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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
I sognepræstens barselsorlov kan vikar 
Lizette Harritsø kontaktes på 
tlf. 64741068 eller på 
LHC@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.

Dreslette-Helnæs
Sognepræst:
Anders Lundbeck Rasmussen
I sognepræstens studieorlov fra 
d. 1. juni til d. 31. august kan vikar 
Ulla Charlotte Hansen kontaktes på
tlf. 64771083 eller på ULCH@KM.DK
www.helnaes-kirke.dk
www.dreslettekirke.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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Konfirmationstale 2012
Kære konfirmander
Så er det nu det sker. I er i gang med at opleve en af de 
dage i jeres liv, hvor I kommer til at være i centrum fra 
morgen til aften. Jeres konfirmation.  I er midt i en af 
den slags begivenheder som et menneske kun oplever 
én gang i sit liv. en af den slags begivenheder som 
kirken, som regel er med til at danne rammen om og 
som markerer, at der sker en overgang i et menneskes 
liv. det gælder ved dåb, konfirmation, forhåbentlig 
bryllup og i hvert fald begravelse.  det er begivenheder 
som også markerer at vi kun lever én gang. At livet 
har, hvad man kunne kalde engangskarakter. Vi kan ikke 
leve det om. Så vi må være omhyggelige med det. og 
det kan vi bl.a. være, ved at holde en god fest, når der 
er anledning til det, som i dag, hvor vi fejrer jer. På 
vores konfirmandweekend var der en konfirmand, der 
stillede mig et interessant spørgsmål. ”Anders, hvilke 
tre ting ville du tage med dig, hvis du strandede på en 
øde ø?” spurgte hun, og tilføjede, at hun i hvert fald 
selv ville tage `Kidd` og `eminem` med. Altså deres 
musik. 
Jeg kan godt li´ musik. også Kidd og eminem. men jeg 
svarede nu alligevel, at - bortset fra min familie, som jeg 
jo ikke så godt kunne tage med, for så ville øen jo ikke 
være øde længere - så ville jeg først og fremmest tage 
nogle redskaber med, så jeg kunne skaffe mig noget at 
spise og drikke, og så biblen. dels fordi jeg er præst. 
men også fordi man i biblen kan læse at et menneske 
aldrig er alene, og det kan man nok få brug for at vide 
på en øde ø. og da kom jeg i tanke om en bog, som jeg 
læste som dreng. bogen hedder robinson Crusoe – 
som altså ikke er en deltager i robinson ekspeditionen 

på tV3, selvom den er opkaldt efter ham. Historien 
om robinson Crusoe kender de fleste nok. næst efter 
bibelen er det den mest læste bog i verden. den også 
er ret gammel og blev udgivet første gang nogle år før 
konfirmationen blev indført i danmark - for over 250 
år siden. robinson er en ung mand, som gerne vil rejse 
ud i verden til fremmede lande. det synes hans far og 
mor ikke er en god ide. de siger: ”nej”, ”du bliver 
hjemme hos os og gør som vi siger.” men robinson 
stikker alligevel til søs og ender med at strande på en 
øde ø. 

Pludselig er han helt alene i verden. og må prøve 
at klare sig og skaffe mad, tøj og tag over hovedet. 
bogen handler også om at blive voksen og gøre sig 
sine egne erfaringer med livet og finde ud af, hvad der 
virkelig betyder noget. det gør robinson på sin ø. det 
begynder allerede i de første dage efter skibsbruddet, 
hvor han11 gange svømmer ud til skibet og henter ting 
i land. beskøjter, mel, proviant, rifler og ammunition, og 
senere skibets sejl og tovværk, en sav og en hammer 
og søm og meget andet. faktisk får han også reddet en 
bibel inden vraget skyller væk. og det bedste i bogen 
er listen over de ting, som han har reddet fra havet. 
det er alt sammen ganske almindelige ting, som han 
aldrig har tænkt ret meget over, at han havde brug 
for før. men nu ser han pludselig tingene i et nyt lys. 
tingene er kostbare, fordi de er uundværlige, og fordi 
de kunne være gået tabt i havet, så han ligeså godt ikke 
kunne have haft dem.  
og hvis man en dag keder sig eller er trist, så kan man 
altid kigge på sine reoler eller i sine skuffer og tænke 
på, hvor glad man ville have været, hvis man havde 
bragt netop den eller den ting i land på en øde ø, fra 
et synkende skib. 

Fortsættes side 4
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når vi ser tingene på en lidt anderledes baggrund end 
vi plejer, så kan vi bedre få øje på, hvad de faktisk er 
værd. 
det kan være, at I håber engang, at bliver til noget stort. 
men hver eneste menneske på jorden kunne også være 
blevet til så lidt, at det slet ikke var blevet til. tænk hvis 
jeres far og mor aldrig havde mødt hinanden. Hvis de 
ikke kunne få børn, eller ikke ville, fordi de havde nok 
i sig selv. derfor er I allerede noget stort, simpelthen i 
kraft af at I er til. 
når noget er sjældent, så synes vi, at det er særlig 
værdifuldt. Hvis min gårdsplads var fuld af diamanter, 
i stedet for perlegrus, så ville diamanter ikke længere 
have den samme værdi. det sjældne er værdifuldt, 
og hvis der kun er ét eneste eksemplar af en ting, så 
er den særlig kostbar, uerstattelig. Vi siger, at den er 
mageløs. dvs. at der ikke findes noget, som er magen til.  
og verden er fuld af mageløse ting. Så vidt vi ved, har 
Gud ikke skabt liv andre steder i det enorme univers, 
vi lever i, end lige her på vores lille jord. livet er en 
sjælden undtagelse. ligesom en ø er en undtagelse fra 

havet, og en oase er en undtagelse fra ørkenen, og lyset 
en undtagelse fra mørket. Vi har kun ét univers, én jord, 
ét liv. der lever mange mennesker på jorden. men der 
er ikke to, der er helt ens. det gælder også jer. Hver 
især er I skabt helt enestående. mageløse. det kunne 
jeres familie, jeres forældre og bedsteforældre godt se 
i kirken dengang da i blev døbt (de fleste af jer, for 
ca. 13 år siden). og jeg tror også, at de kan det nu - i 
dag, hvor i skal konfirmeres. for kirken er – ligesom 
en øde ø - en anderledes og smuk baggrund, der kan 
få os til i glimt at, at se tingene i et andet lys og huske 
på hvad vi er værd i Guds øjne. og det der får os til at 
se det enestående og mageløse ved hinanden, det er 
kærligheden. det kan man ikke se kun med fornuften. 
men med hjertet og fantasiens hjælp.

når I har været til præst, har vi talt om, at vi mennesker 
både kan skabe og ødelægge. Vi har hele tiden valget 
mellem at opbygge eller nedbryde hinanden i alt hvad 
vi siger og alt hvad vi gør. og så er det vigtigt at huske 
på, at det menneske man står overfor er enestående 

Menighedsrådsvalg i Dreslette 2012
der skal i efteråret vælges et nyt menighedsråd og i den forbindelse afholdes orienteringsmøde i 

konfirmandlokalet søndag den 16.september efter høstgudstjenesten kl. 11.00
 

I forlængelse af orienteringsmødet vil der blive mulighed for at opstille en eller flere kandidatlister.
overvej allerede nu, om menighedsrådsarbejdet er noget for dig, eller du måske skal opfordre en anden.

 
Dreslette menighedsråd
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Døbte i Sønderby Kirke: 

4.  mar. marius emil Vilsmark olesen,
   ravnekærvej 7, ebberup.

 1.  apr. Kathrine Amalie bager,
   Hegnet 15, ebberup.

Viet i Sønderby Kirke:

 3.  mar. mille Hanfgarn nylandssted &
   Christian nylandssted,
   Juelsgade 25, odense.

Bisat/Begravet i Sønderby Kirke:

 17.  mar. lars Peter Hansen,
   Kirkebakken 7, ebberup.

14. apr. rosa margrethe Pedersen,
   bjørnemosevej 12, ebberup.

27. apr. Peder madsen,
   Søvangen 29, Sønderby.

Fra kirkebogen:

og mageløst om ikke for en selv, så for nogle andre 
mennesker, og for Gud. det gælder også den sure 
pedel, eller den dumme tysklærer.  Selv jeres forvirrede 
præst.
det er værd at bygge sit liv på kærligheden, og det vil 
også sige at bygge på Ham, som vi er døbt til at høre 
sammen med i al evighed, Guds søn, Jesus Kristus. Han 
havde så stort et hjerte, og så god en fantasi, at Han 
også elskede dem, der overhovedet ikke havde fortjent 
det, og som ingen brød sig om. I de to små lignelser 
om skatten og perlen som jeg begyndte talen til jer 
med, tager Han udgangspunkt i den virkelighed vi godt 
kender. I vores verden er det sådan, at hvis du vil gøre 
dit livs handel og vinde skatten eller perlen så kan du 
blive nødt til at ofre alt og det kan også betyde, at du 
må kæmpe for at få succes og stemme de andre hjem, 
så du til sidst selv står alene med gevinsten. men selvom 
vi betaler alt hvad vi ejer og har, så er der også ting vi 
kan købe os til: livet selv, familien, kærligheden, glæden 
eller bare en solskinsdag. derfor er det vigtigt, at vi 
aldrig glemmer at livet ikke kun handler om at kunne 
klare sig selv. eller om at stemme de andre hjem. for 
så kommer vi før eller siden til at leve som på en øde 
ø. ligesom i børnebogen: ” Palle alene i verden”- hvor 
drengen Palle opdager at han er helt alene i verden og 
kan gøre præcis hvad han har lyst til: Spise slik dagen 
lang og selv køre bussen. men det er bare ikke rigtigt 
noget ved det, fordi han ikke har nogen at dele det 
med. 

I de to lignelser bruger Jesus skatten og perlen som et 
billede på himmeriget eller Guds rige, som vi kommer 
ind i, når vi bliver døbt.  I gamle dage dykkede man 
barnet helt ned under vandet i døbefonten, så det 
næsten så ud som om barnet i dåben blev reddet op 
af vandet. derfor kan jeres dåb være et billede på, at I 

står på Guds liste, over ting som Han har villet redde 
op af havet. og det har han haft en god grund til. der 
er brug for jer og jeres kræfter i den verden Han har 
skabt. og derfor er der en mening med jeres liv. ordet 
konfirmation betyder bekræftelse. og det I bliver 
bekræftet i, i dag, er, at for Gud vil I altid være perlen 
eller skatten som er reddet op af havet, uanset jeres 
sejre eller nederlag, succes eller fiasko, og om I selv 
synes I er blevet til noget eller ej.  for det er Ham der 
har villet, at I skulle være til, og være lige præcis dem I 
er. tillykke med jeres konfirmation. 

ALR
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Konfirmeret i Dreslette kirke

Store Bededag den 4. maj kl. 10.00 - 2012

Andreas Werner, Herredsbjerg 18  •  Anne Skøtt Christensen, Herredsbjerg 2  •  Bertram Skougaard Bernth Sørensen, Skovkrogen 3

Christina Bek Lauridsen, Gl. Skolevej 9  •  David Duvier Nancke, Søbrovej 11  •  Emma Klint Hansen, Pindskrog 1  •  Emma Limkilde Brok, løgismose Skov 14

Esben Luxhøj Godt, Gåsemosen 3  •  Ida Elise Madsen, bynkeslette 1  •  Ida Skov Madsen, brydegaardsvej 25  •  Jasmin Sasha Leschøtt, Højbjergvej 18

Jeppe Lyngsaa Hjorth, Kallehavegyden 5  •  Jolene Emma Jakobsen, Herredsbjerg 24  •  Kamilla Schak Matzen, ørbækvej 15  •  Mads Hansen, Strærupvej 9

Mads Frederik Peder Sørensen, nellemosevej 18  •  Mads Louis Pedersen, landø 1  •  Marie Storm Nielsen, Skærendsvej 11

Mark Bernhard Smith, Gåsemosen 7  •  Signe Dyreborg Hansen, Snavevej 32  •  Tone Marie Lawaetz Olesen, Helnæsvej 15

Maria Skaarup Frieboe Olsen, Vandværksvej 8
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Konfirmeret i Helnæs kirke

Søndag den 29. april kl. 10.00 - 2012

Phillip Møller Jepsen, Strandbakken 21

Katrine Storm, lindhovedvej 25

Mathias Senzbery Bune, Strandbakken 47

Mette Rasmussen, bøgeskovsvej 10
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guDSTjEnESTER
   dreSlette KIrKe  HelnæS KIrKe

 Juni: Juni:
 3.  trinitatis søndag. 11.00  (K) 3.  trinitatis søndag. 9.30  (K)

(I begge kirker indsættelse af vikar i sognepræstens studieorlov)
 10.  1. søndag.e. trinitatis.  9.30  10. 1.  søndag.e. trinitatis 11.00
 17.  2.  s.e. trin. 11.00  17.  2.  s.e. trin.  Ingen
 24.  3.  s.e. trin.   Ingen  24. 3.  s.e. trin. 9.00

 Juli: Juli:
 1. 4.  s.e. trin. 9.30  1. 4.  s.e. trin. 11.00
 8. 5.  s.e. trin. 11.00  8.  5.  s.e. trin. Ingen
 15. 6.  s.e. trin.  9.00  (lH) 15.  6.  s.e. trin.  Ingen
 22. 7.  s.e. trin.  Ingen  22.  7.  s.e. trin. 11.00
 29. 8.  s.e. trin.  11.00  29. 8.  s.e. trin. Ingen

 August: August:
 5.   9. s.e. trin. 9.30  5.  9.  s.e. trin. 11.00
 12.  10.  s.e. trin. 11.00  12.  10.  s.e. trin.  9.30
 19.  11.  s.e. trin.  9.30 (K)  19.  11.  s.e. trin. 11.00  (K)
 26.  12.  s.e. trin. Ingen.  26. 12.  s.e. trin. 9.00  (lH)

Fungerende Sognepræst Ulla Charlotte Hansen holder sommerferie fra mandag d. 20. august til og med fredag d.31. august.  I ferieperioden 
passes embedet fra Sønderby præstegård 64 74 10 68. (LH) Lizette Harritsøe, Sønderby præstegård 64 74 10 68.  
(K) kaffe. 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. Ulla Charlotte Hansen kontaktes på tlf. 64771083 eller på ULCH@KM.DK
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guDSTjEnESTER
  
  Sønderby KIrKe   Kærum KIrKe

 Juni: Juni:
 3.   trinitatis søndag. 9.00  (K) 3.  trinitatis søndag. 10.30 (K)
 10.  1.  søndag.e. trinitatis. 10.30  10.  1.  søndag.e. trinitatis 9.00
 17.  2.  s.e. trin. 9.00  (ulCH) 17.  2.  s.e. trin. Ingen
 24.  3.  s.e. trin. Ingen  24. 3.  s.e. trin. 10.30

 Juli: Juli:
 1.  4.  s.e. trin. 9.00  1.  4.  s.e. trin. 10.30
 8.  5.  s.e. trin. Ingen  8.  5.  s.e. trin. 9.00  (ulCH)
 15.  6.  s.e. trin.  10.30   15.  6.  s.e. trin. Ingen
 22.  7.  s.e. trin.  Ingen  22.  7.  s.e. trin. 9.00  (ulCH)
 29.  8.  s.e. trin.  9.00  (ulCH) 29.  8.  s.e. trin. Ingen

 August: August:
 5.  9.  s.e. trin. 10.30  (K) 5.  9.  s.e. trin. 9.00  (K)
 12.  10.  s.e. trin. 9.00  12.  10. s.e. trin.  10.30
 19.  11.  s.e. trin.  10.30   19.  11.  s.e. trin. 9.00 
 26.  12.  s.e. trin. 17.00  26.  12.  s.e. trin. 10.30

Fungerende Sognepræst Lizette Harritsø holder sommerferie fra lørdag d. 21. Juli til og med mandag d. 31. Juli.  I ferieperioden passes 
embedet af Ulla Charlotte Hansen, fungerende sognepræst i Helnæs og Dreslette sogne.
(ULCH) Ulla Charlotte Hansen. (K) kaffe. Lizette Harritsø kan kontaktes på tlf. 64741068 eller på LHC@KM.DK 
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Konfirmeret i Sønderby kirke

Store Bededag den 4. maj kl. 10.00 - 2012

Camilla Lagoni Kulavig, ebberupvej 48, ebberup  •  Christine Ribau Svensson, ebberupvej 10, ebberup

Karoline Beinta Østergreen-Johansen, Prinsevej 12, ebberup  •  Emma Nathalie Guldin Michaud, ebberupvej 102, ebberup

Nadia Jordan Jensen, Hegnet 3, ebberup  •  Alberte Jordan Svendsen, bjørnemosevej 7, Hagenskov

Caroline Hothes Oksborg, Jasminvænget 15, ebberup  •  Sif Nanna Christiansen, østervang 6, Assens

Emma Rostgaard Andersen, ebberupvej 62, ebberup  •  Cecilie Twisttmann Fisker Andersen, ebberupvej 105, ebberup

Anna Klingenberg, Prinsevej 55, ebberup  •  Emma Gammelgaard Kristensen, Prinsevej 31, ebberup

Valdemar Thorsø Sørensen, Søvangen 39, Sønderby  •  Christian Daneland Nielsen, lilletoftevej 3, Gamtofte  •  Philip Kjær Kistrup, Hegnet 13, ebberup
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Konfirmeret i Sønderby kirke

Store Bededag den 4. maj kl. 12.00 - 2012

Michella Hovberg, toftedalsvej 2, ebberup  •  Andreas Pihl Jensen, Sportsvej 5, flemløse

Nanna Jørgensen, Gudøgyden 10, Sønderby  •  Thais Andersen, ebberupvej 70, ebberup

Cecilie Fro Dissing  •  Johan Mosbjerg Madsen

Cecilie Rasmussen, Snavevej 50, Snave  •  Josefine Lørup Brandt, topshøj 2A, ebberup

Andreas Magnus Lind Holst, Wittenbergvej 77, ebberup  •  Mathias Frederik Jensen, birkevænget 3, ebberup
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Konfirmeret i Kærum kirke

Søndag den 6. maj kl.10.00 - 2012

René Hansen, Saltoftevej 30, Saltofte  •  Mette Madsen, Saltoftevej 22, Saltofte

Carl Strønæs Steffensen, egerupvej 3, egerup  •  Sasha Knudsen, odensevej 68, egerup

Sofie Petersen, Jacob Gades vej25, torø Huse  •  Simon Andersen, Højtoften 17, ebberup

Sarah Dorthea Krone Appel, Willemoesgade 101, Assens  •  Patrich Paw Nielsen, Prinsevej 18, Assens

Nicklas Mika Birkmar
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Sønderby / Kærum

Barselsvikar for Rikke graff 
nu har jeg virket som 
barselsvikar for rikke Graff i 
en måneds tid. mange af jer har 
jeg allerede hilst på, alligevel vil 
jeg i det følgende fortælle lidt 
om mig selv. den forudgående 
måned har været en måned 
med godt gang i kirkelivet, 
først og fremmest pga. påsken, 

som blev rammen om min kirkelige ilddåb, men også 
pga. konfirmationerne, som i skrivende stund nærmer 
sig med hastige skridt.
fra en tidlig alder havde jeg en drøm om at blive præst. 
faktisk var det min konfirmationspræst, der inspirerede 
mig (gad vide om rikke og jeg i fællesskab har haft 
samme virkning på nogle af årets konfirmander?). 
efter endt gymnasietid i odense, hvor jeg er født 
og opvokset, flyttede jeg derfor til København for at 
forfølge drømmen. det blev til 7 år med teologiske 
studier, en tid jeg har nydt i fulde drag. dertil kommer 
et halvt års pastoral uddannelse, ligeledes i København, 
som gerne skulle have gjort mig i stand til at varetage 
et embede i den danske folkekirke. det håber jeg at I, 
og jeg, vil opleve at det har. Kristendommen og kirken 
er dét sted, der kan favne livets modsætninger og dets 
skelsættende begivenheder. det er her vi går hen når 
vi sørger og når vi glædes. det er dette spændingsfelt, 
der efter min mening, gør kirken til et meningsfyldt og 
fantastisk sted! 
Jeg har i nu 4 år været kæreste med erling Hoff, som er 
norsk og for nuværende bosat i oslo. Han er ofte på 

besøg og tager ved disse lejligheder gerne med i kirke.
Jeg vil sige jer alle tak for den varme modtagelse jeg har 
fået i Sønderby og Kærum sogne. Jeg er allerede meget 
glad for at være sognepræst hos jer og ser frem til at 
varetage embedet indtil rikke Graff vender tilbage.

Lizette Harritsø

Singh & Goldsmidt
Lørdag d. 2. juni kl. 20.00

I samarbejde med menighedsrådene i Sønder- 
by, Kærum og Helnæs, er det med stor glæde 
at vi til årets kirkekoncert kan præsentere: 
Singh & Goldschmidt, to store musikalske vir- 
tuoser, som er udsprunget fra Middle East 
Peace Orchestra. Kom og hør både ny og 
klassisk musik, jødisk og arabisk musik. 
– rytmisk, melodiøst og forunderligt rørende. 
Vi vil efter koncerten føle os musisk forført og 
gå hjem med fred i sjælen.

HUSK pladsbestilling på tlf. 61 73 45 40

For at fejre sæsonens første koncert 
koncert, serverer vi en buffet før  
koncerten på Præstegården kl. 17.30 
tilmelding før d. 14. maj på tlf. 61 73 45 40

Buffet for 185,-  
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Dreslette / Helnæs

Sognepræst på studieorlov 
fra 1. juni til 31. august
efter 9 år i embedet har jeg i sommeren 2012 fået 
bevilliget tre måneders studieorlov af fyns stift. 
emnet er: ”J.r. r tolkiens syn på myter og eventyr og 
Grundvigs historisk-poetiske anskuelse”. forhåbentlig 
bliver orloven `et pusterum` - med tid at læse, skrive 
foredrag og en artikel til det danske C. S lewis selskabs 
årsskrift. Inden jeg vender tilbage med fornyede kræfter 
d. 1. september.

Sognepræst Anders Lundbeck Rasmussen

ny vikarpræst under 
sognepræstens studieorlov
Søndag den 3. juni 2012 indsættes pastor ulla Charlotte 
Hansen som fungerende sognepræst i Helnæs kirke kl. 
9.30 og i dreslette kirke kl. 11.00. 
ulla Charlotte Hansen er oprindeligt uddannet cand.
rer.soc. og har bl.a. arbejdet på Arbejdsformidlingen 
i odense i mange år. ulla Charlotte blev cand. theol. 
fra Københavns universitet i 2010 og siden ordineret 
i odense domkirke den 13. 
februar 2011. derefter har 
hun virket som fungerende 
sognepræst i fyens Stift, 
senest som vikar i Grindløse–
Klinte-nr. Sandager pastorat. 
ulla Charlotte og hendes 
mand, Jens, bor sammen 
med hunden monty på en 
landejendom i Vedtofte. 
 

Høst-
gudstjeneste
i Dreslette kirke
Søndag den 16. september 

kl. 11.00

Kirken er pyntet til høst.
Efter gudstjenesten serveres 
der sandwich og øl/vand i 
konfirmandstuen.

Høstgudstjeneste 
i Helnæs kirke

Søndag den 16. september kl. 17.00

Med efterfølgende spisning 
i forsamlingshuset.

Kirken er vært
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Sønderby og Kærum:

Sogneudflugt til 
Ringkøbing
Lørdag den 1. september

Succesrig særudstilling 
på Ringkøbing Museum

besøg i kirken, hvor Arne Haugen Sørensen 
har malet altertavlen.

Byvandring med vægter.

Afgang fra Sønderby præstegård kl.  ............. 8.00 
forventet hjemkomst kl.  ..............................19.30

ALLE ER VELKOMNE

Pris: for deltagere fra Sønderby 
 og Kærum sogne kr. .............................250.-
 for deltagere fra andre sogne kr.  .....350.-
Inkl.: Bus, 2x kaffe m. brød, 2 retters menu, 
entré og guide

Tilmelding se dagspressen medio august.

”HVAD BunKEREn 
gEMTE" 

- EN TYSK SOLDAT FORTÆLLER…

Dreslette og Helnæs:

Årets Sogneudflugt 
16. juni 2012 til Vejle Ådal

Vi mødes ved Dreslette Skole - bussen kører kl. 08.00

første stop er tørskind Grusgrav hvor vi kan 
se robert Jakobsens skulpturer. Vi drikker her 
formiddagskaffe inden vi fortsætter til nørup Kirke, 
hvor sognepræst Heinrich Pedersen vil vise rundt 
og fortælle om denne smukke kirke i barok stil. 
efterfølgende er det tid til frokostpausen, og vi 
kører til bindeballe Kro hvor de venter os. 

eftermiddagen tilbringer vi på engelsholm Højskole.  
Helle blume Andresen fra Helnæs vil her fortælle 
og vise rundt på skolen hvor hun tidligere har 
været forstander. 

Sidste stop er ved ravning broen, der stammer fra 
Vikingetiden.  Her serveres kaffe og kage inden vi 
returnerer til dreslette. 
Vi håber rigtigt mange ønsker at deltage i 
denne tur der koster 250 kr. pr person.

Tilmelding inden 1. juni til:
Kirsten Ø. Rasmussen - tlf. 64771553 eller

Vibeke B. Andersen - tlf. 64771090
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