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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 hinan-
den, og hvis de ønsker sammen at ville 
varetage omsorgen og ansvaret for bar-
net og dele forældremyndighed, skal de 
aflevere en Omsorgs- og Ansvars erklæ-
ring i underskrevet 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.

Forsidefoto: 
Detaljer fra Kærum Kirke.

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:
Pia Dyreborg Hansen
Østergaardsvej 109, 5683 Haarby. 
Tlf.nr.: 30 74 50 55

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:
Anders Lyng,
Stævnevej 20, 5631 Ebberup
Tlf. 29 46 46 19 Mobil: 64 77 18 04

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
Marianne Therp
Lindhovedvej 21
Tlf.  64 77 16 68

Kirkebladets fotograf:
Helle Blume Andresen

Layout: Grafisk  Design Fyn · Tlf. 30 26 57 41 - Tryk: Deslers Bogtryk  · Tlf. 64 71 48 09
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Bling bling og Jesus 
en palmesøndag

Udtrykket bling bling stammer fra hip hop-kulturen og bruges om alt 
det, der glimter og blinker; alt det, der skal få os til at ligne en million. 
Bling bling ser ud af noget, er ekstravagant og gerne dyrt. Bling bling 
er det, der skal til, hvis vi vil have status i en fart.
Og mon ikke mange af os i en eller anden grad bliver draget af det, 
som glimter og blinker? De kulørte ugeblade elsker det. Fordi vi 
elsker det. 
- Undskyld, hvor har du købt din taske? spørger journalisterne de 
kendte kvinder, der er mødt op til aftenens premiereforestilling. 
- Hvilket mærke er dine sko og din kjole? spørger de, alt i mens 
gæsternes halskæder og armbånd blinker om kap i blitzlyset.
Palmesøndag tager vi første skridt ind i påskens drama. Det er 
kirkens absolutte højtid. En fest skal til at begynde, og hvis pressen 
havde eksisteret dengang, ville den også have været mødt op ved 
porten ind til Jerusalem for at tage billeder af ham, som efter sigende 
skulle være helt fantastisk!  
Men man kan ikke just påstå, at Jesus havde pyntet sig eller gjort 
noget synderligt ud af sig selv, og eventuelle pressefolk ville være 
blevet slemt skuffede. Der var ærlig talt ikke meget bling bling over 
Jesu indtog i Jerusalem.
Men stemningen derimod. Stemningen var ikke til at tage fejl af. Langs 
vejen stod folk, de jublede og strøede palmeblade foran Jesus på hans 
vej ind i byen.  Alle tænkte det samme, mærkede det samme, håbede 
det samme: at denne mand, de havde hørt så meget om, ville befri 
landet fra den romerske besættelsesmagt.
Og Sikke en modtagelse de gav ham, en modtagelse som var en 
konge værdig.
Her i vort kongerige kender vi det. Når vor verdslige regent rejser 
rundt i Danmark, så hylder vi hende til lands, til vands og i luften. Den 
røde løber er rullet ud, blomsterbuketten bundet, og folket mødt op.
En tidlig morgen – det var mens jeg endnu studerede i København – 
satte jeg mig op på min cykel og kørte gennem byen til Amalienborg 
slotsplads for at lykønske vor dronning på hendes fødselsdag, ikke 
med palmegrene, men med mit lille til lejligheden indkøbte flag. Og 
det skulle vise sig, at jeg ikke var den eneste, der havde fået den idé. 

Pladsen var allerede fuld af mennesker; gamle og unge og helt små 
børn, som sad på skuldrene af mor eller far. Pludselig gik dørene ind 
til det allerhelligste op, og ud på balkonen trådte dronningen og den 
kongelige familie.
På et øjeblik blev slotspladsen forvandlet til et brusende hav af 
viftende flag, og alle vi forventningsfulde undersåtter råbte i kor, - 
hurra, hurra, hurra...
Jeg blev selv grebet af stemningen. Det var en fantastisk følelse af 
samhørighed. Her stod vi danskere som sild i en tønde og hyldede 
vor helt egen regent; det levende symbol på vor fælles historie som 
nation. 
Og så skal jeg da heller ikke benægte, at jeg også blev, bare en smule, 
betaget af alt den kongelige bling bling. De store palæer, den kongelige 
livgarde og Dronningens klæder. Alt sammen en fryd for øjet og en 
bekræftelse af, at en sådan øredøvende hyldest på en måde også 
kalder på grandiose bygninger, smukke rober, perler og diamanter, 
bjørneskindshuer og stram eksercits.
Det hænger sammen. Ligesom det hænger sammen, at en succesrig 
forretningsmand går i skræddersyede jakkesæt og lækre italienske 
sko. 
Hvorfor i alverden skulle man ikke kunne betro en mand som ham 
ens egne eller andres spareskillinger? Han må da på betryggende 
vis kunne forvalte bankernes penge eller det arbejdende folks 
pensionsopsparinger. Sådan en mand eller kvinde, der stråler af 
selvtillid, vækker naturligt nok tillid hos os andre. Han eller hun passer 
som hånd i handske med den forestilling, vi som oftest gør os om 
magten og dens udøvere. 
Og sådan må det nødvendigvis også være, når den katolske kirke 
indsætter en ny pave. Godt nok har den seneste i rækken, argentineren 
Frans, fravalgt de fine, håndsyede, røde sko, der hører embedet til, 
men den meget omfattende pavelige bling bling, som Vatikanstaten 
formelig løber over med, hver gang en ny pave indtager petersstolen, 
virker stadig overvældende på os almindelige dødelige. Og selvom 
det kan virke paradoksalt, at lige netop paven – Kristi vikar her på 
jorden ifølge den katolske kirke – er SÅ bling bling, ja, så er det jo 
nok alligevel denne blinken og funklen med Peterskirken som det 
spektakulære centrum der gør, at vi lader os rive med.
Også det jødiske folk måtte gøre sig den bitre erfaring. Moses havde 
bedt sit folk vente på, at han kom tilbage fra sit møde med Gud oppe 
på bjerget. Men da han endelig steg ned fra tinderne, havde jøderne 
opgivet håbet. 

Fortsættes side 4
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De havde alligevel i længden ikke kunnet forholde sig til en abstrakt 
og usynlig Gud. I stedet fandt Moses nu sine landsmænd i færd med 
at danse om en kalv skabt af guld. Kalven kunne de trods alt både se 
og røre, og så skinnede den tilmed.
Et liv levet i en verden af bling bling er ikke nødvendigvis det samme 
som et liv levet i åndelig og religiøs armod. Det siger næsten sig 
selv. Og hvem tør også sætte sig til dommer over hendes Majestæt 
Dronningen, paven, dygtige erhvervsfolk, sportsstjerner eller andre, 
der hele tiden må stå imod fristelsen til at lade succesen, bling bling’en 
og andres beundring og tilbedelse stige dem til hovedet. For hvem af 
os ville kunne stå imod? Hvem af os ville ikke lade sig beruse af vor 
egen herlighed?
- Led os ikke i fristelse, siger vi i Fadervor. Vi beder Gud om at føre 
os uden om de mange fristelser, der ustandseligt lokker os i fordærv. 
Og alligevel søger vi dem, fristelserne, for vi måler i høj grad vor egen 
og andres succes og magt i forhold til, hvor ubesværet adgang vi har 
til fristelserne. Jo rigere og jo mere uafhængige vi er, jo flere fristelser 
skal vi vogte os for. Magt korrumperer, aboslut magt korrumperer 
absolut. Vi ved det, vi ved det. Utallige gange har vi hørt, at vi ikke må 
skue hunden på hårene, at ikke alt, som glimter, er guld. Vi kender 
alle en eller anden – måske os selv – som pynter sig med lånte fjer. 
Og alligevel forventer vi, at magtfulde og succesrige mennesker lader 
deres livsstil afspejle netop magt og succes. Vi har måske endda svært 
ved at anerkende magt og succes, hvis ikke vi kan få øje på de tro 

følgesvende, overflod, luksus og ofte arrogance. Det er fristelserne og 
korruptionen, der fortæller os, at magten og succesen er til stede. I 
sig selv syner magt og succes nemlig ikke af meget.
Jesus pynter sig ikke, hverken med egne eller andres fjer. Han 
ankommer til byen på et æsel, og han gør ikke det fjerneste for at 
fastholde den medvind, han oplever. Snarere tværtimod. Efter sit 
indtog i Jerusalem tager han ind på tempelpladsen og begynder at 
jage de handlende, kræmmerne og deres kunder ud. 
– Mit hus skal kaldes et bedehus, men I har gjort det til en røverkule, 
siger han. 
Og man behøver vel ikke at have en doktorgrad i moderne ledelse 
eller spørge sine spin-doktorer til råds for at kunne konkludere, at en 
sådan opførsel ikke ligefrem er befordrende for meningsmålingerne.
Men Jesus er, som han er. Og han er ligeglad med, hvad andre gerne vil 
have han skal være. Han er ligeglad med, at blitzlysene ikke har noget 
at bade sig i. Og set fra den vinkel skuffer han os, ligesom han skuffer 
folkemængden i Jerusalem. Som vi står der med flag af palmegrene og 
fylder luften med jubelråb, - Hosianna i det højeste! Ingenting gør han 
for at leve op til det billede, vi har gjort os af en rigtig konge.
Vor protestantiske, kristne kirke bliver ofte skudt i skoene, at den 
er kedelig og lidenskabsløs. Præsterne bærer ikke sjove hatte eller 
turbanner, og vi kaster ikke om os med guld, røgelse og myrra skær. 
Folk, der har rejst rundt i en verden af eksotiske religioner, har svært 
ved at lade sig imponere af folkekirken. Der er simpelthen for lidt 
bling bling. Og det er måske heller ikke så underligt al den stund, 
at vores Gud er en sagtmodig Gud. Han er behersket, besindig og 
tålmodig; han jager ikke efter vind og higer ikke efter bling bling. Vores 
Gud søger ikke at skabe afstand mellem sig selv og os. Tværtimod. 
Vores Gud, kongen over alle konger, tog en tjeners skikkelse på sig, 
fordi han ville fortælle os, at det største er i det mindste. Selv der, 
hvor vi tror, at der ikke er noget at komme efter, er der mere, end 
øjet lader ane. Gud er der. Selv der, hvor vi slet ingenting kan se, 
som i dødens mørkeste mørke, er han. Og det er det, kvinderne ved 
graven oplever påskemorgen. Der i dødens gravhule, helt inde bagved, 
fornemmer de lys. Det er Guds engel, som lyser. Men det er ikke 
et lys, som blænder os, og som, når dagen er omme, er forsvundet. 
Det er det kristne lys; det lys, vi kun kan se med troens øje, og som 
vi kalder håb. Og med det i deres hjerter, finder kvinderne ud af 
gravhulen igen. Der er ikke meget bling bling over Jesus, da han gør 
sit indtog palmesøndag. Men det, han kommer til os med, sit liv og sin 
død, er mere værd end guld.          

Rikke Graff

FÆLLES 
Påske-musik-gudstjeneste

For de 4 sogne i Dreslette kirke
2. påskedag kl. 11.00

Oplev påskens drama i ord og musik
Der opføres en passionskantate for kor, solister, 

obo, fagot og orgel. Påskens historie læses. Fællessalmer. 
Sangere og musikere fra de 4 sogne, 

suppleret med kræfter udefra - har henover 
vinteren øvet på værket ”Korssilhuetter” 

med tekst af Lisbeth Smedegaard Andersen og 
musik af Aksel Krogslund Olesen.
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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 den 14.03.2014: 
Advokat Tanja Løvgren: Hvorfor Dreslette?

Fredag den 11.04.2014: 
Ole Buhl Nielsen: Humor og afmagt.      

Fredag den 09.05.2014:     
Sæsonens udflugt
Afgang fra Haarby 13.00  og Dreslette kl. 13.15.
Turen går til Ansgars Kirke i Odense, hvor vi skal se den 
smukke kirke og den spændende underjordiske Sognegård. 
Kirkens organist spiller på Nordeuropas største elektro-
akustiske orgel, og også lidt på pulpiturorglet. Og så er der 
kaffe med kage.

Foråret 2014:

Kommende 
konfirmationsdatoer:
2015: Kærum d. 1. maj – Sønderby d. 3. maj
2016: Sønderby d. 22. april – Kærum d. 24. april
2017: Kærum d. 12. maj – Sønderby d. 14. maj
2018: Sønderby d. 27. april – Kærum d. 29. april
2019: Kærum d. 17. maj – Sønderby d. 19. maj

Alle gudstjenester er kl.10.00 og varer ca. en time.

Fra kirkebogen: (Sønderby/Kærum)

Døbt i Sønderby kirke :
 26. okt. Christian Andersen Ballebye
   Olof Palmes Allé 29, 2. th, Århus

Viet I Sønderby kirke:
 26. okt. Henriette Damm Andersen &
   Morten Ballebye, 
   Olof Palmes Allé 29, 2. th, Århus
 16. nov. Maria Plambech Mouritsen &
   Said Martin Sannes, 
   Lindved Møllevej 9, Odense

Begravet/bisat fra Sønderby kirke:
 21. nov.  Anker Erling Viese
   Strandgade 91.9, Hårby
 9. jan.  Lis Kjer, Nyvej 30, Ebberup

Viet i Kærum kirke:
 9. nov. Janne Nørlykke Nielsen &
   Steffen Drudgaard Christensen, 
   Ourøgade 43, København

Begravet/ bisat fra Kærum kirke:
 8. nov. Poul Harry Hvid Larsen, Ebberupvej 71.B, Ebberup
 18. jan. Ruth Holmhus Hansen, Baronvej 5, st. Assens

Dåb i Dreslette Kirke
 17.  nov. Clara Sofie Anderson, Snavevej 15, Snave
 26.  jan. Erik Andreasen, Kirkevej 8, Dreslette

Bisættelser fra Dreslette kirke
 22.  nov. Sonja Joan Larsen, Skolevej 26A, 5683 Haarby
 4.  febr. Peter Nielsen,  Blommehaven 25, Haarby

Begravelse fra Helnæs kirke
 14.  dec. Per Grill Laulund, Strandbakken 37

Dåb i Helnæs kirke
 1.  dec. Arn Christian Dollerup, Helnæs Byvej 5

Fra kirkebogen: (Dreslette/Helnæs)
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 DRESLETTE    HELNÆS
 MARTS     MARTS
 2.    Fastelavn 9.30  (K) 2.    Fastelavn 11.00  (K)
 9.   1. s.i fasten 11.00  9.   1. s.i fasten 9.30
 16.  2. s.i fasten ----  16.  2. s.i fasten 11.00
 23.  3. s.i fasten 11.00  23.  3. s.i fasten  9.30
 30.   Midfaste ----  30.   Midfaste 11.00  Sommertid!!

 APRIL     APRIL
 6.    Mariæ bebudelses dag   9.00  (RG) 6.    Mariæ bebudelses dag  ---
 13.   Palmesøndag 11.00  13.   Palmesøndag  9.30 
 17.   Skærtorsdag  9.30 (K) 17.   Skærtorsdag 11.00  (K)
 18.   Langfredag 11.00  18.   Langfredag  9.30
 20.   Påskedag 9.30  20.   Påskedag 11.00
 21. 2.  påskedag - Fælles gudstjeneste for de 4 sogne i Dreslette kirke kl.11.00
 27. 1. s.e.påske ----  27.  1. s.e.påske 10.00  Konfirmation

 MAJ     MAJ
 4.   2. s.e.påske 11.00  (K) 4  2. s.e.påske 9.30
 11.  3. s.e.påske ----  11.  3. s.e.påske          9.00 (RG) 
 16.   Bededag 10.00  Konfirmation 16.   Bededag ---
 18.  4. s.e.påske 9.30  18.  4. s.e.påske  11.00
 25.  5. s.e.påske 9.30  25  5.  s.e.påske 11.00
 29.   Kristi himmelf. dag 11.00  29.   Kristi himmelf. dag   ---

 SØNDERBY    KÆRUM
 MARTS    MARTS
 2.    Fastelavn  - Fælles familiegudstjeneste med konfirmanderne i Sønderby kirke kl.10.30.
 9.   1. s.i fasten 10.30  9.   1. s.i fasten 9.00
 16.  2. s.i fasten  9.00  16.  2. s.i fasten 10.30
 23. 3. s.i fasten 10.30  23.  3. s.i fasten 9.00
 30.   Midfaste 9.00  (ALR) Sommertid!!    30.   Midfaste --- 
 APRIL     APRIL
 6.    Mariæ bebudelses dag   ---  6.    Mariæ bebudelses dag 10.30
 13.   Palmesøndag - Fælles børnegudstjeneste - påskevandring i Sønderby kirke kl.10.00
 17.   Skærtorsdag 19.00  17.   Skærtorsdag 17.00
 18.   Langfredag 10.30  18.   Langfredag   9.00
 20.   Påskedag 9.00  20.   Påskedag 10.30  (K)
 21. 2.  påskedag - Fælles gudstjeneste for de 4 sogne i Dreslette kirke kl.11.00
 27.  1. s.e.påske 10.30  27.  1 .s.e.påske   9.00

 MAJ     MAJ
 4.   2. s.e.påske 10.30  4.   2. s.e.påske 9.00
 11.  3. s.e.påske   ---  11.  3. s.e.påske          10.30
 16.   Bededag - Konfirmation kl.10.00 & 12.00 16.   Bededag ---
 18.  4. s.e.påske ---  18.  4. s.e.påske 10.00 Konfirmation 
 25.  5. s.e.påske 10.30  25.  5. s.e.påske    9.00
 29.   Kristi himmelf. dag   9.00 (ALR) 29.   Kristi himmelf. dag ---

(K) Kaffe  •  (RG) Rikke Graff Sønderby præstegård, tlf. 64 74 10 68  •  (ALR) Anders Lundbeck Rasmussen, tlf. 64 77 10 83.

GUDSTJENESTER
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KIRKEBIL:
- til højmesser i Sønderby, Kærum og Dreslette kirker
bestilles hos Taxa Fyn- Assens på: tlf. 65 50 50 50.

FERIE & FRI: 
Dreslette og Helnæs:
Anders Lundbeck Rasmussen holder ferie fra d. 1. -7. april. 
I perioden passes embedet af Rikke Graff.

Sønderby og Kærum:
Rikke Graff holder ferie fra d. 25. marts - 30. april.  
I perioden passes embedet af Anders Lundbeck Rasmussen.

Sorrig og glæde

Eva Jørgensen bruger egne 
erfaringer som pårørende 
til et menneske med en 
dødelig sygdom, når hun med 
udgangspunkt i sine to bøger:

”Vi ses i morgen” og ”Sorrig og glæde” fortæller om 
konflikterne, skyldfølelsen, tabuerne og om kampen for selv 
at overleve psykisk og genvinde troen.

Sønderby kirke, torsdag den 6. marts, kl. 19.30
Alle er velkomne – entré: 50,-

Arrangører: 
Dreslette, Kærum og Sønderby menighedsråd

Maria Elizabeth
Sangerinde, sangskriver og komponist, Maria Elizabeth, 
deler øjebliksbilleder af intense små hverdagsstemninger.
Caféstemning med lyskoncert i Sønderby konfirmandstue.

Torsdag den 3. april, kl.19.30
Ost og rødvin 25,-

Alle er velkomne

Påskevandring 
i Sønderby Kirke

Palmesøndag, 13. april kl. 10.00
Tag med minikonfirmanderne på påskevandring 

i Sønderby kirke og oplev Jesus blive modtaget som en 
konge i Jerusalem, se ham blive korsfæstet og vær vidne 
til hans opstandelse fra de døde. Påskens drama indtager 

Sønderby kirke! En gudstjeneste for hele familien
Alle er velkomne

2. Pinsedag på Øbjerggård
Fælles friluftsgudstjeneste d. 9. juni, kl.11.00 for 
Helnæs, Dreslette, Kærum og Sønderby sogne.

Messingensemblet 
Brasseneserne medvirker. 
Efter gudstjenesten spiller 
Tobaksgårdens Jazzband 
og der serveres øl, vand 
og pølser.
Der kan benyttes kirkebil.

Sønderby 
menighedsråd
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ADRESSE-LABEL

Fastelavnsgudstjeneste for hele familien
Højmesse søndag den 2.marts 

i Sønderby kirke kl.10.30
                                 

Årets konfirmander står for 
gudstjenesten og
byder efterfølgende på 
hjemmebagte fastelavnsboller.

Alle er velkomne


