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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
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:
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.

Formand Helnæs kirke
marianne therp
lindhovedvej 21
tlf.  64 77 16 68

Graver v/ Helnæs kirke:
Hanne Albrechtslund,
Helnæs byvej 47, 5631 ebberup
tlf. 20 53 52 15.
træffetid: tirsdag-fredag kl. 7-12

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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”Hør, ham manden 
på korset, 

hvem er han egentlig?”

det er jo for en præst, hvad man vil kalde et godt 
spørgsmål og hvis der en dag dukkede en fremmed op 
– et væsen fra en anden planet - ville jeg straks begynde 
at fortælle om Jesus fra nazareth, der blev født af 
jomfru maria, pint under Pontius Pilatus…………

”Ja, det er jo alt sammen meget godt”, hører jeg den 
fremmede utålmodigt afbryde, ”men det forklarer jo ikke 
rigtigt, hvorfor I har ham hængende på et kors? ” ”Jamen,  
det kommer jeg jo til lige om lidt”, siger jeg, og fortsæt-
ter fortællingen om, hvordan Jesus døde på korset for 
vores synders skyld , og hvordan korsfæstelsens gru 
langfredag blev vendt til glæde Påskedag, hvor Jesus 
Kristus opstod fra de døde og siden har levende været 
i blandt os .

”Det synes jeg lyder underligt,” siger den fremmede, ”du 
taler om en mand ved navn Jesus af Nazareth, der døde en 
forfærdelig død for næsten 2000 år siden, og så taler du om 
en anden, der hedder Jesus Kristus, og som tilsyneladende 
er lyslevende. Nu må du lige bestemme dig: Hvem er dét, 
der hænger deroppe? ”det er jo dem begge to…” er jeg 
lige ved at sige, men tager mig i det. det bliver vist for 
kompliceret for et væsen fra en fremmed planet. ”lad 
nu bare ham på korset ligge…jeg mener hænge” siger 
jeg, ”det er måske ikke så vigtigt med efternavnet… 
det vigtigste er dén Jesus, som lever i dag”.

”Lad gå,” siger den fremmede, ”jeg interesserer mig egentlig 
også mere for de levende og for nutiden. Fortæl mig så bare 
hvem Jesus er.” ”Jesus er  det syndfri menneske, der blev 
født af jomfru maria, undfanget…. begynder jeg igen, 
men vælger så at starte et andet sted:”I begyndelsen 
var ordet og ordet var hos Gud og ordet var Gud. 
Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og 
uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og 
livet var mennesker lys. og lyset som skinner i mørket, 
og mørket greb det ikke.”

Vor fremmede ven ser undrende på mig. ”Det lyder 
smukt,” siger han ”og jeg har på fornemmelsen, at du vil sige 
et eller andet om, hvor Jesus kommer fra tilbage til tidernes 
morgen. Men jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår det. 
Mener du, at Jesus er god til sprog?” ”æh, nej, det var ikke 
helt det jeg mente. Snarere at Jesus kommer fra Gud, 
og at det er Gud, der har skabt verden ved at sætte 
ord på.”

”Men hvis Jesus kommer fra Gud, hvem ER han så  
egentlig?” nu synes jeg godt nok, at den fremmede 
bliver en lille smule vanskelig! men det kan jo ikke 
passe, at jeg som præst ikke kan forklare det allermest 
indlysende, hvem Jesus er? om det så er til én, der 
kommer fra en fremmed planet? ”Jesus er vejen, 
sandheden og livet,” siger jeg, og vores fremmede ven 
ligner nu ét stort spørgsmålstegn. 

”Jeg troede, Jesus var levende. Jeg syntes, du på et tidspunkt 
sagde, at han selv er levende iblandt os – og så begynder du 
at sammenligne ham med  tre  døde ting:  Vejen, sandheden 
og livet. Hvordan kan noget menneske være det?” ”det er 
jo også dét,  jeg siger: 

 Fortsættes side 4
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Jesus kommer fra Gud, og på sin rejse  tilbage til Gud 
baner han vejen for os. Vi kan jo bare gå i hans fodspor! 
og sandheden og livet, det evige liv – ja, dem finder vi 
når vi når frem, når vi er hos Gud” siger jeg, lettere 
frustreret over samtalens forløb.

”Det synes jeg lyder lidt abstrakt”, indvender den fremmede,” 
men når du siger det, er det jo nok rigtigt.” ”det er ikke 
rigtigt, fordi jeg siger det,” når jeg at korrigere,” men 
jeg siger det jo bare, fordi det er rigtigt.” ”Ok. Godt ord 
igen. Jeg kan bare stadig ikke rigtigt se den levende Jesus for 
mig. Kan du da ikke bare pege ham ud – han må jo være 
her et sted?””Jeg er den gode hyrde…”Er du?- afbryder 
den fremmede forundret. Det ligner du da ellers ikke. 
”Hvad mener du med, at jeg ikke ligner en hyrde?” nu 
er det mig, der bliver lidt studs!

”Nå, ja for det første vil du nok ikke komme langt med at 
løbe efter får i den mundering. Men for det andet har jeg 
set nogle af jeres julekort, hvor der er billede af hyrder, der 
står og kigger op på en stjerne. Og de hyrder var klædt i 
hvidt tøj med beduintørklæde og bare fødder i sandalerne. 

Og sådan ser du jo ikke ud.” ”nej, det er jo rigtigt. og 
det er sådan set heller ikke mig, der er den gode hyrde, 
men Jesus. det er i hvert fald ham, der siger, at han er 
det. Jeg er jo bare vikaren.” 

”Hm… har jeg forstået det rigtigt, at det er dig og Jesus, 
der er hyrder, og at alle de andre er får? Du kalder dig 
jo sådan set også pastor, har jeg hørt. Det betyder vist 
ligefrem hyrde.””nej, nej - på ingen måde, Jesus er den 
gode hyrde, mens jeg blot er én af flokken, der som 
daglejer prøver at være hyrde, mens Jesus er væk.”

”Men når han nu er levende iblandt os – hvordan kan 
han så være væk? Hør, nu begynder det vist at køre lidt i 
ring!..... Nå, men jeg forstår da så meget, som at Jesus er 
ret fantastisk, han kan både være her og dér, alle vegne 
og ingen steder. og hvis man skal prøve at finde ham, skal 
man lede efter en hyrde. Men sig mig så lige til slut: Hvis 
Jesus virkelig er den gode hyrde,  hvem er så egentligt 
fårene?”det er vi alle sammen,” svarer jeg.

Men hvad så med mig? spørger den fremmede? Er jeg 
også et får? Jeg kigger lidt på ham og undrer mig over 
al hans fremmedartethed. Han ser måske lidt fåret ud, 
men vel i grunden hverken mere eller mindre end jeg 
selv. Jeg tøver et øjeblik med at svare, men tænker så, at 
han vist rigtigt gerne vil have et svar med hjem til dér, 
hvor han kommer fra, og siger til ham: 

”også du er et får, der tilhører den gode hyrde: Jesus, 
der var, er og forbliver vejen og sandheden og livet!” 
også du. Selvom det mest indlysende kan være svært 
at forklare - både for os selv og for én, der kommer fra 
en fremmed planet.

Ulla Charlotte Hansen

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.
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Døbt i Sønderby Kirke:
 27.  maj lauge Stentoft Jørgensen,
    Strandvej 38, Sønderby.

 10.  jun Christian füchsel,
   laacher Seestrasse 4, 
   Plaidt, tyskland.

Viet i Sønderby Kirke:
 26.  maj Helle Anette Sørensen &    
   Steen melgaard Sørensen,
   Wittenbergvej 63, ebberup.

 14.  juli mette tang Hansen & 
   lars tang Hansen,
   Jasminvænget 2, ebberup.

 21. juli maria Steenbjerg raun &    
   morten Guabi,
   Strandelhjørn Skovvej 3, Vojens.

Bisat/begravet i Sønderby Kirke:
 1.  juni Knud erik Hansen,
   Wittenbergvej 45, ebberup.

 16. juni Per Asbjørn Hansen,
   nyvej 4, ebberup.

Viet i Kærum Kirke:
 26. maj Susanne bäck Jørgensen &    
   lars bäck Jørgensen,
   thinggyden 20, ebberup.

 28.  juli Pernille Skovlund Poulsen &
    michael Skovlund Christensen,
   Sandbyvej 17, Gislinge.

Bisat/begravet i Kærum Kirke:
 1.  juni Aase nina Hansen,
   Spurvevænget 33, Assens.
 

Fra kirkebogen:
HELnæS 

MEnIgHEDSRåD 
InDByDER TIL

Orienteringsmøde vedr. 
menighedsrådsvalget 2012

Onsdag d. 12. september kl. 19.00
i Borgerhuset

formanden redegør for menighedsrådets 
arbejde i den forløbne periode og de kom-
mende opgaver 

Valgbestyrelsen gennemgår reglerne for op-
stilling af kandidater 

der afholdes opstillingsmøde i forlængelse af 
orienteringsmødet.

overvej allerede nu, om det kunne være no-
get for dig at være med i et meningsfyldt, alsi-
digt og givende menighedsrådsarbejde.

menighedsrådet vil være vært ved en kop 
kaffe og kage.
Vel mødt.

Helnæs Menighedsråd
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guDSTjEnESTER
   dreSlette KIrKe  HelnæS KIrKe

 September: September:
 2.  13.  søndag e. trinitatis 9.30  2.  13.  søndag e. trinitatis  11.00
 9.  14. s. e. trin. 11.00  9. 14.  s. e. trin. 9.30
 16.  15. s.e. trin. 11.00  Høst 16.  15. s.e. trin. 17.00  Høst
 23.  16. s.e. trin. 11.00  (K) 23.  16.  s.e. trin. 17.00
 30.  17.  s.e. trin.  9.30  30.  17.  s.e. trin. 11.00

 oktober: oktober:
 7.  18.  s.e. trin. 11.00  7.  18.  s.e. trin.  9.30 
 14.  19.  s.e. trin. Ingen  14.  19.  s.e. trin 9.00  (lH)
 21.  20.  s.e. trin.  9.00  (lH) 21.  20.  s.e. trin. Ingen
 28.  21.  s.e. trin.  9.30  28.  21.  s.e. trin. 11.00

 november: november:
 4.       Alle Helgens dag. 11.00  (K)  4.   Alle Helgens dag.  9.30  (K)

Alle Helgens dag er der Bispevielse i Odense Domkirke kl. 14.00.
 11.  23.  s.e. trin.  9.30  11.  23.  s.e. trin. 11.00
 18.  24.  s.e. trin. 11.00  18.  24.  s.e. trin.  9.30  
 25.       Sidste s. i kirkeåret. 9.00  (lH)  25. Sidste s. i kirkeåret. Ingen 

Sognepræst Anders lundbeck rasmussen holder efterårsferie fra d. 13. til d. 22. oktober.  I ferieperioden passes embedet af lizette 
Harritsøe, (lH) 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.

6
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guDSTjEnESTER
  
  Sønderby KIrKe   Kærum KIrKe

 September: September:
 2.  13.  søndag e. trinitatis 10.30  2.  13.  søndag e. trinitatis  9.00
 9.  14.  s. e. trin. 9.00  9.  14.  s. e. trin. 10.30
 16.  15.  s.e. trin. 10.30   16.  15.  s.e. trin. 9.00
 23.  16.  s.e. trin. 9.00 (Alr) 23.  16.  s.e. trin. Ingen
 30.  17.  s.e. trin. 10.30  (K) 30.  17.  s.e. trin. 9.00  (K)

 oktober: oktober:
 7.  18.  s.e. trin. 9.00  7.  18.  s.e. trin. 10.30
 14.  19.  s.e. trin. 10.30  14.  19.  s.e. trin Ingen
 21.  20.  s.e. trin.  Ingen  21.  20.  s.e. trin. 10.30
 28.  21.  s.e. trin. 10.30  28.  21.  s.e. trin. 9.00

 november: november:
 4.       Alle Helgens dag 19.00  4.  9.  s.e. trin. Ingen
 11.  23.  s.e. trin. 9.00  (K) 11.  10.  s.e. trin. 10.30  (K)
 18.  24.  s.e. trin. 10.30   18. 11.  s.e. trin. 9.00 
 25.       Sidste s. i kirkeåret Ingen  25.  12.  s.e. trin. 10.30 

(Alr) Anders lundbeck rasmussen. (K) kaffe. lizette Harritsø kan kontaktes på tlf. 64741068 eller på lHC@Km.dK

7
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Døbt i Helnæs Kirke:
 4.  juli milan Christian Strandby
   bellevue 2, 5610 Assens

 22.  juli benjamin bang
   ebberupvej 73, 5630 ebberup                         

Viet i Dreslette Kirke:
 23.  juni Charlotte ella W.  Andersen & 
   nicolai Agger, 
   ungersbjerge 9, 5683 Haarby

21. juli mathilde møhring & 
   Jesper Kierkegaard Kristensen
   Steen blichersvej 10, 9000 Aalborg

Bisat/begravet i Helnæs Kirke:
 20.  juli Annie marie Kattein larsen
   bøgeskovvej 4, 5630 ebberup
 
Bisat/begravet i Dreslette Kirke:
 10.  juli ejner nielsen
   Skovkrogen 2, 5683 Haarby

Fra kirkebogen:

Høstgudstjeneste
i Helnæs kirke

Søndag den 16. september 

kl. 17.00

Med efterfølgende spisning 
i forsamlingshuset.

FRA ROCKER 
TIL 

BEDEMAnD
En PERSOnLIg BERETnIng

lars Jensen bliver i en alder af 21 år i 1993 
idømt 6 års fængsel. I 1995 er han sammen med 
12 andre afsonere med til at bryde ud af Vrids-
løse Statsfængsel. først 11 år senere bliver han 
prøveløsladt. det er en autentisk og rå fortælling, 
der tager tilhørerne med ind i de lukkede fængs-
ler med organiseret bandekriminalitet.
I dag er han selvstændig bedemand og stenhug-
ger i Sønderborg samt familiefar til 4.

Sønderby Præstegårds Konfirmandstue
Torsdag d. 15. november kl. 19.30

Alle er velkommen   •   Kaffe 25,-

Arrangeret i samarbejde mellem de 4 sogne
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Menighedsrådsvalg 
i Dreslette 2012

der skal i efteråret vælges et nyt menighedsråd og i 
den forbindelse afholdes:

Orienteringsmøde i konfirmandlokalet
Torsdag d. 6. september - kl. 19.30 
I forlængelse af orienteringsmødet vil der blive mu-
lighed for at opstille en eller flere kandidatlister. 
overvej allerede nu, om menigheds-rådsarbejdet er 
noget for dig, eller du måske skal opfordre en anden.

Dreslette menighedsråd

Salmemarathon 
i Assens Provsti

Præsterne i Assens Provsti har besluttet at 
arrangere et ”salmemarathon”.
Planen er, at vi på skift i alle kirkerne i As-
sens provsti synger os igennem en stor del af 
salmebogen, ca. hver anden tirsdag fra 2012 
til 14. 

Vi starter i Vor frue kirke i Assens, hvor 
Stiftets biskop Kresten drejergaard vil ind-
lede løbet.

De første tre datoer er: 

4. sep. kl. 19.00:
Vor frue Kirke,  Assens. Ved biskop Kresten 
drejergaard, (salme 1 – 14).

11. sep. kl. 19.00:
dreslette kirke. Ved sognepræst Anders l. 
rasmussen, (salme 15 - 29).

2. okt. kl. 19.00:
Helnæs kirke. Ved sog-
nepræst Anders l. ras-
mussen, (salme 30 - 51).

yderligere oplysninger 
følger i dagspressen.

ALR

gør en forskel!  
Stil op til menighedsrådet
Har du lyst til at gøre noget ekstra for kirkelivet? Vil du 
bruge dine kompetencer- og have indflydelse på frem-
tidens kirke i dit sogn? Så er det nu, du skal stille op til 
menighedsrådet. Vi skal have valgt  5 medlemmer i Søn-
derby sogn og 5 medlemmer i Kærum sogn. 

er du interesseret? Så kom til orienteringsmøde i konfir-
mandlokalet ved Sønderby præstegård i september. det 
vil blive annonceret i lokalavisen den 4. september.

På orienteringsmødet får du indblik i menighedsrådets 
opgaver og kompetencer. du får også viden om arbejdet 
i det forløbne år- og et kig på fremtidens opgaver. og så 
kommer det til at handle om valg med gennemgang af 
reglerne for opstilling.

orienteringsmødet er for alle - uanset om man vil stille 
op eller ej.

Vi glæder os til at se dig!
Menighedsrådene i Sønderby og Kærum
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“TO VERDEnER”
Af niels Arden Oplev

Foredrag i Sønderby:

Tirsdag den 9. oktober - kl. 19.00
i Sønderby præstegårds Konfirmandstue

Sogne- og filmaften
Vi byder på vin og sandwich, inden vi viser den anmelderroste film. 

under filmen serverer vi kaffe.  Alle er velkomne. 
Pris for mad og drikke: 50,-

Arrangører: Sønderby og Kærum Menighedsråd
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Fredagsklubben i Dreslette
Arrangementer begynder kl. 14.30

Deltagelse er gratis - Kaffe og brød kan købes for kr. 30,-

Fredag den 12. oktober:  
Skuespiller Agnethe bjørn og pianist daniel Waade: 
musikalsk foredrag 
”De unge gamle - eller - de gamle unge”   

Fredag den 9. november: 
ole Sørensen om Hanne Vibeke Holst: 
"Undskyldningen".
en familiekrønike om løgne og fortielser. 

Fredag den 14.december: 
Kirsten og Jørgen flensted-Jensen: 
”Præst i Canada”  og  ”Peters jul” 

Fredag den 11. Januar: 
Jan-Anker S.Ankersen om politiets rolle ved store 
internationale arrangementer, f. eks.COP15   

Fredag den 8. februar: 
militæroverlæge Arne Skipper: 
”Dilemmaer i et lægeliv”

Fredag den 8. marts: 
Skuespiller folmer rubæk m.akkomp.:  
”En rejse med H.C.Andersen, 
Jeppe Aakjær og Morten Korch” 

Fredag den 12. april: 
Jette Arp, drejø: 
”Foråret så sagte kommer”      

Fredag den 17. maj:            
Sæsonens udflugt – bemærk  dag og tid ! 

 Afgang: Haarby 12.45 og 
                dreslette kl. 13.00.
turen går til  Psykiatrisk Samling  i middelfart, hvor 
vi skal se museet, de gamle psykiatriske afdelinger 
garneret med en del af de malerier, som patienter 
fremstillede.
derefter kaffe m. lagkage på Hindsgavl Slot.    

Kontaktpersoner:    
Solvejg nielsen, tlf. 6477 1038    
birgit Stougård, tlf. 6477 1011    
esther Jensen, tlf. 6477 1234

Konfirmandstuen ved Dreslette Præstegård  /  Vinteren 2012 - 2013
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