
KIRKEBLADET
for Sønderby-Kærum & dreSlette-HelnæS

deCember 2012 - Januar/februar 2013



2

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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andejagt eller andagt

en mand blev engang nær slået ihjel i trafikken. I et 
boghandlervindue fik han øje på en bog, der så vidt han 
kunne se i forbifarten, hed ”andejagt” den var nedsat 
til blot én krone. da han efter en hård opbremsning 
nåede tilbage til boghandleren, viste det sig desværre til 
hans skuffelse at bogens titel var – ”andagt.”

anekdoten er Storm P´s. og med den, indleder tidligere 
sognepræst i dreslette og Helnæs sogne, Kristian 
østergaard endnu en velskrevet og opbyggelig bog fuld 
af både humor og alvor.  bogen har titlen ”ansigt til 
ansigt.” og handler altså om `andagt` ikke andejagt.
I sin forrige bog `Skriften på væggen`, gav østergaard 
læseren lejlighed til at stifte bekendtskab med nogle af 
hovedpersonerne i europæisk tænkning og åndsliv. 
tænkere, hvis livshistorier og litteratur, kunne virke til 
forsvar for kristendom og vesten. ”ansigt til ansigt” 
rummer små fortællinger om tænkere som har virket 
både for og imod kristendommen og vesten. men 
stadig med samme sigte eller røde tråd: et forsvar for 
den kristendom, som betoner det enkelte menneskes 
værdighed og ansvar, friheden og samvittigheden. 

bogen betoner med rette et håb og en fremskridtstro, 
som en del af den kristne arv. mens den i mindre grad 
forholder sig til den ringeagt for fortid og tradition, som 
vi også oplever. I vesten synes vi at have mistet troen på 
os selv, måske fordi troen på Gud betyder mindre og 

mindre for os. Stilen er lærd uden at være støvet. dog 
rummer bogen en del ord som næppe bruges i daglig 
tale ret mange steder.  nok et udtryk for at østergaard 
`higer og søger i gamle bøger`. men han formår med 
sin anekdotiske og fortællende stil, at gøre et vanskeligt 
tilgængeligt stof, vedkommende og forståeligt. også 
selv om man ikke har noget forhåndskendskab til de 
omtalte forfattere. 

bogen er udgivet på forlaget ”Hovedland”, hvis direktør 
har udtalt, at han vil modvirke det: ”Københavneri og 
åndsaristokratiske hovmod, som man føler, når man er 
født uden for hovedstaden”. et sympatisk projekt. 
men får man øje på en bog med titlen ”ansigt til ansigt” 
i vinduet hos boghandleren, så skal man ikke foretage 
en katastrofeopbremsning. men køre hjem og bestille 
den på nettet. den er værd at læse. 

ALR 
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Døbt i Sønderby Kirke:
19. aug. Ingegerd Graff rasmussen,
   Kirkebakken 21, Sønderby.
2. sep. Jalte lund madsen,
   ebberupvej 106, ebberup.

Viet i Sønderby Kirke:
8. sep. lene Gitte Pedersen og    
   Heino Pedersen,
   Wittenbergvej 73, ebberup.

Bisat/begravet i Sønderby Kirke:
7. sep. Karen Johanne maegaard,
   odensevej 29, assens.
15. sep. Grethe marie Kølle,
   Snaven 19, ebberup.
4. okt. dagmar Kristensen,
   Snaven 7, ebberup.

Døbt i Kærum Kirke:
7.okt. terje Haahr olwig,
   rickenbach Sulz, Schweiz.

Fra kirkebogen:

Kærum kirke

Julekoncert 
med Vestfyns koret

Den 4. december kl. 19.30

Koret dirigeres af anette Holm

Arrangører: Sønderby og Kærum Menighedsråd

Juleeftermiddag 
med historier og hygge

v. fungerende sognepræst Lizette Harritsø

Sønderby Konfirmandstue 
torsdag d. 6. december kl. 14-16.30
Programmet byder blandt andet 
på julegodter, glögg og fællessang.

Arrangører: Sønderby og Kærum Menighedsråd

Meddelelse om valget til 
Helnæs Sogns beboere
Ved fristens udløb var der kun indleveret én kandi-
datliste, hvorfor valget bortfaldt. der har endnu ikke 
ved Kirkebladets deadline været afholdt konstituer-
ende møde, derfor nævnes de 5 valgte for den kom-
mende 4 års periode i tilfældig rækkefølge:

Ruth Madsen, Pia Haahr, Inger Lund, 
Moira Poulsen og Marianne Therp
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Familiegudstjeneste 
i Kærum kirke  

Den 13. december kl. 19.00

Konfirmanderne fra 7. x på ebberup Skole 
opfører deres store julespil ved gudstjenesten.

 Alle er velkommen

Familiegudstjeneste 
i Sønderby kirke  

Den 11. december kl. 19.00

Konfirmanderne fra 7. y på ebberup Skole 
opfører deres store julespil ved gudstjenesten.

 Alle er velkommen

Bekendtgørelse vedrørende menighedsrådsvalg 
i Dreslette 2012
Det nye menighedsråd ser således ud: niels Christian nielsen - Peter løvgren

Vibeke busse andersen - Pia dyreborg Hansen - mogens Hjorth Sindbæk

Stedfortrædere: børge rubinke - Joan Pedersen

Det nye råd træder i kraft 1. søndag i advent.
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guDSTjEnESTER
   dreSlette KIrKe  HelnæS KIrKe

 December: December:
 2.  1. Søndag i advent 11.00  2.  1.  Søndag i advent 9.30
 9.  2. Søndag i advent 19.00 julekoncert 9.  2.  Søndag i advent 9.00  (lH)
 16.  3. Søndag i advent 11.00  16.  3.  Søndag i advent 17.15  julekoncert
 23.  4. Søndag i advent   23.  4.  Søndag i advent 

Fælles gudstjeneste med Sønderby, Kærum og Dreslette sogne i Helnæs Kirke kl.11.00
 24.         Juleaften 16.00  24.       Juleaften 14.30
 25.         Juledag 10.00  25.       Juledag 11.30
 26.  2.  Juledag  9.30  26.  2.  Juledag 11.00
 30.         Julesøndag Ingen  30.       Julesøndag Ingen
 31.         nytårsaftensdag 16.00  31.       nytårsaftensdag 14.30

 januar: januar:
 6.         HelligtreKonger 9.30  6.       HelligtreKonger  11.00
 13.  1.  Søndag efter H3K 11.00  13.  1.  Søndag efter H3K  17.00
 20.         Sidste søn. e. H3K 9.00  (lH) 20.       Sidste søn. e. H3K Ingen
 27.         Septuagesima sønd.  9.30  27.       Septuagesima sønd. 11.00

 Februar: Februar:
 3.         Seksagesima 11.00  3.       Seksagesima 17.00
 10.         fastelavn 9.30  (K) 10.       fastelavn 11.00  (K)
 17.  1.  søndag i fasten Ingen  17.  1.  søndag i fasten 9.00  (lH)
 24.  2.  søn. i fasten. 9.00  (lH) 24.  2.  søn. i fasten. Ingen

Sognepræst anders lundbeck rasmussen holder vinterferie fra 16. – 25. februar. embedet varetages i perioden af fungerende 
sognepræst lizette Harritsøe (lH), 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. (K) kaffe

6
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guDSTjEnESTER
  
  Sønderby KIrKe   Kærum KIrKe

 December: December:
 2.  1.  Søndag i advent 10.30  2.  1.  Søndag i advent 9.00
 9.  2.  Søndag i advent Ingen  9.  2.  Søndag i advent 10.30
 16. 3.  Søndag i advent 9.00 (alr) 16.  3.  Søndag i advent Ingen
 23.  4.  Søndag i advent Ingen  23.  4.  Søndag i advent Ingen

Fælles gudstjeneste med Dreslette, Sønderby og Kærum sogne i Helnæs Kirke kl. 11.00
 24.         Juleaften 16.00  24.       Juleaften 14.30
 25.         Juledag 10.00  25.       Juledag Ingen
 26.  2.  Juledag Ingen  26.  2.  Juledag 10.00
 30.         Julesøndag Ingen  30.       Julesøndag Ingen
 31.         nytårsaftensdag 16.00  31.       nytårsaftensdag 14.30

 januar: januar:
 6.         HelligtreKonger 10.30  6.       HelligtreKonger 9.00
 13.  1.  søndag efter H3K 9.00  (alr) 13.  1.  søndag efter H3K Ingen
 20.         Sidste søn. eft. H3K Ingen   20.       Sidste søn. eft. H3K 10.30
 27.         Septuagesima sønd. 10.30  (K) 27.       Septuagesima sønd. 9.00  (K)

 Februar: Februar:
 3.         Seksagesima Ingen  3.       Seksagesima 9.00  (alr)
 10.         fastelavn 10.30  10.       fastelavn Ingen

Fastelavn søndag står årets konfirmander for gudstjenesten i Sønderby Kirke.
 17.  1.  søndag i fasten Ingen  17.  1.  søndag i fasten 10.30  (K)
 24.  2.  søn. i fasten. 10.30  (K)  24.  2.  søn. i fasten. Ingen

(alr) : anders lundbeck rasmussen er liturg. (K) : Kirkekaffe efter gudstjenesten.

7
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Fra poliopatient til 
professionel 

harmonikaspiller
Den 15. januar kl. 19.30 i Sønderby 

Konfirmandstue
På trods af en lam 
højrearm og –
skulder blev Carl 
erik lundgaard (f. 
1947) professionel 
harmonikaspiller.I sin 
karriere har han fun-
geret som lektor på 
det fynske musikkon-
servatorim og turn-
eret den halve verden 
rundt med sine små 
træharmonikaer. 

Han fortæller i sit foredrag om sit liv med musik-
ken og spiller udvalgte numre for os.

”med det positive livssyn og den vilde lyst som 
partner, er alt muligt” – det er historiefortælling 
med musik, humor og stærke følelser.

musikalsk foredrag i konfirmandstuen ved 
Sønderby Præstegård, d. 15.jan. kl. 19.30.

Alle er velkomne – Kaffe 25,-

Koncert med

Syngedrengene
I Kærum Kirke d. 7. feb. kl. 19.30

Syngedrengene ved Vor frue Kirke i assens har 
eksisteret siden 1856, og er danmarks ældste 
drengekor. Korets primære opgave er nu som før, 
at medvirke ved gudstjenesterne i Vor frue Kirke i 
assens. Ved siden af dette arbejde synger drengene 
mange koncerter, især rundt om på fyn, men lej-
lighedsvis også i andre dele af danmark.

Hvert andet år drager koret udenlands og i vinter-
ferien 2013 går turen til Sri lanka. Ved koncerten i 
Kærum kirke vil Syngedrengene præsentere deres 
koncertprogram til Sri lanka turen. Som altid når 
koret rejser udenlands er det som ambassadører 
for dansk kormusik og sangtradition. der vil derfor 
være en stor del dansk musik fra Chr. IV´s tid og 
frem til i dag. af komponister kan nævnes mogens 
Pedersøn, Weyse og Carl nielsen. foruden kirke-
musikken synger koret også en buket af danske 
sange.

Arrangører: Sønderby og Kærum Menighedsråd
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Døbt i Dreslette kirke
 5.  aug. bastian Klimek Carlsen, Høedvej 34, flemløse
 2.  sept. Jonas Saabye finken, Kildevej 3, Haarby
 9.  sept. bertram Skøtt Hougaard, Kirkevej 3, dreslette
 16.  sept. maria Skovsby, tømmergyden 4, 
   dreslette

Viet i Dreslette kirke
 25.  aug. anita damgaard nielsen og 
   Knud bøegh Iversen, 
   Herredsbjerg 10, Herredsbjerg
 1.  sept. Janne og michael twisttmann abildtrup, 
   Søbrovej 4, Skaarup

Begravet fra Dreslette Kirke
 15.  aug. nelly dahl larsen, tårupvej 12J, Gelsted

Døbt i Helnæs kirke
 2.  sept. malthe Jylland Storm, lindhovedvej 29, Helnæs
 7.  okt. laura Sofia Kristensen, marsvej 59, løsning

Viet i Helnæs Kirke
 25.  aug. mette Weigand arendt 
   og Jens Christian arendt

Bisat fra Helnæs Kirke
 7.  sept. rita Hansen, Skelvej 4a, assens
 12.  sept. ella Skøtt, Korsvang 78, assens
 4.  okt. Solvejg refslund, Stævnevej 20, Helnæs

Fra kirkebogen:
Børnegudstjeneste

I Dreslette kirke 2012

Tirsdag den 18. 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 2012

Onsdag den 19. december Kl. 9.30

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

Efter gudstjenesten er der æbleskiver og saft 
i konfirmandlokalet.

  

Lille juleaftensdag
Søndag d. 23. december

fælles gudstjeneste for de 4 sogne.
Sønderby, Kærum, Dreslette og Helnæs

- i Helnæs kirke kl. 11.00

Vestfynskoret medvirker
Gløgg i våbenhuset
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Helnæs Kirke
Gudstjeneste 

Nytårsaftensdag
Mandag den 31. december kl. 14.30

efter gudstjenesten byder menighedsrådet på 
et glas champagne i våbenhuset

Menighedsrådet i Kærum Kirke
Menighedsrådsvalget 2012 er aflyst i Kærum 
sogn, idet der inden tidsfristens udløb kun var 
indkommet 1 liste (fredsvalg). Det betyder at flg. 
5 er valgt til menighedsrådet for den kommende 
4-årige periode løbende fra 1. december 2012:   
Jørgen Christian madsen - ebberup 
lene Kastrup Poulsen - thorøhuse 
bjørn birkely nielsen - thorøhuse 
Steffen andersen - Kærum 
Kirsten elvar andersen - thorøhuse 
rådet konstituerer sig inden udløbet af nov. måned 2012.

Følgende afgår som medlemmer af rådet:
Jytte dalsgaard - Kærum
Helen Hansen - Kærum
Gerda Hansen - ebberup
En stor tak skal lyde til jer, for jeres gode arbejde.

Kærum Menighedsråd 

Menighedsrådet i Sønderby Kirke
Menighedsrådsvalget 2012 blev afgjort ved freds-
valg i Sønderby sogn, idet der ved tidsfristens 
udløb kun var indkommet 1 liste. Følgende 5 er 
derfor valgt til menighedsrådet for den kom-
mende 4-årige periode, løbende fra 1. dec. 2012: 
leif andresen - Sønderby
elin andersen - Sønderby bj.
laila Christiansen - Sønderby
Karin olsen – ebberup
torben Jørgensen - ebberup
rådet konstituerer sig inden udløbet af nov. måned 2012.

Følgende afgår som medlemmer af rådet:
Jens lundegaard 
En stor tak skal lyde til dig, for dit gode arbejde.

Sønderby Menighedsråd

Dreslette Kirke
Gudstjeneste 

Nytårsaftensdag 
Mandag den 31. december kl. 16.00

efter gudstjenesten byder menighedsrådet på 
et glas champagne i våbenhuset

julekoncert
i Dreslette Kirke
med "Brasseneserne"

2. søndag i advent
9. december kl. 19.00

derefter kaffe og kage 
i konfirmandlokalet.
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Fredagsklubben 
i Dreslette

Konfirmandstuen 
ved Dreslette Præstegård

arrangementer begynder kl. 14.30. 
deltagelse er gratis!

Kaffe og brød kan købes for kr. 30,-

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

Fredag d. 11. januar: 
Jan-anker S. ankersen om politiets rolle ved store 
internationale arrangementer, f. eks. CoP15   

Fredag d. 8. februar: 
militæroverlæge arne Skipper: ”dilemmaer i et lægeliv”

Fredag d. 8. marts: Skuespiller folmer rubæk 
m.akkomp.:  ”en rejse med H.C.andersen, Jeppe aakjær 
og morten Korch” 

Fredag d. 12. april: Jette arp, drejø: 
”foråret så sagte kommer”      

Fredag d. 17. maj: 
Sæsonens udflugt – bemærk dag og tid !
Afgang fra 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.    

Vinteren/foråret 2012-2013:

Nytårsgudstjeneste
Den 31. december 2012

Kærum Kirke kl. 14.30
Sønderby Kirke kl. 16.00

Vi fastholder sidste års succes og holder igen i år 
nytårsgudstjeneste nytårsaftensdag.

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

julekoncert i Helnæs Kirke
med "Qvindetta" - fem kvinder i musikken

3. søndag i advent
16. december kl. 17.15

musik og fællessalmer



ADRESSE-LABEL

for- og bagsidebilledet i dette nummer, er af 
dreslette Kirkes nye og mere handicapvenlige 

indgang i det nordlige sideskib. 

noget skiftende menighedsråd har arbejdet for i 
årevis, idet der foran kirkens hovedindgang er en 
stejl trappe som gjorde det næsten umuligt for 

kørestolsbrugere at bruge kirken.


