KIRKEBLADET
FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE-HELNÆS
DECEMBER 2015 - JANUAR / FEBRUAR 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:
Dreslette 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:
Helle Blume Andresen
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fænomenet gavens økonomi være mange:
Mon de små bliver skuffede over de bløde pakker?
og skulle man alligevel hellere have købt noget farvet
skrammel made in China? Og pengene slipper hurtigt
op, og kan man være bekendt at foreslå at aftale et gavebeløb med den del af familien, man ikke ser så ofte? eller bliver det så for meget udveksling, frem for, ja netop
gaver? Og kan man egentlig tillade sig at spørge, om vi
helt skal lade være med at være på gave? eller bliver det
betragtet som om man i udgangspunktet regner med at
få en gave? og hvilken ret har man også til dermed at
frarøve den anden glæden ved at give?
Og mens alle disse tanker farer rundt i ens hoved, og
man forsøger at følge med, så lurer frygten måske for
den gave, man på ingen måde havde set komme. Gaven
fra ham eller hende, som man ikke havde aftalt at være
på julegave med; frygten for den forlegenhed, der opstår,
hvis forventningerne ikke stemmer overens.
I evangeliet møder vi et menneske, som er stået af ræset. Hans opgave er at bane vejen for den himmelske
gave.
Den gave, hvor enhver spekulation omkring gavens
økonomi må vige, fordi ingen nogensinde vil kunne tilbagebetale eller gengælde den gave, som den kristne
Gud giver os. Vi kan ære vor Gud i lovprisning og tak og
forsøge at leve, som Gud ønsker, vi skal leve og behandle hinanden, men gaveudveksle, det kan vi ikke!
I det store billede er det Gud, der er giveren og mennesket, der er modtageren.
Det er så svært for os at slippe denne verdens logik, og
det ligger så dybt i os, at vi i alle andre sammenhænge
kan handle os frem. Agere indenfor gavens/ betalingens
/ofringens økonomi.

GAVENS ØKONOMI
Måske særligt kvinder kender til det. Man er inviteret
i byen og synes man skal have noget med, en værtindegave. Men hvordan er det nu; er vi på gave eller på
blomster? Hvad havde de med sidst? Ikke fordi det
nødvendigvis skal koste det samme, nej faktisk helst lidt
mere. For de fleste kvinder ser det nok som lidt af en
gyser at komme med for lidt. Jeg husker første gang
jeg stødte på udtrykket gavens økonomi. Og selvom
udtrykket vel i grunden ikke giver nogen mening, fordi
en gave jo er en gave, og et økonomisk mellemværende
dermed er sat ud af spillet, så giver udtrykket gavens
økonomi alligevel og overraskende god mening. Gavens
økonomi handler om, at gaver er så meget mere end
bare gaver.
Med gaven kan giveren have til hensigt at indlede eller bekræfte eller genoprette et forhold eller dække
over noget; tænk bare på manden, som pludselig en
dag kommer hjem med en buket blomster til konen,
hvorefter hun straks bliver mistænksom og begynder at
gennemtænke mandens færden og eventuelle ærinder
ud af huset den seneste tid.
Gaver kan være kærkomne og give en fornemmelse af
varme og glæde, men en gave kan også være en belastning, særligt hvis ikke man ønsker at bekræfte gavegiverens ønske om en relation, for med gaven kan også en
følelse af at stå i gæld blive vakt.
Vi nærmer os jul, og snart går det helt over gevind med
gaver, og overvejelserne forud kan netop på grund af
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Johannes Døberen, som vi møder her i adventstiden,
indvarsler en ny tid.
Ikke alene en tid hvor der for alvor gøres op med
gaveudvekslingen mellem mennesket og Gud, men en
tid hvor vi skal forstå, at Gud gav sig selv, da han blev
født ind i verden julenat.
Gaven fra Gud er i al sin enkelhed en gave. Uden mellemregninger. Uden renter. Uden gæld. Uden forventning om tilbagebetaling eller ofringer eller udveksling.
For gaven, Jesus Kristus, som Johannes Døberen banede
vejen for, og som vi i vor kristne dåb er genfødt til et
evigt liv sammen med, kalder på noget, som ikke kommer på udsalg til januar.
Ved Kristus kaldes på vor tro, taknemlighed og glæde,
som vokser når vi deler den med hinanden. Gud til ære
og vor næste til gavn.
Glædelig jul! ( RG)

Ja og måske endda tro, at vi kan påvirke Guds sindelag
med en lille handel.
Tanken om at kunne påvirke de højere magter, at kunne
købe sig til guddommelig velvilje gennem særlig god opførsel eller gode gerninger eller løfter i vore bønner, er
dragende.
Og måske var det det, der var meningen – at købe sig
til velvilje eller frugtbarhed – da Abraham fik besked på
at slagte sin søn, som vi hører det i det Gamle Testamente, - Abraham !, kaldte Gud, og da Abraham svarede
ja, sagde han, - Tag Isak, din eneste søn, ham du elsker,
og begiv dig til Morija-landet. Dér skal du bringe ham
som brændoffer på det bjerg, jeg giver dig besked om.
Tidligt næste morgen sadlede Abraham sit æsel og tog
sine to karle og sin søn Isak med. Da han havde kløvet
offerbrændet, begav han sig på vej til det sted, Gud
havde givet ham besked om. Det blev dog ikke Isak, men
en vædder som blev slagtet og ofret til Vor Herre. Men
gaveudvekslingen fandt sted.

Adventsgudstjeneste
1. søndag i advent
Søndag den 29. nov. 2015
Kærum kirke kl.9.00 og
Sønderby kirke kl.10.30
Musikgruppen Midtfyns Consort
medvirker ved gudstjenesten
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Fra kirkebogen:

BABELSTÅRNET
Duo Rosinante
genfortæller beretningen om
Babelstårnet fra Det Gamle
Testamente med musik og
pantomime.

Døbt i Sønderby kirke:
19. juli.
Søren Søgaard Lindstrøm,
			
Jacob Gades Vej 6, Thorø huse
30. aug.
Max Noah Jørgensen,
			
Middelfartvej 199, Odense V
30. aug.
Elias Bech Larsen, Thinggyden 1, Ebberup
6. sep.
Victor Emil Bager, Hegnet 15, Ebberup
27. sep.
Josefine Rosa Nguyen Pedersen, 		
			
Rosenørnsvej 37, Odense M

En gudstjeneste for hele familien.

Viet i Sønderby kirke:
4. juli.
Liv og Mikkel Sønderby,
			
Snaven 19, Ebberup
29. aug.
Lærke Radoor Henriksen og
			
Claus Radoor, Strøbyvej 73, Otterup

SØNDAG DEN 31. JANUAR
I KÆRUM KIRKE KL.14.00

Bisat/begravet fra Sønderby kirke:
4. sep.
Hanne Valsøe Andersen,
			
Snaven 10, Ebberup

Alle er velkomne

Bisat/begravet fra Kærum kirke:
10. sep.
Poul William Pedersen,
			
Korsvang 78, Assens
9. okt.
Erik Christian Schultz,
			
Vrangstrupgyden 11, Kærum
17. okt.
Else Hedvig Marie Madsen,
			
Skelvej 4A, Assens
24. okt:
Gerda Margrethe Arboe Pedersen,
			
Skelvej 4, Assens
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GUDSTJENESTER
DRESLETTE

HELNÆS

DECEMBER

DECEMBER

6. 2.s. i advent.
16.00 Julekoncert
6. 2.s. i advent.
13. 3.s. i advent.
9.00 (RG)
13. 3.s. i advent
20. 4.s. i advent. 		Fælles gudstjeneste for de 4 sogne i Helnæs kirke kl. 11.00
24. Juleaften
14.30		
24.		 Juleaften
25. Juledag
10.00		
25.		 Juledag
26. Anden juledag
9.30		
26. 		 Anden juledag
27. Julesøndag
---		
27. 		 Julesøndag
31. Nytårsgudstjeneste
14.30		
31. 		 Nytårsgudstjeneste

JANUAR

7. Fastelavn
14. 1.s. i fasten
21. 2.s. i fasten
28. 3.s. i fasten

16.00
11.30
11.00
--16.00

JANUAR

3. Helligtrekongers søndag. 		Fællesgudstjeneste for de 4 sogne i Sønderby kirke kl.17.00.
		Med læsninger, salmesang, musikalske indslag og altergang.
10. 1.s.e.h.3.k
---		
10. 1.s.e.h.3.k
17. sidste s.e.htk.
11.00		
17. sidste s.e.htk.
24. Septuagesima
9.30		
24. Septuagesima
31. Seksageisma.
11.00		
31. Seksageisma.

FEBRUAR

11.00
17.00 Julekoncert.

FEBRUAR

9.30		
11.00		
---		
9.30		

7. Fastelavn
14. 1.s. i fasten
21. 2.s. i fasten
28. 3.s. i fasten

SØNDERBY

KÆRUM

DECEMBER

DECEMBER

9.00 (RG)
17.00
11.00
9.30
11.00
--9.00 (RG)
11.00

6. 2.s. i advent. 		Aftensgudstjeneste i Sønderby kirke kl.19.00 m. læsninger, salmesang og gospelkor
13. 3.s. i advent.
17.00		
13. 3.s. i advent.
10.30
20. 4.s. i advent. 		Fællesgudstjeneste for de 4 sogne i Helnæs kirke kl.11.00
24. Juleaften
16.00		
24. Juleaften
14.30
25. Juledag
11.00		
25. Juledag 9.30
26. Anden juledag
9.30		
26. Anden juledag
11.00
27. Julesøndag
---		
27. Julesøndag
--31. Nytårsgudstjeneste
16.00		
31. Nytårsgudstjeneste
14.30

JANUAR

JANUAR

3. Helligtrekongers søndag. 		Fællesgudstjeneste for de 4 sogne i Sønderby kirke kl.17.00.
		Med læsninger, salmesang, musikalske indslag og altergang.
10. 1.s.e.h.3.k
10.30		
10. 1.s.e.h.3.k
--17.		sidste s.e.htk.
---		
17. sidste s.e.htk.
9.00 ( ALR)
24. Septuagesima
9.00		
24. Septuagesima
10.30
31. Seksageisma. Familiegudstjeneste i Kærum kirke kl.14.00. Babelstårnet genfortalt af duo Rosinante med musik og pantomime

FEBRUAR

7. Fastelavn
14. 1.s. i fasten
21. 2.s. i fasten
28. 3.s. i fasten

FEBRUAR

10.30		
9.00 (ALR)
---		
10.30		

7. Fastelavn
14.
1.s i fasten
21. 2.s. i fasten
28. 3.s. i fasten
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9.00
--10.30
9.00

INFORMATION

Børnegudstjeneste

KIRKEBIL: Til højmesser i Sønderby, Kærum, Dreslette kirker
kan bestilles taxa hos Taxa Fyn- Assens på tlf: 65 50 50 50.
Helnæs: Kontakt Marianne Therp på 6477 1668, hvis du har brug
for kirkebil til gudstjeneste.

I Dreslette kirke 2015
Tirsdag den 16. december kl. 9.30

For børn i dagpleje/vuggestue
og børnehavealderen.
Forældre, bedsteforældre o. a er meget velkomne.
Efter gudstjenesten er der æbleskiver og saft
i konfirmandlokalet.

FERIE OG FRI:
Kærum/Sønderby: Rikke Graff holder ferie i uge 6 2016.
Embedet varetages af Anders Lundbeck, Dreslette præstegård
Dreslette/Helnæs: Anders Lundbeck Rasmussen holder ferie
i uge 50 og i uge 7 2016. Embedet varetages af Rikke Graff,
Sønderby præstegård.
(K) Kirkekaffe. (RG) Rikke Graff, Sønderby.
(ALR) Anders Lundbeck Rasmussen.

Fra kirkebogen:
Dåb i Dreslette kirke
6. sept. Victor Juncher Østerby, 			
			
Fåborgvej 9,1 Gummerup
6. sept.
			

Frederik Nylandsted Møllebjerg, 		
Banevænget 3, Ebberup

Vielser i Dreslette kirke
8. aug.
Henriette Kjær Rasmussen og 		
			
Frank Finne Kjær Rasmussen, 			
			
Damgade 7 , st. tv. Assens
19. sept.
			
			

Julegudstjeneste

Mette Odgaard Ravn
og Anders Ravn,
Ved Nordstien 2, Assens

for Dreslette skole 2015
Onsdag den 17. december kl. 9.30

For børn i indskolingsgruppen
(0 – 2. klasse), samt 3. klasse.
Efter gudstjenesten er der
æbleskiver og saft i konfirmandlokalet.

Døde og bisatte Dreslette
25. sept. Lennart Christensen, 				
			
Herredsbjerg 2, Herredsbjerg 		
			
(Bisat fra Assens Kapel)
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med Hillside Gospelsingers

Fredagsklubben
i Dreslette

2. søndag i advent i
Sønderby kirke kl.19.00

Konfirmandstuen
ved Dreslette Præstegård

Adventsgudstjeneste

Arrangementer begynder kl. 14.30.
Deltagelse er gratis!
Kaffe og brød kan købes for kr. 30,-

Læsninger, salmesang og gospelkor
Alle er velkomne

Vinteren/foråret 2015-2016:
Fredag d. 11. december:
”Tid” – foredrag med sang og musik
v. organist og komponist Poul Balslev, Svendborg

Fredag d. 8. Januar:
”Barndom og ungdom i Østtyskland/DDR” v. Petra Witt

Fredag d. 12. februar:
”Da jeg opsøgte min ukendte familie på
De vestindiske øer” v. Else Møller, Kerteminde

Fredag d. 11. marts:
”Vejen til bispeembedet, mit virke og vejen dertil”
v. biskop Tine Lindhardt

NYTÅRSGUDSTJENESTE

Fredag d. 8. april:

DEN 31. DECEMBER

”Grib Nuet – Mist fodfæstet for en stund
og kom tættere på dine drømme”
– 6 års togt i egen sejlbåd
v. Bente og Peter Brendstrup

Kærum kirke kl. 16.00
Sønderby kirke kl. 14.30

Efterfølgende foreningens årlige generalforsamling
med dagsorden ifølge vedtægterne.

Fredag d. 13. maj: Sæsonens udflugt

Efter gudstjenesten
byder menighedsrådene
på kransekage og et
lille glas i våbenhuset.

Afgang fra Haarby 12.30 og Dreslette kl. 12.45.
Turen går til CLAY KERAMIKMUSEUM i Middelfart.
Eftermiddagskaffe på ”Restaurant Trinity” i Snoghøj
og herfra guidet tur til Strib inden turen hjemad.
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JULEKONCERT
i Helnæs Kirke

DRESLETTE KIRKE
Gudstjeneste - Nytårsaftensdag

ODIN-KORET SYNGER
3. søndag i advent.
Søndag d. 13. december kl. 17.00
Koret er et stort firestemmigt kor med 35-40 sangglade
medlemmer med både mænd og kvinder.
Stemmerne er sopran og alt for kvinderne, og tenor
og bas for mændene og alle vil gøres deres for,
at vi kan komme i julestemning.

Torsdag den 31. december 14.30

Fri entré.

Efter gudstjenesten byder menighedsrådet
på et glas champagne i våbenhuset

HELNÆS KIRKE

Gudstjeneste - Nytårsaftensdag

Bagefter:
Suppe i forsamlingshuset.

Torsdag den 31. december 16.00
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet
på et glas champagne i våbenhuset

Alle er velkomne.
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Julekoncert i Dreslette Kirke
Søndag den 6. december kl. 16 .00
Julekoncert for hele familien
i Dreslette Kirke med duoen Rosinante.

Efterfølgende er der mulighed for at deltage
i fællesspisningen i Dreslette Forsamlingshus.
Koncerten er gratis men prisen for maden
er 85,00 kr. pr. person,
børn under 12 år er halv pris.
Menuen er ikke fastlagt endnu, men det
bliver en varm ret samt kaffe/te og kringle.
Tilmelding til spisning er nødvendig og
senest den 28. november
til Henriette tlf. 23336558 - 64771241
eller Villy tlf. 64741434.
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Krybbespil

i Sønderby kirke

Torsdag den 17. december kl.19.30
Traditionen tro inviterer vores sognes kommende
konfirmander. til aftensgudstjeneste, hvor vi blandt
andet skal se årets
krybbespil.
Kom og lad
julestemningen
brede sig…
Alle er velkomne

FÆLLES AFTENGUDSTJENESTE

Kristendom og
velfærdsstat

For Sønderby,
Kærum, Dreslette og
Helnæs sogne.

Er der en sammenhæng?
Onsdag den 3. februar kl.19.00 i
konfirmandstuen i Sønderby

Hellig Tre Kongers søndag
Den 3. januar
i Sønderby kirke
kl. 17.00

Professor Jørn Henriksen vil i foredraget fortælle om
velfærdsstatens udvikling eller måske snarere afvikling.
En bevægelse fra næstekærlighed til konkurrencestat,
fra et menneskesyn til et andet.
Jørn Henriksen er professor
ved Syddansk Universitet og
blandt andet forfatter til et
nyt seksbindsværk om dansk
velfærdshistorie.

En gudstjeneste med vægt på
liturgi, musik og læsninger.
Begge sognepræster medvirker.
Efter Gudstjenesten
er der kaffe i våbenhuset.

Alle er velkomne.
Kaffe 25,11

ADRESSE-LABEL

Assens Provsti´s Reformations Marathon, har i
efteråret besøgt Sønderby, Dreslette og Kærum
kirker. Her kunne de i gns. ca. 80 fremmødte b.la
høre om kirkernes historie og indretning, om
reformationen, samt synge salmer. Reformations
Marathon fortsætter rundt til alle provstiets kirker
indtil 500 års jubilæet for reformationen i 2017.

