enten kan vi forholde os til den uigenkaldelighed som livet rummer,
ved ligesom de gamle grækere, at resignere og se os selv som en del
af en større sammenhæng, som en del naturens kredsløb f.eks., hvor
noget må dø, for at noget nyt kan blive til.Vi kan lade være med elske
for meget og nedskrive menneskelivets betydning, så det ikke rigtig
gør noget, at vi mister.
Eller vi kan tro på det håb evangeliet fortæller om: At Gud kan skabe
liv af døde, og Hans muligheder er ikke udtømte, selvom vores er det.
En af kirkens første store teologer Cyprian fortæller hvordan det
håb fik de første kristne til at blive ved deres kære, når de blev syge
under epidemier og pest og hvordan de også passede deres syge
hedenske naboer, hvis familier var flygtet. Fordi de havde fået håb,
som forandrede deres liv. Et håb, som også var et håb om at de
skruppelløse, rige og magtfulde alligevel ikke har det sidste ord, og
at det var muligt at ændre verden til det bedre. Fordi Jesus er Herre.
Han har besejret verdens tyranner ved at tage det farligste våben,
som tyranner altid har brugt til at sikre deres magt, fra dem. Nemlig
døden.
Med Jesu opstandelse skete der noget afgørende nyt, som aldrig før
eller siden er sket. Dødens magt blev brudt. Med Hans opstandelse
er en ny skabelse begyndt, som engang skal omfatte alt som er til
og gøre en ende på ”aldrig mere. ” Det er det løfte vi får i dåben.
Guds løfte om syndernes forladelse og det evige liv. Der hvor
grækerne fremhævede den ældre mands – filosoffens - visdom og

ALR.

FREDAGSKLUBBEN
I DRESLETTE

KONFIRMANDSTUEN
VED DRESLETTE PRÆSTEGÅRD
Arrangementerne begynder kl. 14.30.
Deltagelse er gratis!
Kaffe og brød kan købes for kr. 30,-

FORÅRET 2016:
Fredag d. 11. marts:

”Vejen til bispeembedet, mit virke og vejen dertil”
v. biskop Tine Lindhardt

Fredag d. 8. april:

”Grib Nuet – Mist fodfæstet for en stund og kom
tættere på dine drømme” – 6 års togt i egen sejlbåd
v. Bente og Peter Brendstrup
Efterfølgende foreningens årlige generalforsamling
med dagsorden ifølge vedtægterne.

Fredag d. 13. maj: Sæsonens udflugt
Turen går til CLAY KERAMIKMUSEUM i Middelfart.
Eftermiddagskaffe på ”Restaurant Trinity” i Snoghøj og
herfra guidet tur til Strib inden turen går hjemad.
AFGANG: fra Haarby 12.30 og Dreslette kl. 12.45.

Du vil være velkommen som medlem af
”Fredagsklubben i Dreslette”
– det koster kun kr. 30,- om året.
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PALMESØNDAG

Foredrag om
AMISH-FOLKET
af Kirsten og Jørgen
Flensted-Jensen

den 20. marts kl.10.00
Tag med konfirmanderne på påskevandring i Sønderby kirke
og oplev Jesus blive modtaget som en konge i Jerusalem,
se ham blive korsfæstet og vær vidne til hans opstandelse
fra de døde. Påskens drama indtager Sønderby kirke! En
gudstjeneste for både store og små.
Alle er velkomne

Sogneaften i
Sønderby konfirmandstue,
Kirkebakken 21, Ebberup.

Fra kirkebogen: (Dreslette/Helnæs)
Dåb i Dreslette kirke
18. okt. Robert Andreasen, Kirkevej 8, Dreslette
8. nov. Agnete Laage Bang, Brunshusevej 34, Brunshuse
17. jan. William Lejre Stougård, Tømmergyden 2

Torsdag den 17. marts kl.19.00.

Dåb i Helnæs kirke
20. dec. Alma Sofie Jørgensen, Ryet 22

FRILUFTSGUDSTJENESTE
2. PINSEDAG KL. 11.00
Med udsigt til Kærum kirke holder vi
FRILUFTSGUDSTJENESTE FOR DE FIRE SOGNE
ved Gustavsminde i Kærum sogn, Kærumvej 8,
på plænen over gården.
Medvirkende er
messingblæsere fra
Assens harmoniorkester.
Friluftsgudstjeneste
Helnæs Sommerland
2. pinsedag 2015

Under deres ophold i Canada som præstefolk for en dansk
immigrantmenighed, kom Kirsten og Jørgen FlenstedJensen tæt på livet af amish-folket. Jørgen og Kirstens
amish-venner forklarede dem, hvorfor amish-folket undgår
moderne bekvemmeligheder for i stedet at leve et enkelt
og arbejdsomt liv tæt på familien.

Efter gudstjenesten byder
Kærum menighedsråd på
mad og drikke.
Medbring gerne klapstol
eller tæppe.

Kaffe: 25,00 kr.
Alle er velkomne
Arrangører Kærum- og Sønderby Menighedsråd

Alle er velkomne
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GUDSTJENESTER
DRESLETTE

HELNÆS

MARTS						

MARTS

6. 		Midfaste
11.00		
6.		 Midfaste
13.		Mariæ bebudelse
---		
13. 		 Mariæ bebudelse
20. 		Palmesøndag
11.00		
20. 		 Palmesøndag
24. 		Skærtorsdag
9.30		
24. 		 Skærtorsdag
25. 		Langfredag
11.00		
25. 		 Langfredag
27. 		Påskedag
9.30 (K)
27. 		 Påskedag
28. 		Anden påskedag Teaterforestillingen ”Pust” i Helnæs kirke kl. 14.00.

APRIL						

9.30
11.00
9.30
11.00
9.30
11.00 (K)

APRIL

3. 		1.s.e.påske
9.00 (RG)
3. 		
10. 		2.s.e.påske
11.00 (K)
10.		
17. 		3.s.e.påske
---		
17.		
22. 		Bededag Konfirmation i Dreslette kirke kl. 10.00
						
24. 		
								

MAJ							

MAJ

1.s.e.påske
2.s.e.påske
3.s.e.påske

4.s.e. påske		
Konfirmation i Helnæs kirke kl. 10.00

1. 		5.s.e.påske
11.00		
1.		 5.s.e.påske
5. 		Kristi himmelfart
---		
5. 		 Kristi himmelfart
8. 		6. s.e.påske
9.00 (RG)
8.		 6.s.e.påske
15. 		Pinsedag
11.00		
15. 		 Pinsedag
16. 		Anden pinsedag Fælles friluftsgudstjeneste, Kærumvej 8, Gustavsminde kl. 11.00
22. 		Trinitatis søndag
9.30 (K)
22. 		 Trinitatis søndag
29. 		1.s.e.trin.
11.00		
29. 		 1.s.e.trin.

SØNDERBY

--9.30
9.00 (RG)

17.00
11.00
--9.30
11.00		(K)
---

KÆRUM

MARTS						

MARTS

6. 		Midfaste
10.30		
6.		 Midfaste
9.00
13.		Mariæ bebudelses dag
---		
13. 		 Mariæbebudelses dag 9.00 (ALR)
20. 		Palmesøndag Påskevandring for hele familien i Sønderby kirke kl.10.00
24. 		Skærtorsdag
19.00 (K)
24. 		 Skærtorsdag
17.00 (K)
25.		Langfredag
10.30		
25. 		 Langfredag
9.00
27. 		Påskedag
9.00		
27. 		 Påskedag
10.30 (K)
28. 		2. Påskedag De 4 sogne- fællesgudstjeneste m. forestillingen ”Pust” i Helnæs kirke kl.14.00

APRIL						

APRIL

3. 		1.s.e.påske
10.30		
3. 		
10. 		2.s.e.påske
9.00		
10.		
17. 		3.s.e.påske
17.00		
17.		
22. 		Bededag Konfirmation i Sønderby kirke kl.10.00 & kl.12.00
24. 		4.s.e. påske
10.30		
24.		

MAJ							
1. 		5.s.e.påske
5. 		Kristi himmelfarts dag
8. 		6. s.e.påske
15. 		Pinsedag
16. 		Anden pinsedag De 4
22. 		Trinitatis søndag
29. 		1.s.e.trin.

MAJ

1.s.e.påske
2.s.e.påske
3.s.e.påske

--10.30
10.30

4.s.e.påske

9.00

----		
1.		 5.s.e.påske
9.00 (ALR)
9.00 (ALR)
5. 		 Kristi himmelfarts dag -17.00		
8.		 6.s.e.påske
10.30
10.30		
15. 		 Pinsedag
9.00 (K)
sogne - friluftsgudstjeneste, Kærumvej 8, Gustavsminde kl.11.00
9.00		
22. 		 Trinitatis søndag
10.30
---		
29. 		 1.s.e.trin.
9.00 (ALR)
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Påske i Helnæs Kirke

INFORMATION

Dukketeatret SVANTEVIT viser forestillingen

KIRKEBIL:
Til højmesser i Sønderby, Kærum, Dreslette kirker kan bestilles
taxa hos Taxa Fyn- Assens på tlf: 65 50 50 50.

“PUST”

2. PÅSKEDAG KL.14.00 I HELNÆS KIRKE
De fire sogne - Sønderby, Kærum, Dreslette og Helnæs
er sammen om denne herlige oplevelse,
der kan ses af både børn og voksne.

FERIE OG FRI:
Kærum/Sønderby: Rikke Graff holder ferie i uge 17. Embedet
varetages af Anders Lundbeck, Dreslette præstegård
Dreslette/Helnæs: Anders Lundbeck Rasmussen gør tjeneste ved
forsvaret i uge 15. Embedet varetages af Rikke Graff, Sønderby
præstegård
(K) Kirkekaffe. (RG) Rikke Graff, Sønderby.
(ALR) Anders Lundbeck Rasmussen.

Fra kirkebogen: (Kærum/Sønderby)
Døbt i Kærum kirke:
24. jan. Carla Naamansen Nikolov,
			
Pr. Christians Allé 4, 5250 Odense SV.
24. jan. Metin Majgaard Pedersen, Ebberupvej 88, Ebberup

“PUST” er en teaterforestilling, der inddrager kirkens rum
og akustik som medspiller i en musikalsk og poetisk rejse
gennem Det gamle og Det nye Testamente.
I forestillingens rammefortælling møder vi pigen Gerda. Hun
stiller nogle af de spørgsmål,som dukker op hos et moderne
barn, der kommer i kirken. Gerda møder en underfundig
herre, der bor i kirken. Han kan svare, og svarene bliver til
dramatik. Forestillingen “Pust” handler om det hele.................
og henvender sig til aldersgruppen 4 til 104 år. Pust er historien
om forholdet mellem Gud og mennesker.“Pust” er lyden af liv
- fra skabelse til Helligåndens komme. Dukketeatret Svantevit
sætter påske og pinsebegivenhederne ind som højdepunkter
i en dramaturgi, der begynder med Adam, Eva, Kain, Abel,
Noah, Moses og ikke mindst Jesus.

Bisat/begravet fra Kærum kirke:
5. nov. Birthe Johs, Ebberupvej 22, Ebberup
8. dec. Lars Christian Christiansen, Grejsdalen 25, Nyborg
29. dec. Erling Pedersen, skelvej 4.A, Assens
30. jan. Grete Lauritzen, Stentevej 13, Assens
5. feb. Orla Kjærby Andersen, Brydes Allé 7, Assens
Døbt i Sønderby kirke:
10. jan. Maja Diana Johannessen, Salbrovad 6, Assens
7. feb. Marchus Falk Boserup Spandet,
			
Savværksvej 2E, Glamsbjerg
7. feb. Emil Egon Olsen, Wittenbergvej 71, Ebberup

ALLE - både unge og gamle kan glæde sig til en herlig
forestilling den 28. marts kl. 14.00 i Helnæs Kirke.

Bisat/begravet fra Sønderby kirke:
11. nov. Erik Ellemann, Rybergsvej 20, Ebberup
3. feb. Jørgen Jeppesen, Højtoften 14, Ebberup
9. feb. Jeanette Rasmussen, Turupvej 78, Glamsbjerg

De fire sogne betaler for forestillingen,
så der tages ikke entré.
En gratis oplevelse, man ikke skal snyde sig selv for!!!
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ADRESSE-LABEL

Altertavle i Sønderby,
“Den barmhjertige samaritaner”,
lavet af konfirmanderne 2012…

