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Deadline for indlevering 
af materiale til kirkebladet 

er 1. november 2005

Fødsel:
Jordmoderen anmelder fødslen til sogne-
præsten.
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 under-
skrevet stand til sognepræsten inden 14 
dage efter fødslen.

Dåb:
man henvender sig hos sognepræsten 
med oplysning om fadders navn og adres-
se og træffer aftale om en dåbssamtale. 

Bryllup:
man henvender sig først til bopæls-
kommunen, 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 henvendel-
se til sognepræsten og kirkegårdslederen. 
- en bedemand kan evt. ordne de forskel-
lige 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 sogne-
præsten, er man meget velkommen til at 
ringe og aftale tid.

Praktiske oplysninger: Hvor henvender man sig:
Sønderby-Kærum:
Sognepræst:
rikke Graff
Kirkebakken 21, 5631 ebberup,
tlf. 64 74 10 68. e-mail: rgpk@km.dk
træffetid:  tirsdag-fredag kl. 12-13 
samt efter aftale. 
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.

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

Kirkeværge Dreslette kirke:
Holger Andersen,
Vesteragegyden 29, 5683 Haarby
tlf. 64 77 16 72.

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:
Charlotte foss madsen
Strandbakken 10
tlf. 64 77 17 10

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:
Helle blume Andresen,
Stævnevej 22, 5631 ebberup
tlf. 23 70 27 09.

Kirkebladets fotograf:
Helle blume Andresen

layout: AL Grafisk  Design · Tlf. 30 26 57 41 - tryk: Deslers Bogtryk  · Tlf. 64 71 48 09
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Den sure og dovne 
ekspedient 

og det spildte talent

Prædiken til Septuagesima 2012. 
Matt 25,14-30 DDS: 4/29/397/-/686/398.

det kan til stadighed undre mig, at helt almindelige, 
dagligdags gøremål – som at købe en bluse, bestille 
en kop kaffe eller købe mad – kan byde på så vidt 
forskellige oplevelser.
der kan være de gode oplevelser, hvor vi føler os godt 
behandlet, og der kan være de knapt så gode oplevelser, 
hvor vi får en underlig fornemmelse af, at man som 
kunde nærmest er til besvær. 
måske går der lang tid, inden man overhovedet 
bliver bemærket, måske må man ligefrem afbryde to 
ekspedienter i en privat samtale for at gøre opmærksom 
på sig selv.  en samtale, der lader til at være meget vigtig, 
ja faktisk så vigtig, at personalet finder det upassende, 
at kunden overhovedet har bevæget sig ind i butikken. 
man kan opleve, at den, som betjener én, lader til slet 
ikke at være interesseret i at sælge varen.
bevares, vi kan alle have en dårlig dag, men det kan 
alligevel godt undre, hvad de sure og tvære ekspedienter 
mener, de får ud af deres vrangvillighed.
tænker de mon: sikke en dejlig arbejdsdag, sikke jeg 
sparede på mine smil og mit gode humør; nu kan jeg 
rigtig slå mig løs her efter fyraften? 
Siger de triumferende til sig selv: godt gået, kære ven! 
Jeg gav ikke mere ud, end min løncheck kan trække? 
Hvad vinder disse mennesker ved at give udtryk for 

deres kedelige indstilling til det arbejde, de dog i det 
mindste tjener deres penge ved? 
for år tilbage, da jeg stadig boede i København, 
ændrede kundebetjeningen i mange af hovedstadens 
forretninger, restaurationer og caféer sig pludselig 
markant. nu oplevede jeg oftere og oftere, at der 
var ekspedienter, som rent faktisk gav udtryk for, 
at de satte pris på, at jeg havde valgt netop deres 
arbejdsplads til mine indkøb. Jeg oplevede, at jeg som 
kunde blev betjent på den bedst mulige måde.

langt hyppigere end tidligere blev jeg mødt af søde, 
smilende og imødekommende ekspedienter og sjovt 
nok, havde de alle sammen det tilfælles, at de talte 
dansk med kraftig svensk accent. der var nemlig tale 
om unge mennesker, som havde taget turen over 
øresund fra vort broderland og fundet arbejde i 
København.

Jeg vil bestemt ikke påstå, at der ikke findes glade og 
dygtige danske ekspedienter. det gør der så afgjort, 
men stillet lidt skarpt op, så var det tydeligt, at de 
unge svenskere, som havde søgt arbejde i danmark, 
ikke var bange for at lade taknemmeligheden over 
overhovedet at have fået et arbejde skinne igennem. 
til stor glæde for deres omgivelser.
 
og man forstår jo godt, at de forretningsdrivende 
ansætter personer, som forstår at gå til arbejdet 
med godt humør. Hvem vil ikke langt hellere ansætte 
en person, som forvalter sit arbejde som om, det 
var ham eller hende selv, der ejede forretningen? 
Hvem vil ikke langt foretrække en medarbejder, som 

Fortsættes side 4
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formår at sætte sig i kundens sted og gøre situationen 
til en god oplevelse for både sig selv og kunden frem 
for en ekspedient, der signalerer, at det hele bare skal 
overstås og helst lidt hurtigt? 
den glade ekspedient og den tvære ekspedient får lige 
meget i løn.
og man kan jo så stille spørgsmålet, om det er spildt 
arbejde, at den glade ekspedient investerer noget af 
sig selv og kaster et par smil fra sig, når nu det ikke, 
økonomisk i hvert fald, kan betale sig?

for selv om den glade og loyale ekspedient bidrager 
til, at omsætningen i forretningen øges – det hænger 
jo som regel sådan sammen, at tilfredse kunder vender 
tilbage – så mærker han jo ikke nødvendigvis noget til 
den økonomiske effekt af den øgede omsætning.
og så alligevel. for måske kan det i det lange løb rent 
faktisk godt betale sig at løfte sin arbejdsopgave som 
den glade ekspedient. for den sure ekspedient risikerer 
jo, at kunderne holder sig væk, at omsætningen falder, 
og at han eller hun selv med tiden bliver sat fra 
bestillingen. det sidste fordi chefen forhåbentlig er 
fornuftig nok til at fyre den dårlige medarbejder, eller 
fordi forretningen ganske enkelt ikke længere kan løbe 
rundt.

Herren i lignelsen driver også en forretning, en 
virksomhed. Han er, nu da han skal rejse bort for en 
tid, naturligvis interesseret i, at hjulene i forretningen 
holdes i gang, og han betror derfor sine tjenere hver 
en sum penge. Ikke det samme beløb, for herren er en 
klog mand og han betror kun sine tjenere så meget, 
som han ved, at de hver især magter at tage ansvar for. 
de to af tjenerne tager opgaven på sig ved at investere 

Døbt i Sønderby kirke:

 23. okt. noah Pedersen,
   rosenørnsvej 37, odense
 29. jan. Sif muf Jønsson,
   Wittenbergvej 65, ebberup
 29. jan. Peter Kierstein Augstsen,
   Kirkebakken 22, Sønderby 
 
Viet i Sønderby kirke:

 3. dec.  Christina lind Holst nielsen & 
   torben nielsen, 
   Wittenbergvej 77, ebberup

Bisat/ begravet i Sønderby kirke:

 6. dec. Inge lise Jordan, 
   toftedalsvej 20, ebberup
 7. dec. Jens ejler Hansen, 
   toftedalsvej 5, ebberup
 28. dec. Jytte dolleris, 
   ravnekærvej 13, ebberup
 6. jan. erna elisabeth rasmussen, 
   Kirkebakken 15, Sønderby

Døbt i Kærum: 

 27. nov. Agnes Kjær Veje, 
    ravnekærvej 73, ebberup
 18. dec. Alfred Sønderby,
   Akkerup, filstruplund 16, Haarby

Bisat/ begravet i Kærum kirke:

15.dec. mogens Valdemar, 
   Slippen 2, thorø huse

Fra kirkebogen:
Fortsat fra side 3
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det, deres herre har betroet dem, og de opdager 
hurtigt, at summen vokser, jo mere de investerer. 
den tredje tjener derimod går helt anderledes til 
opgaven. 
Herren har været skånsom mod ham og har ved kun at 
tildele ham et eneste talent, ikke villet pålægge ham en 
større opgave, end hans evner rækker til. tjeneren skal 
såmænd blot få det ene talent til at vokse.

men ekspedienten, undskyld tjeneren, har faktisk 
allerede på forhånd fraskrevet sig opgaven. Han svigter 
sin herre og siger til ham, – Herre, jeg kender dig som en 
hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor 
du ikke har spredt, og af frygt for dig gik jeg hen og gemte 
din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er. 

den dårlige tjener forholder sig til det, han har fået 
betroet som om, det var det en husholdningsøkonomi, 
han skulle få til at hænge sammen, som om der var 
tale om tandpasta og køkkenruller. for her gælder det, 
at jo mere, man bruger, jo mindre er der tilbage. men 
det, tjeneren havde fået betroet, kan ikke sammenlignes 
med den økonomi, vi kender fra vores egen husholdning. 
det talent, Herren havde betroet tjeneren, skulle ikke 
gemmes bort og spares på. det skulle tværtimod 
bruges og investeres. Hvis det havde været Herrens 
mening, at talenterne, som han betroede sine tjenere, 
skulle graves ned og gemmes i et hul i jorden, havde 
han jo slet ikke behøvet at betro dem til nogen. 
de talenter, tjenerne fik betroet, bør ikke sammenlignes 
med de kroner og ører, vi køber vore daglige 
fornødenheder eller betaler regninger for. Her er 
tale om en helt anden form for økonomi. det er en 
økonomi, hvor der på paradoksal vis kommer flere 
talenter til, jo flere talenter vi giver ud.
Jo mere vi elsker, jo mere kærlighed; jo mere nærhed, 

jo mere fylde; jo mere vi tror, desto større og mere 
vidunderlig bliver verden.
Enhver som har, til ham skal der gives.

Herren i lignelsen er naturligvis et billede på vores 
himmelske Herre. tjenerne er os mennesker. mennesker, 
der tror på Gud med ærefrygt, og mennesker, der ikke 
tør nærme sig Gud af frygt for ham. den frygt hvor vi 
forsøger at holde os fri af ham, forsøger at skjule os for 
Gud et sted derude i mørket, hvor der til sidst kun er 
gråd og tænderskæren.

to vidt forskellige måder at forholde sig til Gud på.

måske får vi lidt ondt af den utro tjener, for han kunne 
jo have alle mulige grunde til at frygte sin herre. Hvem 
ved, hvad Herren gennem årene har budt ham?
men sagen er, at der i kristen sammenhæng ikke findes 
nogen undskyldning for ikke at tage ansvaret på os for 
det liv, vi hver især er blevet betroet.
Hvis vi frygter for det ene eller det andet, så er det 
vores eget ansvar at overvinde den frygt og komme 
tættere på Gud og tættere på den befriende og 
forløsende indsigt: at i Guds øjne, er der ingen af os, 
som kan påberåbe sig at være offer for urimelige 
forventninger eller for et urimeligt arbejdspres. Gud 
forlanger ikke det umulige af os, men han forlanger ét: 
at ethvert menneske investerer alt, hvad det kan og har 
med det formål at tjene Gud i tro og tillid. Gør vi det, 
så forstår vi, at den kærlighed, som vi lever af, og som er 
guddommelig, aldrig slipper op! der vil altid være mere, 
hvor den kommer fra, og det allermest forunderlige er, 
at jo mere vi investerer, jo mere vi giver ud, jo mere får 
vi igen.

Amen. 
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guDSTjEnESTER
   dreSlette KIrKe  HelnæS KIrKe
 marts: marts:
 4. 2. s. i fasten 11.00  4. 2. s. i fasten 9.30 
 11.  3. s. i fasten  - - -  11.  3. s. i fasten 11.00
  Fælles højskoledag for de fire sogne – begynder med gudstjeneste i Helnæs kirke kl.11.00.
  Prædikant: Journalist, forfatter og præst Sørine Gotfredsen.
 18.   midfaste 11.00  18.  midfaste 17.00 
 25.  mariæ bebudelsesd.  9.00 (rG) 25.  mariæ bebudelsesd. Ingen
 
 April: April:
 1.    Palmesøndag  9.30 (K) 1.  Palmesøndag 11.00  (K)
 5.  Skærtorsdag 11.00  5.  Skærtorsdag 9.30 
 6.  langfredag 9.30  6.  langfredag 11.00
 8.  Påskedag 11.00  8.  Påskedag 9.30 
 9.   Anden påskedag  - - -  9.  Anden påskedag - - -
  Fælles påske-musikgudstjeneste for de fire sogne i Kærum kirke kl.16.00 - korensemble medvirker
 15. 1. s.e.påske 11.00  15. 1. s.e.påske 17.00
 22. 2. s.e.påske 9.00 (nn) 22. 2. s.e.påske Ingen
 29. 3. s.e.påske Ingen  29. 3. s.e.påske 10.00 
        Konfirmation
 maj: maj:
 4.  St. bededag 10.00  4.   bededag Ingen
   Konfirmation 
 6. 4. s.e.påske 11.00  6.  4. s.e.påske 9.30
 13. 5. s.e.påske 11.00  13. 5. s.e.påske 17.00
 17.  Kr. himmelfarts dag 9.30 (K) 17.  Kr. himmelfarts dag  11.00  (K) 
 20. 6. s.e.påske Ingen  20. 6. s.e.påske 9.00 (nn)
 27.  Pinsedag 11.00  27.  Pinsedag  9.30
 28.  Anden pinsedag  - - -  28.  Anden pinsedag  - - -   
   Friluftsgudstjeneste for de fire sogne kl. 11.00 ved Drejet Thorø Huse

Alle præster i Assens provsti er på fælles efteruddannelse fra. 19-23. marts. Embedet varetages i perioden af præster fra Middelfart provsti. 
Yderligere oplysninger: 64771083. Dreslette. Kirkebil til alle højmesser og højtider:  Assens Taxi: 64 74 16 46. Bestilles senest dagen før 
gudstjenesten, inden kl.20.00. Helnæs. Kirkebil 64 77 16 68 / 23 70 27 09 (K) kaffe
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guDSTjEnESTER
  
  Sønderby KIrKe   Kærum KIrKe
 marts: marts:
 4. 2. s. i fasten 10.30  4. 2. s. i fasten  9.00 
 11.  3. s. i fasten  - - -  11.  3. s. i fasten  - - -
  Fælles højskoledag for de fire sogne – begynder med gudstjeneste i Helnæs kirke kl.11.00.
  Prædikant: Journalist, forfatter og præst Sørine Gotfredsen.
 18.   midfaste 9.00  ( Alr) 18.  midfaste Ingen 
 25.  mariæ bebudelsesd. 17.00   25.  mariæ bebudelsesd. 10.30  (K)
 
 April: April:
 1.    Palmesøndag 10.30  1.  Palmesøndag 9.00
 5.  Skærtorsdag 17.00  5.  Skærtorsdag 19.00
 6.  langfredag      9.00  6.  langfredag 10.30
 8.  Påskedag      10.30  (K) 8.  påskedag 9.00  (K) 
 9.   Anden påskedag  - - -  9.  Anden påskedag - - -
  Fælles påske-musikgudstjeneste for de fire sogne i Kærum kirke kl.16.00 - korensemble medvirker
 15. 1. s.e.påske         Ingen  15. 1. s.e.påske 9.00 (Alr)
 22. 2. s.e.påske 10.30  15. 2. s.e.påske Ingen
 29. 3. s.e.påske 9.00  29. 3. s.e.påske 10.30

 maj: maj:
 4.  bededag 10.00 &12.00  4.  bededag Ingen
   Konfirmation
 6. 4. s.e.påske   Ingen  6.  4. s.e. påske konfirm. 10.00
 13.  5.s.e.påske 9.00  (Alr) 13. 5. s.e. påske Ingen
 17.  Kr. himmelfarts dag 10.30  17.  Kri. himmelfarts dag  9.00
 20. 6. s.e.påske 17.00  20. 6. s.e.påske 10.30
 27.  Pinsedag 10.30  27.  Pinsedag 9.00
 28.  Anden pinsedag  - - -  28.  Anden pinsedag  - - -   
   Friluftsgudstjeneste for de fire sogne kl. 11.00 ved Drejet Thorø Huse

Rikke Graff er på provstikonvent fra mandag d.19. marts til fredag d. 23. marts. Embedet varetages af en præst fra Middelfart provsti, 
som træffes på det vante telefonnummer: 64 74 10 68. Kirkebil til alle gudstjenester: Assens Taxi:  64 74 16 46 bestilles senest dagens før 
gudstjenesten. (K) kaffe.
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Dåb i Dreslette kirke:

 20.  nov. William Anderson,  
   Snavevej 15, 
   Snave

 27.  nov. laurits brun Vestermark,  
   Købkes vej 5, 
   odense m

 27.  nov. magnus twisttmann,
   nyvej 9, 
   ebberup

 5.  febr. Johan lejre Stougård, 
   tømmergyden 2, 
   dreslette

Bisatte og begravede 
i Dreslette kirke:

 3.  dec. mary metha Strange,
   Syrenvej 24e, 
   Haarby

 10.  jan. Jytte Henriksen lautrup,
   Skelvej 4A, 
   Assens

 20.  jan. Gunner mogensen,
   Snavevej 5, 
   Snave

Dåb i Helnæs kirke
 
 4.  dec. beate rune Hermansen,  
   Gartnergade 9b 2 tv., 
   København n

Fra kirkebogen: Dreslette Sogns

Sommerudflugt
ER I åR RyKKET FREm TIL

Lørdag den 16. juni.

udflugten starter kl. 08.00  og går til 
engelsholm Højskole samt nørup Kirke.

yderligere informationer i næste kirkeblad.

Tilmelding til:
Kirsten ø. rasmussen tlf. 64771553 eller

Vibeke b. Andersen tlf. 64771090 

Fælles påske-musik-
gudstjeneste
For de 4 sogne

i  Kærum kirke 2. påskedag kl.16.00

Oplev påskens drama i ord og musik

Påskens historie læses og der opføres en 
passionskantate for kor, solister, obo, fagot og 
orgel. 18 sangere og musikere - fleste fra de 
4 sogne, suppleret med kræfter udefra - har 

henover vinteren øvet på værket. 
tekster af lisbeth Smedegaard Andersen og 

musik af Aksel Krogslund olesen.
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Alle arrangementer begynder  kl. 14.30 og er gratis – undtaget udflugten  kl. 13.30.

Kaffe og brød kan købes til en pris af 30 kr.

Fredag d. 9. marts.

”Historier” v/forfatteren e. rützou 

Fredag d. 13. april. 

”Besøg fra Ringe Statsfængsel”

Fredag d. 11. maj. 

Udflugt til ”De japanske haver” i Vøjstrup

PROGRAM for resten af 2012 - Dreslette Præstård, konfirmandstuen

Fredagsklubben…

Kontaktpersoner: 

esther Jensen, tlf. 6477 1234

Solvejg nielsen, tlf. 6477 1038

birgit Stougaard, tlf. 6477 1011
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Sognepræst på barselsorlov

fra april måned går jeg på barselsorlov. 

Hvem der kommer til at vikariere i den periode, 
jeg ikke er i embede vides endnu ikke.

Rikke Graff

Sønderby sognegård 
torsdag den 19. april kl.19.30

Sonja Johansen, der er tidligere Jehovas vidne, vil 
berette om sine personlige erfaringer fra mere 
end 40 år i trossamfundet. 

Hvad tror Jehovas vidner på? Hvilke konsekvenser 
kan det få for de mennesker, som forlader Jeho-
vas vidner? Hvordan kommer man videre efter at 
have mistet sin familie og hele sit netværk? det er 
blandt andet disse emner, Sonja Johansen tager op 
i sit foredrag.

Kaffe og brød kr. 25,-

Alle er velkomne
Arrangører Sønderby og Kærum menighedsråd

Mit liv som Jehovas vidne 
og om at være udstødt Pinsegudstjeneste under 

åBEn HImmEL
2. PInSEDAg

mAnDAg DEn 28. mAj KL. 11.00

Ved Drejet i Thorø Huse

efter gudstjenesten serverer Kærum 
menighedsråd øl, vand og pølser

Parkering ved forsamlingshuset.

Kirkebil kan benyttes.

Alle er velkomne 

Arrangør: Kærum menighedsråd
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Kirkehøjskoledag for de fire sogne
Sønderby, Kærum, Dreslette og Helnæs - Søndag d. 11. marts

”ånd og åndløshed”
PROGRAM: Søndag den11. marts.
Kl. 11.00  Gudstjeneste i Helnæs kirke 
 Sørine Godtfredsen prædiker.
Kl. 12.30  Spisning på Helnæs højskole.
Kl. 13.30  oplæg og debat med:
 Journalist, forfatter, sognepræst 
 Sørine Godtfredsen: 
 ”Ånd og den enkelte”
 tidl. forstander for thy og båring 
 Højskoler, valgmenighedspræst 
 Kurt V. Andersen: 
 ”Ånd og fællesskab”

Derefter kaffe og debat.

Pris: 75 kr. inklusiv spisning og kaffe. 

Spisning kræver tilmelding til formand for Helnæs 
menighedsråd:

Helle Blume Andresen 
tlf.: 23 70 27 09 eller på mail:
helleblume@mail.dk

Journalist, forfatter, sognepræst 
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ADRESSE-LABEL

Hvad var det dog der skete? 
mit vinterfrosne hjertes kvarts 

må smeltes ved at se det,
den første dag i marts.

Hvad gennembrød den sorte jord 
og gav den med sit sølvblå flor 

et stænk af himlens tone?
den lille anemone,

jeg planted der i fjor.

Kaj Munk ”Den blå anemone”, 1943.
 Højskolesangbogen Nr. 262.


