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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
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Juleglæden gælder også 
for Skt. Peders mor

I en af Selma lagerlöfs fortællinger hører vi om Skt. 
Peder, som netop er ankommet til Himmeriget. Her 
finder han ud af, at hans afdøde mor ikke er at finde 
nogen steder. da Vor Herre ser Skt. Peders sorg og 
hører hans bøn om at redde og frelse moderen fra det 
helvede hun må befinde sig i, tager han skt. Peder med 
ud til Paradisets yderste kant, helt der ud, hvor man 
kan se lige lukt ned i helvedes afgrund. og Vor Herre 
befaler en engel at hente moderen op i Paradis. Gid 
englen må komme op med min mor, siger Skt. Peder 
og Vor Herre svarer ham:” der findes intet, som er så 
tungt, at min engel ikke kan løfte det”
blandt de enorme skarer af fordømte, der fortvivlede 
rækker op efter englen for at redde sig, finder englen 
frem til Skt. Peders mor. den griber hende, men i det 
samme, er der en hel del af de fordømte som hægter 
sig fast til moderen, for at også de må blive trukket 
op af mørket. englen flyver let på trods af den tunge 
vægt og Skt. Peder ser til med stor glæde, Sikke en ære, 
tænker han, at hans mor, dér sammen med englen kan 
udfri så mange ulykkelige stakler fra mørkets greb. men 
da englen stiger op med sin last, kan Skt. Peder se sin 
mor begynde at gøre sig fri af de fordømte. Én efter 
én tager hun fat i deres hænder og løsner deres tag, så 
de styrter tilbage i det Helvede, de kom fra. Han hører, 
hvordan de anråber hende i bøn, men det er, som om 
moderen slet ikke hører dem; det lader til, at hun ikke 
tillader andre end sig selv at blive salig.  og idet de 

fordømte falder fyldes hele himmelrummet af veråb 
og jammer.
Skt. Peder råber ned til sin mor og beder hende vise 
barmhjertighed, men hun bliver ufortrødent ved 
med at løsne de ulykkeliges greb om livets mulighed. 
forfærdet ser han til, mens englens himmelflugt bliver 
langsommere og langsommere, som om dens byrde 
bliver tungere og tungere for hver eneste sjæl, der 
falder. til sidst er der kun et enkelt menneske tilbage. 
en ung kvinde, som har armene om moderens hals, 
og hun råber og beder lige ved moderens øre om 
at lade hende følge med ind i det velsignede Paradis. 
de er næsten fremme, men da rækker moderen bag 
om sin nakke og løsner den unge kvindes tag i hende. 
da bevæger englens vinger sig med ét ikke længere, 
dens ansigt bliver mørkt som natten, og den falder.  
englen slipper sit greb om moderens liv, som var hun 
for tung en byrde, og moderen styrter tilbage mod 
Helvede. 
Her slutter fortællingen, og hovedbudskabet står 
klart: Står det til mennesket, som Skt. Peders mor er 
et illustrerende eksempel på, så ligger tilbøjeligheden 
til at forsøge at blive salige for os selv lige for.  Hvad 

enten det er ved det materielle 
eller det åndelige, gennem 
succes og anerkendelse, 
det perfekte hjem, eller 
hvad det end måtte være, 
så er der noget i os, der 
trækker os væk fra andre 

og fællesskabet om det 
liv, vi har fået.

Fortsættes side 4
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men! Glæden over livets mulighed, som det forkyndes 
på smukkeste vis gennem kristendommen, at der hvor 
man tror, at alt er forbi, er der alligevel håb at finde, den 
glæde som kom til verden julenat og den vej Kristus 
viste os gennem det liv, han levede, gennem hans død 
og opstandelse, glæden over livet, skal deles med andre 
og der skal gives gavmildt ud, af det vi selv har fået.
før det gamle testamentes profeti blev opfyldt ved 
Kristus, som kom til verden julenat, før det vidste vi 
ikke, hvad det var for en Gud, vi vandrede med. det 
ved vi nu, fordi han fødtes som et menneske, der levede 
i livet her, og som talte til os gennem alt det, han var 
og gjorde. det ved vi, fordi teksterne om ham får os 
til at tænke og reflektere og forholde os til os selv og 
hinanden og verden og livet og døden. og i alt det må 
vi huske på julens vigtigste budskab:” frygt ikke, siger 
englen, se jeg forkynder jer en glæde, som skal være for 
hele folket. Glædelig adventstid og jul.     

(RG)                                                                                                            

Adventsgudstjeneste
1. søndag i advent
i Sønderby kirke kl. 9.00
i Kærum kirke kl.10.30

Brasseneserne medvirker 
og der er mulighed for at ønske hinanden en 

glædelig adventstid over en kop kaffe 
i våbenhuset efter gudstjenesterne.

Café aften med duoen 

”Rosinante”
Sønderby KonfIrmandStue 
torSdaG den. 26. Jan. Kl. 19.30

duoen ”rosinante” vil underholde med en 
musikalsk byvandring gennem ”det gamle Paris.”

et program fyldt med stemninger fra de små 
caféer samt inspiration fra gadeartisternes 

forførende repertoire.
Vi skal lytte til musettevalse og tangoer, sange fra 

edith Piaf, impressionistiske klange, swingende 
jazz og ragtime fra ”det opretstående klaver”

- krydret med pantomime og stepdans.

der serveres ost og vin 25,-

Alle er velkomne 
Arrangører Sønderby og Kærum menighedsråd

Adventsgudstjeneste for hele familien
I Kærum kirke søndag den 18.december. kl. 16.00

traditionen tro inviterer de kommende konfirmander fra 7.y til jule-
gudstjeneste i Kærum kirke for hele familien, hvor vi blandt andet skal 
se årets krybbespil.

Kom og lad julestemningen brede sig.
Alle er velkommen

Nytårsgudstjeneste
den 31. december

Kærum kirke kl.14.30  & 
Sønderby kirke kl.16.00

I år vil vi som noget nyt holde 
nytårsgudstjeneste nytårsaftensdag.

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

Helnæs Kirke

Julekoncert 
med Det vestfynske pigekor

3. søndag i advent - 11. dec. - Kl. 17.15

Korsang og fællessalmer

Koret dirigeres af Karen Folke Olsen og 
Rikke Barsøe Florens



4 5

men! Glæden over livets mulighed, som det forkyndes 
på smukkeste vis gennem kristendommen, at der hvor 
man tror, at alt er forbi, er der alligevel håb at finde, den 
glæde som kom til verden julenat og den vej Kristus 
viste os gennem det liv, han levede, gennem hans død 
og opstandelse, glæden over livet, skal deles med andre 
og der skal gives gavmildt ud, af det vi selv har fået.
før det gamle testamentes profeti blev opfyldt ved 
Kristus, som kom til verden julenat, før det vidste vi 
ikke, hvad det var for en Gud, vi vandrede med. det 
ved vi nu, fordi han fødtes som et menneske, der levede 
i livet her, og som talte til os gennem alt det, han var 
og gjorde. det ved vi, fordi teksterne om ham får os 
til at tænke og reflektere og forholde os til os selv og 
hinanden og verden og livet og døden. og i alt det må 
vi huske på julens vigtigste budskab:” frygt ikke, siger 
englen, se jeg forkynder jer en glæde, som skal være for 
hele folket. Glædelig adventstid og jul.     

(RG)                                                                                                            

Adventsgudstjeneste
1. søndag i advent
i Sønderby kirke kl. 9.00
i Kærum kirke kl.10.30

Brasseneserne medvirker 
og der er mulighed for at ønske hinanden en 

glædelig adventstid over en kop kaffe 
i våbenhuset efter gudstjenesterne.

Café aften med duoen 

”Rosinante”
Sønderby KonfIrmandStue 
torSdaG den. 26. Jan. Kl. 19.30

duoen ”rosinante” vil underholde med en 
musikalsk byvandring gennem ”det gamle Paris.”

et program fyldt med stemninger fra de små 
caféer samt inspiration fra gadeartisternes 

forførende repertoire.
Vi skal lytte til musettevalse og tangoer, sange fra 

edith Piaf, impressionistiske klange, swingende 
jazz og ragtime fra ”det opretstående klaver”

- krydret med pantomime og stepdans.

der serveres ost og vin 25,-

Alle er velkomne 
Arrangører Sønderby og Kærum menighedsråd

Adventsgudstjeneste for hele familien
I Kærum kirke søndag den 18.december. kl. 16.00

traditionen tro inviterer de kommende konfirmander fra 7.y til jule-
gudstjeneste i Kærum kirke for hele familien, hvor vi blandt andet skal 
se årets krybbespil.

Kom og lad julestemningen brede sig.
Alle er velkommen

Nytårsgudstjeneste
den 31. december

Kærum kirke kl.14.30  & 
Sønderby kirke kl.16.00

I år vil vi som noget nyt holde 
nytårsgudstjeneste nytårsaftensdag.

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

Helnæs Kirke

Julekoncert 
med Det vestfynske pigekor

3. søndag i advent - 11. dec. - Kl. 17.15

Korsang og fællessalmer

Koret dirigeres af Karen Folke Olsen og 
Rikke Barsøe Florens



6 776 77

guDSTjEnESTER
   dreSlette KIrKe  HelnæS KIrKe

 december: december:
 4. 2. s.i advent    9.30  4.  2. s.i advent 11.00
 11.  3. s.i.advent 19.30  Julekoncert 11.  3. s.i advent 17.15.  Julekoncert
 18.  4. s.i advent               Fælles gudstjeneste for de fire sogne i Kærum kirke kl.10.30. 

 24.   juleaften  14.30  24.   juleaften 16.00
 25.   juledag 10.00  25.   juledag 11.30
 26.   anden juledag 11.00  26.   anden juledag  9.30
 31.   nytårsgudst. 14.30                31.   nytårsgudstj.  16.00
        Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på 
        et glas champagne i våbenhuset

 
 Januar: Januar:
 8.  1. s.e.h.3.k 11.00  8.  1. s.e.h.3.k Ingen  
 15.  2. s.e.h.3.k Ingen  15.  2. s.e.h.3.k 9.00  (rG)
 22.  3. s.e.h.3.k 11.00  22.  3. s.e.h.3.k 9.30 
 29.  sidste  s.e.h.3.k  9.30 (K) 29.   sidste s.e.h.3.k  11.00  (K)

 februar: februar:
 5.   septuagesima 11.00  5.   septuagesima   9.30
 12.   seksagesima   11.00  12.   seksagesima 17.00
 19.   fastelavn  9.00  (rG) 19.   fastelavn Ingen
 26.  1. s.i fasten Ingen  26.  1. s.i fasten 9.00 (rG) 

Sognepræst anders lundbeck rasmussen holder vinterferie fra 18. – 27. februar. embedet varetages i perioden af sognepræst rikke 
Graff (rG), Sønderby præstegård, telefon: 64 74 10 68. 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

guDSTjEnESTER
  
  Sønderby KIrKe   Kærum KIrKe

 december: december:
 4.  2. s.i advent   10.30  4. 2. s.i advent Ingen
 1.  3. s.i.advent Ingen  11. 3. s.i advent 9.00  (alr)
 18. 4. s.i advent               Fælles gudstjeneste for de fire sogne i Kærum kirke kl.10.30.

 24.  juleaften  14.30  24. dec.  juleaften 16.00
 25.  juledag 10.30  25. dec. juledag   9.00
 26. 2.  juledag                 Fælles gudstjeneste for Sønderby og Kærum i Sønderby kirke kl.10.00

 31.  nytårsgudstj. 16.00  31. dec.  nytårsgudstj.  14.30

   
 Januar: Januar
 8.  1. s.e.h.3.k 9.00  (alr) 8. 1. s.e.h.3.k Ingen
 15. 2. s.e.h.3.k Ingen  15. 2. s.e.h.3.k. 10.30  
 22. 3. s.e.h.3.k 17.00  vi synger nye salmer  22. 3. s.e.h.3.k Ingen
 29. sidste  s.e.h.3.k 10.30  29.  sidste s.e.h.3.k  9.00
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 5.  septuageisma  9.00  5.  septuageisma 10.30 
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rikke Graff holder vinterferie fra fredag d. 10-17 feb. 2012. embedet varetages i perioden af sognepræst anders lundbeck 
rasmussen, dreslette præstegård på telefon: 64 77 10 83. Kirkebil til alle gudstjenester: assens taxi: 64 74 16 46 bestilles senest 
dagen før gudstjenesten, inden kl.20.00. (k) kaffe. obS. Grunden til færre gudstjenester i Sønderby og Kærum sogne i december og 
januar, skyldes, at sognepræst rikke Graff også skal varetage embedet i turup og Gamtofte sogne under vacancen der.

Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på 
et glas champagne i våbenhuset

Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på 
et glas champagne i våbenhuset
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et glas champagne i våbenhuset
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Børnegudstjeneste
I Dreslette kirke 2011

Tirsdag 13.december Kl. 9.30

for børn i dagpleje og børnehavealderen.

forældre, bedsteforældre o. a 
er meget velkomne.

efter gudstjenesten er der 
æbleskiver og saft i konfirmandlokalet.

 

Julegudstjeneste 
for Dreslette skole 2011

Onsdag. 14. december Kl. 9.30

for børn i indskolingsgruppen 
(0 – 2. klasse), samt 3 klasse.

Efter gudstjenesten er der æbleskiver og saft 
i konfirmandlokalet.

Døbt i Sønderby kirke:
 28. aug. William-noah lohmann rasmussen
   foerlev møllevej 35, mesing

 30. okt. frederik William appel
   Prinsevej 9, ebberup

Bisat/begravet fra Sønderby kirke:
 9. sep. Pia madsen,
   topshøj 12, ebberup

 20. sep. Samuel Isaak Scharff trapp,
   Prinsevej 8, ebberup

 24. sep. bent Washuus,
   th.bangsvej 4, flemløse

Døbt i Kærum kirke:
 21. aug. benjamin askholm Ploug
   fåborgvej 102, Kærum

 30. okt. laura Havndrup Jensen,
   barkegryden 2, thorø Huse

Bisat/begravet fra Kærum kirke:
 12 aug. ruth bull,
   Korsvang 78, assens

 24. aug. arne rasmus mortensen,
   lerbjergvej 40, Saltofte

Fra kirkebogen:

Dreslette kirke

Julekoncert 
med Vestfyns koret

3. søndag i advent - 11. dec.  - Kl. 19.30

derefter kaffe og mere sang i forsamlingshuset.

Når sygdom bryder ind 
i vores tilværelse 

Sønderby konfirmandstue 
onsdag d. 15. februar kl.19.30

Solveig refsgaard, der siden 1994 har været præst 
på odense universitetshospital, fortæller om sit 
arbejde på et af landets mest specialiserede hospi-
taler. Hun skildrer mødet med patienter og pårø-
rende og belyser med afsæt i samtaler og kirkelige 
handlinger, hvad der sker med os, når sygdom bry-
der ind i vores tilværelse, og vi ikke længere har 
kontrol over vores eget liv - når fremtiden bliver 
uvis og de ting, vi har set frem til, ikke længere er 
en selvfølge. Sygdom påvirker os også religiøst, er 
hospitalspræstens erfaring fra sit særlige område 
på fyns største arbejdsplads.
Kaffe 25,-

Alle er velkomne
Arrangører Sønderby og Kærum menighedsråd

et indblik 
i hospitalspræstens 

arbejde

Nytårsgudstjenester

Nytårsaftensdag 
d. 31. December

Dreslette 14.30 - Helnæs 16.00

efter gudstjenesterne 
byder menighedsrådet 

på et lille glas i våbenhuset
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Skæbnefortællinger 
fra et langt levet liv

 
betty Pedersen fra bakkebo fortæller på en 

levende og medrivende måde fra sit 90 årige liv. 
Hun beretter om sine oplevelser under krigen, 
et åbent hjem og en tilværelse i medgang og 
modgang. Herudover byder programmet på 

julegodter, glögg og fællessang.  alle er velkomne

Fri entré - Kirkebilen kører.   

Arrangører: Sønderby og Kærum menighedsråd 

Familiegudstjeneste i Sønderby kirke  
Onsdag den 21. december. kl. 19.00

traditionen tro inviterer de kommende konfirmander fra 7.x til 
en hyggelig aften i Sønderby kirke for hele familien, hvor vi blandt 
andet skal se årets krybbespil.

Kom og lad julestemningen brede sig.
Alle er velkommen

Sønderby 
konfirmandstue 
torsdag den 
8. december 
kl.14.00-16.30

Fra kirkebogen:
Dåb i Dreslette Kirke:

 24.  juli merle engsig Skjærup Jensen, 
   Skelskovvej 27, tommerup St.

 7.  aug. anna Katrina Hamilton, 
   Californien, u.S.a

 4.  sept. mejse twisttmann abildtrup, 
   Søbrovej 43, Skaarup

Dåb i Helnæs Kirke:

 24.  aug. Storm Woller østergaard, 
   Strandbakken 20, Helnæs

 24.  aug. Johannes boe rosendahl, 
   Humlebivænget 17, Hjallese

Vielse Helnæs Kirke

 27.  aug. maria og Peter Grønbæk Vesterby,   
   ericaparken 23, 2. th, Gentofte

Fredagsklubben…
- er for alle interesserede pensionister i lokalområdet, som har tid og lyst til hyggeligt og 
inspirerende samvær med foredrag, sang og fortælling. I konfirmandstuen ved Dreslette 
præstegård mødes klubben 6 fredage i løbet af vinteren alle gange kl. 14.30 undtagen 
udflugten hvor vi mødes kl. 13.30. Møderne er gratis. Kaffe og kage koster kr. 30,00.

Fredag d. 9. december           

”En eftermiddag om Carl Nielsen”

v/ sognepræst torkil Jensen og 

hans kone organist Ida Hovalt Jensen

Fredag d. 13. januar                 

”En fremmed kommer til Fenger”

v/ konsulent Steen nielsen, 

Haarby

Fredag d. 10. februar             

”Danske sydslevigere i Krig”

v/tidl. højskoleforstander 

niels ole frederiksen,.

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

Kontaktpersoner: 

esther Jensen, tlf. 6477 1234

Solvejg nielsen, tlf. 6477 1038 -

birgit Stougaard, tlf. 6477 1011

Arrangementerne i vinteren/foråret 2011-2012 er som følger:
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ADRESSE-LABEL

Lad gulne hvert et blad på kvist,
lad falme alle strå,

guds kærlighed, jeg ved for vist,
omskiftes ikke så.

Fra: "Dybt hælder året i sin gang". 
Den Danske Salmebog nr. 732. Vers 4


