
KIRKEBLADET
for Sønderby-Kærum & dreSlette-HelnæS

mArtS - APrIl - mAJ 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
Kirkebakken 21, 5631 Ebberup 
Tlf. 64741068 eller på 
RGPK@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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Et år som sognepræst 
i Sønderby-Kærum pastorat

det er næsten et år siden nu, 
at jeg første gang kørte vejen 
fra odense til Sønderby og 
Kærum kirker. det er ganske 
overvældende, efter 7 års 
studier, pludselig at befinde 
sig i ”det virkelige liv” og 
tankerne der fór rundt 

i mit hoved den martsdag, for snart et år siden, var 
ét stort virvar af nervøsitet, forventning, glæde og 
præstationsangst. dette, mit første møde med ansatte 
og ”menighedsrødder” forvissede mig dog om, at det 
her, det skulle nok blive godt.

og nu, et år efter, kan jeg konkludere at det blev godt! 
for mødet med de første venlige mennesker, den 
martsdag, blev det første af mange berigende møder.
Alle omkring kirkerne i Sønderby og Kærum, både 
menighed og ansatte, har mødt mig med venlighed og 
interesse. Jeg kunne ikke have ønsket mig et bedre sted 
at starte som præst.

Jeg kommer helt sikkert til at savne jer og vil tænke 
tilbage på min tid i Sønderby og Kærum med glæde 
og taknemmelighed. for det var her hos jer, at jeg 
for alvor erfarede at præstegerningen er den rigtige 
for mig. det er skønt at være en del af fællesskabet 
omkring en kirke. Kontakten med menigheden ved 
gudstjenesterne og i det personlige møde er guld 
værd. det er præstens store og ydmyge lod at slå 

følge med mennesker et stykke vej - langt eller 
kort - når de oplever det dejligste, der kan tænkes, 
eller når de oplever det værste, der kan tænkes. 
Konfirmandernes energi og evindelige spørgsmål vil 
jeg, tro det eller ej, komme til at savne. og arbejdet 
med den kommende gudstjeneste, hvor man kan 
fordybe sig i salmer, læsninger og ’ugens danske stil,’ 
som prædikenen kaldes hjemme hos os.

det er en kæmpe opgave, og en fantastisk én, at 
skulle forkynde det kristne budskab. At levendegøre 
i ord og billeder, hvad der er min faste overbevisning, 
nemlig at menneskelivets betydning rækker langt 
ud over os selv og vores egen historie. Kirkens 
vidunderlige grundfortælling er en historie, der åbner 
for evigheden og for noget, som vi aldrig når frem til 
en konklusion om.  dette fundamentalt anderledes, 
som vi kalder Gud. 

Hvad fremtiden bringer, er i skrivende stund uvist. 
dog er jeg sikker på, at vi engang igen vil mødes ude 
i det store brogede landskab, vi kalder den danske 
folkekirke.

Jeg skylder jer alle en stor tak, fordi I så beredvilligt 
lod mig slå følge med jer det sidste år. tak for jeres 
åbenhed og tillid. tak for jeres tålmodighed, når 
nybegynderpræsten fik rodet lidt for meget rundt i 
liturgien. tak for jeres lydhørhed i gudstjenesten og 
tak for jeres kommentarer og tanker efterfølgende. 
tak for et dejligt år i Sønderby og Kærum!
d. 10. marts holder jeg mine sidste gudstjenester 
i pastoratet - kl. 9 i Kærum Kirke og kl. 10.30 i 
Sønderby Kirke.

Lizette Harritsø
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Døbt i Dreslette Kirke:

 4.  nov. liam engsig Skjærup Jensen, 
   ladegårde 35b,  Aarup

 18.  nov. Clara Juncher østerby, 
   Hegnet 1, ebberup

Begravede og bisatte 
fra Dreslette:

 16. nov. Jørgen bruun Christensen, 
   brydegaardsvej 5, brydegaard
   (Sygehuskapellet, odense.

 29.  nov. Hans Karl Pedersen, 
   Strandgade 81, Haarby

 9.  febr. oda Andersen, 
   Skårupvej 18, Skårup
   (Haarby Kirke)

Døbt i Helnæs Kirke:

 2.  dec thea Skole boe Jakobsen, 
   nørre Alle  37,  Assens

 27.  jan. ester fuhr Christensen, 
   ebberupvej  23, ebberup

Begravede eller bisatte 
fra Helnæs:

 20.  nov. elsebeth bech Hansen 
   Klinteskovsvej 6, Helnæs 
   (Vor frue Kirke, Assens)

Fra kirkebogen:
Sognepræst rikke Graff

 vender tilbage efter endt barselsorlov

Jeg ser frem til at være tilbage 
i præsteembedet i Sønderby og Kærum sogne 

fra tirsdag d. 19.marts.

På gensyn, Rikke Graff

Fællesgudstjeneste 
for de 4 sogne

2. påskedag i Sønderby 
kirke kl. 10.00

Som en del af gudstjenesten vil uddrag af 
passionskantaten, Korssilhuetter,

med toner af Krogslund olesen og tekster af 
Smedegaard Andersen blive opført.
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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 i løbet af foråret -  alle gange kl. 14.30 undtagen udflugten 
hvor vi mødes kl. 12.45. Møderne er gratis. Kaffe og brød kan købes for kr. 30,00.

Fredag den 8. marts: Skuespiller Folmer Rubæk med akkompagnement: 

 ”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 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 med lagkage på Hindsgavl Slot.    

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

Arrangementerne foråret 2013 er som følger:
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guDSTJEnESTER
   dreSlette KIrKe  HelnæS KIrKe
 marts: marts:
 3.   3. s.i fasten 9.30  3.   3. s.i fasten 11.00 
 10.   midfaste 11.00  10.   midfaste 9.30
 17.  mariæ bebudelsesd. 11.00                    17.  mariæ bebudelsesd.   Ingen
 24.       Palmesøndag 9.30  24.        Palmesøndag 11.00
 28.   Skærtorsdag 11.00  28.  Skærtorsdag 9.30 Højmesse
 29.  langfredag 9.30  29.  langfredag 11.00
 31.  Påskedag 11.00  31.  Påskedag 9.30 Højmesse
 
 April: April:
 1.     Anden påskedag   1.      Anden påskedag

Fælles gudstjeneste for de 4 sogne i Sønderby Kirke kl. 10.00
 7.    1. s.e.påske  9.00  (rG)  7.   1. s.e.påske  Ingen  
 14.    2. s.e.påske 11.00 (K) 14.    2. s.e.påske 17.00  (K)
 21. 3. s.e.påske 9.30  21. 3. s.e.påske 11.00
 26.      bededag 10.00  Konfirmation 26.       bededag Ingen
 28. 4. s.e.påske Ingen  28. 4. s.e.påske 10.00  Konfirmation

 maj: maj:
 5. 5. s.e.påske 11.00  5.  5. s.e.påske Ingen
 9.  Kr. himmelfarts dag  Ingen  9.   Kr. himmelfarts dag  9.00 (rG)
 12. 6. s.e.påske 9.00 (rG) 12.  6. s.e.påske Ingen
 19.  Pinsedag 9.30  Højmesse 19.  Pinsedag 11.00
 20.   Anden pinsedag   20.  Anden pinsedag

Friluftsgudstjeneste for de 4 sogne i haven ved Præstegården i Dreslette. kl. 11.00. Kirkebil.
 26.  trinitatis søndag 11.00  26.  trinitatis søndag 9.30

dreslette. Kirkebil til alle højmesser og højtider: Assens taxi: 64 74 16 46. bestilles senest dagen før gudstjenesten, inden kl. 20.00. 
(K) kaffe (rG) rikke Graff, Sønderby Præstegård.
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guDSTJEnESTER
  
  Sønderby KIrKe   Kærum KIrKe
 marts: marts:
 3.   3. s.i fasten 9.00  3.   3. s.i fasten 10.30 
 10.   midfaste 10.30 (K) 10.   midfaste 9.00 (K)
 17.  mariæ bebudelsesd. 9.00 (Alr)                   17.  mariæ bebudelsesd.   Ingen
 24.       Palmesøndag 10.30  24.        Palmesøndag 9.00
 28.   Skærtorsdag 17.00  28.  Skærtorsdag 19.00
 29.  langfredag 9.00  29.  langfredag 10.30
 31.  Påskedag 10.30  31.  Påskedag 9.00 (K) 
 
 April: April:
 1.     Anden påskedag   1.      Anden påskedag

Fælles gudstjeneste for de 4 sogne i Sønderby Kirke - kl. 10.00
 7.    1. s.e.påske  17.00    7.   1. s.e.påske  10.30  
 14.    2. s.e.påske 9.00 (Alr) 14.    2. s.e.påske Ingen  
 21. 3. s.e.påske 10.30  21. 3. s.e.påske 9.00
 26.      bededag Ingen   26.       bededag 10.00 Konfirmation
 28. 4. s.e.påske 10.00 Konfirmation 28. 4. s.e.påske Ingen  

 maj: maj:
 5. 5. s.e.påske Ingen  5.  5. s.e.påske 9.00 (Alr)
 9.  Kr. himmelfarts dag  10.30  9.   Kr. himmelfarts dag  Ingen 
 12. 6. s.e.påske 17.00  12.  6. s.e.påske 10.30
 19.  Pinsedag 10.30   19.  Pinsedag 9.00
 20.   Anden pinsedag   20.  Anden pinsedag

Friluftsgudstjeneste for de 4 sogne i haven ved Præstegården i Dreslette - kl. 11.00 - Kirkebil
 26.  trinitatis søndag 9.00  26.  trinitatis søndag 10.30

Kirkebil. Assens taxi tlf. 64 74 16 46. bestilles senest dagen før gudstjenesten, inden kl. 20.00
(K) Kaffe. (Alr) Anders lundbeck rasmussen, dreslette præstegård.
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Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag
i haven ved Præstegården i Dreslette

For Sønderby, Kærum, Dreslette, Helnæs og Haarby sogne

2. pinsedag den 20. maj. kl. 11.00.

efter gudstjenesten serverer dreslette menighedsråd Pølser, øl og vand.
der kan benyttes kirkebil. Parkering i præstegården.

de som er godt gående kan parkere ved kirken 
og gå over kirkegården ned ad den gamle kirkesti til præstegården.

Dreslette Menighedsråd.
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Kærum-Sønderby 
går til kamp mod sult og fattigdom

Den 10. marts sender 
Kærum-Sønderby igen 
frivillige indsamlere i kamp 
mod sult og fattigdom ved 
Folkekirkens nødhjælps årlige 
Sogneindsamling.

mad er en menneskeret – og der er 
mad nok på Jorden til at brødføde 
os alle.  Alligevel lever millioner af 
familier i så stor fattigdom og sult, at 
det truer deres liv og helbred.

folkekirkens nødhjælp bekæmper 
sult gennem akut katastrofehjælp, 
langsigtet udviklingsarbejde 
og arbejde for de fattigstes 
rettigheder. de mest sårbare 
er kvinder og børn, ikke mindst 
under krige og katastrofer. Annett 
nyirabazairwa og hendes 2-årige 
datter leya, der kendes fra årets 
Sogneindsamlingsplakat, er blandt 
dem, der har fået hjælp.

På forhånd tak for hvert bidrag 
der måtte blive lagt i indsamlingsbøsserne.

Med venlig hilsen  
Jørgen madsen, Indsamlingsleder 
mobil: 23 48 39 06 
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Døbt i Sønderby Kirke:

 18.  nov mathias Johan Andersen,
   rybergsvej 29, Sønderby

 2.  dec Christoffer Askov Holst,
   topshøj 32, ebberup

 13.  jan. Ida falk Spandet,
   Skolevej 4I, Glamsbjerg

Bisat/begravet fra Sønderby Kirke:

 25. jan Kirsten ellemann,
   rybergsvej 20, ebberup

 29.  jan. Gudrun nylandsted Jensen,
   Kirsebærhaven 4, ebberup

 30. jan. frank August,
   trollesøvej 39, Glamsbjerg

Døbt I Kærum Kirke:

 20. jan. Alexander Galschiøt lindberg,
   Villasmindevej 20, bellinge

Bisat/begravet fra Kærum Kirke:

 20.  dec Anna madsen,
   drejøgade 1A, odense
 
 31.  jan. themis Hoffbeck,
   ny Adelgade 42,  Assens

Fra kirkebogen: ”I kjole og krave
– min vej til  

præsteembedet”

Torsdag den 21. marts kl. 19.30

i Sønderby konfirmandstue 

Foredrag ved Lizette Harritsø, 
tidl. konstitueret sognepræst
 i Sønderby-Kærum pastorat.

Alle er velkommen – Kaffe 25,-

Arrangeret af: 
 Sønderby og Kærum menighedsråd
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”Kend vores kirke”

Torsdag den 11. april kl. 19.00 

mød os ved indgangsportalen til Kærum kirke og tag med  

på en spændende vandring gennem kirkens historie ved graver Poul Andersen.

 

Aftenen slutter med kaffe 

og kage i våbenhuset.
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ADRESSE-LABEL

forsidebilledet viser denne gang Helnæs 
kirkes nye messehagel, som er skabt af billed- 
kunster Solvejg refslund, Helnæs. 
efter hendes død skænkede hendes mand,  
Anders lyng den til Helnæs kirke. 

Ved kirkeårets begyndelse den 1. søndag i 
Advent - 2. december 2012 - blev den taget i  
brug af sognepræst Anders l. rasmussen ved  
højmessen i Helnæs Kirke.


