KIRKEBLADET
FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE-HELNÆS
MARTS - APRIL - MAJ 2015

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:
Fra 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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Og hvis man forestiller sig, at man som forælder helt har mistet
troen, vil man så ikke forvente at finde en stedfortrædende tro hos
præsten? Og hvis man forestiller sig, at man efter begravelsen læser
et interview med den præst, som har begravet ens barn, og læser, at
han i virkeligheden ikke tror på det, han har forkyndt. Nej, han tror
slet ikke på, at vi skal se vore afdøde igen.Vil vi så ikke stå tilbage med
en meget mærkelig fornemmelse?
Men er det ikke bare en styrke ved folkekirken, at den er så rummelig?
Og til kan der siges, at rummelighed jo kun giver mening, som en
tidligere biskop i Københavns stift engang formulerede det, hvis huset
har vægge og tag. Ellers er det jo en ruin!
Det er svært at se meningen med rummelighed i den danske folkekirke, hvis det kirken skal rumme, ikke har noget med kristendom at
gøre.
Og det har det ikke, hvis Jesu Kristi opstandelse fra de døde, tolkes
alene som ”en virkelig vigtig fortælling.”
Hvis der kun er tale om en fortælling, hvad adskiller så kirken fra så
meget andet? For der er mange fantastiske fortællinger, og der har
gennem historien levet mange spændende og store personligheder,
som har revolutioneret verden, og meget godt er fulgt med i
kølvandet på de strømninger, de har sat i gang.
Men hvis man er kristen, så er Jesus ikke alene en kilde til ”en virkelig
vigtig fortælling.”
Nej hvis man er kristen, så er Jesus intet mindre end Guds søn. Og
grunden til, at det giver mening at tro det, og det som adskiller ham
fra så mange andre, som også kæmpede en vigtig sag og som også
blev korsfæstet er, at han opstod fra de døde!
Påskemorgen er en afgørende begivenhed.
Det er kernen i Kristendommen. At Jesus, Guds søn, blev født ind
i verden, levede og døde og genopstod. Ikke kun som et poetisk
billedsprog, ikke alene som en finurlig fortælling, ikke som en omgang
underholdning inden kaffen og det bløde brød, men som den
begivenhed, vi skal hænge vort håb på.
Når vi bliver døbt, genfødes vi til det levende håb.
Det levende håb er, at Jesus stod op fra de døde. Vi kan godt
bruge et poetisk billedsprog, hvor vi siger, at opstandelsen
betyder, at der altid er mere at sige, når vi tror, det er slut,
og hvordan vi ellers måtte vælge at formulere det.
Det er imidlertid afgørende, at det ikke kun er poetiske ord, men at
poesien har sit udspring i noget, som er guddommeligt.

Tror vi selv på det?
Det er ofte, at bjergbestigere beskriver deres oplevelse ved at bestige
et bjerg som noget, der skaber en mærkbar forandring i deres liv.
En oplevelse, hvor de har sat sig udover hverdagen og der på vej mod
toppen mærker følelsen af et mere overordnet mål med livet, en ny
retning i tilværelsen.
I dag befinder vi os sammen med de tre disciple, Peter, Jakob og
Johannes på toppen af et bjerg. Det er Jesus, som har ført os herop.
Og det, vi sammen med disciplene oplever, er, at det lys, som her på
bjerget stråler fra Jesus, forklarer os, hvem Jesus er!
Forklarelsen på bjerget er en forudsigelse af den historiske
begivenhed, at Jesus, som Guds søn, skal opstå fra de døde.
Det springende punkt, og det, som afgør, om vi er kristne, er lige
præcis det, som forudsiges her. Troen på, at Jesus er opstået fra de
døde.
Og denne forandringsgivende og glade forkyndelse er der nu
en kollega, en sognepræst fra Sydhavnen i København, som giver
anledning til at gøre det klart, hvor afgørende troen på opstandelsen
påskemorgen er!
For desværre oplever Folkekirken nu endnu en gang, at en præst,
proklamerer, at han har svært ved at tro på, at Jesus opstod fra de
døde.
I et interview i december måned udtaler min præstekollega fra
Sydhavnen, og jeg citerer, ”Jeg kan ikke tro på, at Jesus fysisk stod op
af graven. Det bliver for overnaturligt for mig. Men det er en virkelig
vigtig fortælling.”
Tilsvarende sagde han, at ”hvis jeg en gang imellem siger, at vi skal se
ham (den afdøde, red.) igen, så kommer jeg lidt med en nødløgn, for
det tror jeg ikke selv på.”
- Der er helt sikkert mange, som vil være enige i udtalelserne her.
Men det særlige er her, at udtalelserne kommer fra en sognepræst.
Og det er et problem.
Hvis man nu forestiller sig det værste mareridt, hvor man sidder hos
præsten, fordi ens søn eller datter er død. Og man i samtalen taler
om, hvad der sker, når vi dør. Taler om betydningen af, at Jesus brød
gravens mørke. At når vi sænker en kiste ned i jorden, ikke sænker
kisten ned i mørket, nej, vi sænker kisten ned i jorden i lyset af Kristi
opstandelse. Går man så ikke ud fra, at det er dét præsten tror på?

Fortsættes side 4
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Hvis ikke vi tror på, at Kristus brød gravens mørke, så er vi ikke
kristne.
Vi kan godt tale længe om, hvad kødets opstandelse er, og hvad en
legemlig opstandelse er og hvad forskellen er. Men vi kan også bare
lade billedet stå. Billedet af den tomme grav og englen som peger ud
i lyset for at fortælle, hvor Jesus er.
Men skal vi ikke kunne ytre os frit?
Jo bestemt! Det gælder i alle sammenhænge; hvis ikke vi kan ytre os
frit; hvis ikke der findes kritiske røster, så er der ingen udvikling, og
det gælder naturligvis også for kirken.
Når det gælder ytringsfrihed, så er vi nok slet ikke klar over, hvor
rige vi er, at vi lever i et samfund, hvor vi kan og må tænke og tale frit.
Men for at citere apostlen Paulus, der i et brev til en menighed skriver
om frihed, ”alt er tilladt, men ikke alt gavner.”
Om det gavner den danske folkekirke, at en sognepræst føler behov
for at proklamere sin manglende tro er nok tvivlsomt.
Det er ikke nødvendigvis op til os selv, om vi kan tro, at Jesus stod op
fra de døde, at der findes et Paradis, og at vi skal mødes igen, når vi

dør. Det er ikke givet alle at tro det. Men søger vi kirken, så forventes
det, at troen findes her, og at det, vi tror på, forkyndes. Ikke som
nødløgne, men rent og purt.
Hvis ikke vi som præster tror på den begivenhed, Jesus i dag peger hen
på ved forklarelsen på bjerget, hvor disciplene ser ham, og han bliver
som forvandlet for øjnene af dem, så må vi overlade prædikestolen
til andre.
Tro og tvivl er ikke hinandens modsætninger. Men tro og ikke-tro
er hinandens modsætninger. Og ikke-tro har ingen berettigelse fra
prædikestolen.
Kirken skal være som hændelsen på bjerget. Kirken skal forkynde, at
vores kristne Gud berører os, ikke kun som et element, der sætter
følelser i gang hos os, men som også, når vi dør, river os ud af dødens
garn, som Jakob Knudsen beskriver det i sin morgensalme.
Det er forkyndelse af evangeliet.
Disciplene faldt til jorden, da de hørte røsten fra skyen, ”du er min
søn, i dig har jeg fundet velbehag.”
Men Jesus sagde til dem, ”Rejs jer, og frygt ikke!” Og da de løftede deres
blik, kunne de kun se Jesus alene. Mens de gik ned fra bjerget, befalede
Jesus dem, ”fortæl ikke nogen om dette syn, før Menneskesønnen er
opstået fra de døde.” Matt 17,1-9
Rikke Graff

2. pinsedag på Helnæs
Fælles friluftsgudstjeneste den 25. maj kl. 11.00
for Dreslette, Sønderby, Kærum og Helnæs sogne.

Fra kirkebogen: (Dreslette/Helnæs)

Messingensemblet Brasseneserne medvirker.
Efter gudstjenesten pølser med tilbehør og noget at
drikke. Medbring meget gerne noget at sidde på.
Kør mod Strandbakken. Der kan benyttes kirkebil.
Afholdes i sommerhusområdet Sommerland
med udsigt over vandet.
Helnæs menighedsråd

Dåb i Dreslette kirke
9. nov.
Valdemar twisttmann Hansen,
			
Axel Brahesvej 2, Veflinge
Begravelser fra Dreslette kirke
18. dec.
Peter Holger Eriksen,
			
Sandhavegyden 3, Enemærket.
31. jan.
Hanne Hviid, Odensevej 29 E, Assens.
Dåb i Helnæs kirke
22. nov.
Frederik Lykke Hansen,
			
Skt. Hans Gade 47, Odense.
Bisættelse fra Helnæs kirke
10. dec.
Børge Johannes Hansen,
			
Strandbakken 13, Helnæs
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Krig og Kristendom

Fredagsklubben
i Dreslette

KIRKEHØJSKOLEDAG
søndag den 8. marts
for Sønderby, Kærum, Dreslette
og Helnæs sogne

Konfirmandstuen
ved Dreslette Præstegård

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

Helnæs kirke
kl. 11.00

Foråret 2015:

Gudstjeneste
ved hærprovst
Thomas Hansen Beck.

Fredag d. 13.03.2015:
”Den store danske udvandring til
Amerika”
v. museumsdirektør
Torben Grønnegaard Jeppesen, Odense

Borgerhuset, Helnæs Byvej 63 kl. 12.30
Fællesspisning på Madlejrskolen på Helnæs.

Fredag d. 10.04.2015:
”Om alt det gode der er ved at bo
i Udkants Danmark”

Kl. 13.30

Vi slår ihjel og lever med det.
Samvittighedsspørgsmål og etiske
overvejelser i forbindelse med
krig. Foredrag og debat ved
oberstløjtnant Lars Møller.

v. tidl. chefredaktør Arne Mariager, Faaborg.

Efterfølgende foreningens årlige generalforsamling med
dagsorden ifølge vedtægterne.

Fredag d. 8.05.2015:
”Fredagsklubben i Dreslette”

Kl. 14.30

Foredrag og debat
ved hærprovst Thomas Hansen Beck.

har eksisteret i 10 år, og det ejres med en heldagstur til
Svendborg Forsorgsmuseum og efterfølgende middag på
Bregninge Mølle. Eftermiddagskaffe og måske lidt mere på
hjemturen.
Afgang fra Dreslette kl. 10.00 og fra Haarby kl. 10.10.

Pris: Foredrag og frokost.............. 125,Pris: Foredrag............................................. 75,-

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

Tilmelding: Anne Hansen, tlf. 64 77 13 76
eller Elin Andersen, tlf. 64 74 10 31.
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GUDSTJENESTER
DRESLETTE

HELNÆS

MARTS

MARTS

2. s.i fasten
9.30 (K)
1.
2. s.i fasten
11.00 (K)
3. s.i.fasten
---		
8.
3. s.i.fasten
11.00
Fælles kirkehøjskoledag for de fire sogne. Begynder med gudstjeneste i Helnæs kirke kl. 11.00
15.		Midfaste
14.00 (PLJ)
15. 		 Midfaste
--22. 		Mariæ bebudelses dag
---		
22. 		 Mariæ bebudelses dag 9.00 (RG)
29. 		Palmesøndag
9.30		
29. 		 Palmesøndag
11.00
1.
8.

APRIL

2.		Skærtorsdag
3. 		Langfredag
5.		Påskedag
6. 		Anden påskedag
12. 1. s.e.påske
19. 2. s.e.påske
26. 3. s.e.påske

APRIL

9.30
2. 		 Skærtorsdag
11.00		
3. 		 Langfredag
11.00		
5. 		 Påskedag
Fællesgudstjeneste i Kærum kirke kl. 10.00 - Påskens salmer
---		
12.
1. s.e.påske
9.00 (RG)
19.
2. s.e.påske
11.00		
26.
3. s.e.påske

MAJ

11.00
17.00
9.30
11.00
--9.30

MAJ

1. 		Bededag
10.00 Konfirmation
1. 		 Bededag
13.00 Konfirmation
3. 4. s.e.påske
9.30		
3.
4. s.e.påske
11.00
10. 5. s.e.påske
11.00		
10.
5. s.e.påske
9.30
14. 		Kristi himmelfarts dag
9.00 (RG)
14. 		 Kristi himmelfarts dag --17. 6. s.e.påske
9.30		
17.
6. s.e.påske
11.00
24. 		Pinsedag
11.00		
24.		 Pinsedag
9.30
25. 2. Pinsedag
---		
25.
2. Pinsedag
11.00
Fælles gudstjeneste for de 4 sogne på Helnæs kl. 11.00.
31. Trinitatis søndag
11.00		
31. 		 Trinitatis søndag
---

		SØNDERBY				KÆRUM
MARTS

1. 2. s.i fasten
8. 3. s.i fasten.
15. 		Midfaste
22.		Mariæ bebudelsesdag
29. 		Palmesøndag.

APRIL

2. 		Skærtorsdag
3. 		Langfredag
5. 		Påskedag
6.		Anden påskedag
12. 1. s.e.påske
19. 2. s.e.påske
26. 3. s.e.påske

MARTS

9.00		
1.
2. s i fasten
10.30
Gudstjeneste for de 4 sogne i Helnæs kirke kl.11.00 Prædikant Thomas Hansen Beck.
10.30		
15. 		 Midfaste
9.00
---		
22. 		 Mariæ bebudelsesdag 10.30
Påskevandring for hele familien i Sønderby kirke kl.10.00

APRIL

17.00		
2. 		 Skærtorsdag
9.00		
3. 		 Langfredag
10.30		
5. 		 Påskedag
Fællesgudstjeneste i Kærum kirke kl. 10.00 - Påskens salmer
---		
12.
1. s.e.påske
10.30		
19.
2. s.e. påske
9.00		
26.
3. s.e.påske

MAJ

MAJ

19.00
10.30
9.00 (K)
9.00 (ALR)
--10.30

1.		Bededag
10.00 Konfirmation
1. 		 Bededag
--3. 4. s.e.påske
---		
3.
4. s.e.påske
--- Konfirmation
10. 5. s.e.påske
Vestfyens pigekor. Læsning, kor og fællessang. Sønderby kirke kl.16.00
14. 		Kristi Himmelfarts dag
---		
14. 		 Kristi Himmelfartsdag 10.30
17. 6. s.e.påske
10.30		
17.
6. s.e.påske
9.00
24. 		Pinsedag
9.00		
24. 		 Pinsedag
10.30
25. 		Anden Pinsedag
Fælles friluftsgudstjeneste for de 4 sogne på Helnæs kl.11.00
31. 		Trinitatis søndag
9.00 (ALR)
31. 		 Trinitatis søndag
---
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INFORMATION

Koncert lørdag den
9. maj kl. 20.00
i Helnæs Kirke

KIRKEBIL:
Til højmesser i Sønderby, Kærum, Dreslette kirker kan bestilles
taxa hos Taxa Fyn- Assens på tlf: 65 50 50 50.
FERIE OG FRI:
Dreslette- Helnæs:
Uge 10 og 11 er Anders Lundbeck Rasmussen på
feltpræsteuddannelse. Embedet passes af skiftende præster.
Henvendelse rettes til Rikke Graff, Sønderby præstegård.

70 - året for Danmarks
befrielse fejres med en koncert
med
“Et letsindigt ord”

(K) Kirkekaffe.
(RG) Rikke Graff, Sønderby.
(ALR) Anders Lundbeck Rasmussen.
(PLJ) Peter Lindholt Jessen,Vissenbjerg.

Fra kirkebogen: (Sønderby/Kærum)
Døbt i Sønderby kirke:
18. jan. Line Lykke Sørensen,
			
Bøgevænget 3, Ebberup

“Et letsindigt ord” spiller og fortæller om musikken i
Danmark under besættelsen. Koncerten bliver suppleret
med fortællinger om de komponister, tekstforfattere og
musikere, der skabte og fremførte musikken.

Viet i Sønderby kirke:
17. jan. Camilla Falk Boserup Nielsen og
			
Ajvin Ducher Spandet, Savværksvej 2E, Glamsbjerg

I besættelsestidens censurerede Danmark blev både
swing-musikken og revyen særligt populære, og mange
revyer forsøgte at gå helt til stregen med åbenlys eller
underforstået humor. Musikken og revyerne kunne bruges både som en protestmulighed og anledning til adspredelse.

Bisat / begravet fra Sønderby kirke:
22. nov. S. Helge Sørensen, Askevej 33, Vejen
26. nov. Ketty Johanne Kærvang Jørgensen,
			
Vintergårdsvej 2, Mosemarken
6. dec Gudrun Haugaard, Pilehøjen 7, Ebberup
31. dec. Jytte Margit Thomsen, Bøgevænget 2, Ebberup
14. jan. Ella Kistrup, Birkevænget 4, Ebberup
30. jan. Flemming Willemoes Hansen,
			
Flædekærvej 3, Saltofte

Takket være samarbejdet kan entréprisen holdes på:
Voksne kr. 75,- og børn og unge kr. 50,Koncerten arrangeres i samarbejde med Helnæs
Kultur- og Musikforening,
Sønderby, Kærum og Helnæs menighedsråd

Bisat/begravet fra Kærum kirke :
13. dec. Birgitta Ellis Mortensen, Drejet 8, Thorø Huse
3. jan. Flemming Drejøe Frederiksen, Pilehaven 77, Assens
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Historien
bag fortællingen
ADRESSE-LABEL

KONFIRMANDSTUEN I SØNDERBY
Onsdag den 15. april kl.19.00
Ib Ivar Dahl fortæller om
Helnæs’ åndelige og materielle kultur
i hedenold og om egnen som
godedømme i tidlig vikingetid.

Gudstjeneste
med Vestfyens
Pigekor!
Søndag, den 10. maj
i Sønderby kirke kl.16.00
Med læsninger og fællessang
Alle er velkomne

Fra familiegudstjenesten
i Kærum kirke
søndag den 25. januar
med Trio Rosinante

Alle er velkomne
Kaffe 25,-

