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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.

Foto forside: 
Sønderby 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
Mobil: 29 46 46 19

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



3

”Således elskede Gud verden, 
at han gav sin enbårne søn, 

for at enhver, som tror på ham, 
ikke skal fortabes, men have evigt liv. ”

Prædiken til friluftsgudstjeneste, Helnæs Sommerland 2. 
pinsedag 2015. 
Det var engang to babyer, der talte sammen inde i mors 
mave, i livmoderen.
"Tror du på et liv efter fødslen?" spurgte den ene baby 
den anden, som svarede: "Selvfølgelig. Der må være no-
get efter fødslen. Måske er vi kun her for at forberede 
os på, hvad vi engang skal blive. "
"Vrøvl" sagde den første. "Der er ikke noget liv efter 
fødslen. Hvordan skulle det liv være? "
"Det ved jeg ikke”, sagde den anden: ”Men, jeg tror der 
bliver mere lys end her. Måske vil vi gå på vores ben og 
spise med munden. Måske vil vi have andre sanser, som 
vi ikke kan forstå nu. "
Men den første svarede: "Det lyder absurd. Det er 
umuligt at gå. Og spise med vores mund? Latterligt! 
Hvorfor skulle vi det? Navlestrengen leverer jo næring 
og alt, hvad vi har brug for, og navlestrengen er kort, 
så et liv efter fødslen er logisk udelukket. Og i øvrigt, 
hvis der er et liv efter fødslen, hvorfor er ingen så no-
gensinde kommet tilbage derfra? Nej, fødslen er afslut-
ningen på livet. Efter fødslen er der intet, kun mørke, 
stilhed og glemsel. 
"Jeg ved det ikke," sagde den anden, "men jeg tror helt 
sikkert vil vi møde mor og hun vil tage sig af os."
Den første svarede "Mor? Tror du virkelig på en Mod-
er? Det er jo latterligt. Hvis mor eksisterer, hvor er hun 
så nu?" "Hun er overalt omkring os”, sagde den anden. 
”Vi er omgivet af hende. Vi kommer af hende. Det er i 

hende, at vi lever”. Men den første sagde: "Nej det er 
bare ønsketænkning. Når jeg ikke kan se hende, så det 
er mest logisk, at hun ikke eksisterer." Men den anden 
sagde: " Jo men, hvis du er helt stille, og virkelig lytter, så 
kan du nogle gange fornemme hendes nærvær, og høre 
hende kærlige stemme kalde." 
Ja, historien taler for sig selv. Ingen af os ved, hvordan vi 
skal forestille os det evige liv. Det kræver ikke bare tro 
men også fantasi, for vi ved ikke mere om det, end bar-
net inde i mors mave ved om den verden, som venter 
det udenfor. Det sagde Jesus også. Men Han lærer os 
også, at det evige liv findes. Og hvis vi tror på Ham må vi 
også have tillid til, at Han taler sandt. Men i vores tid og 
i vores del af verden ligner de fleste af os måske mest 
det fornuftige og logiske men også fantasiløse spædbarn 
i historien. Det kendetegner vores moderne syn på livet 
at vi, i modsætning til alle tidligere tider, ikke tror, at 
livet har nogen højere mening eller formål. Vi tror kun, 
der venter os mørke, stilhed og glemsel og vi har ikke 
fantasi til at forestille os noget mål som rækker ud over 
at blomstre selv her og nu i dette liv. Det er også derfor, 
vi i vores del af verden, har et så enormt fokus på det 
materielle og økonomiske, at det næsten er det eneste 
der tæller i vores verden. 
Men det er ikke fordi evangeliet siger, at det er bedre, 
at vende verden ryggen. Tværtimod. For det er verden 
som skal frelses. For: ”Således elskede Gud verden, at 
han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, 
ikke skal fortabes, men have evigt liv” Men hvis det er 
sandt, som historien jeg begyndte med antyder, at Gud 
er overalt omkring os, at det er i Ham vi lever, omfattet 
af Hans kærlighed og vi kan høre Hans stemme kalde på 
os, hvis vi er stille og lytter. 

Fortsættes side 4
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Så ville vi måske kunne leve et andet og meget rigere liv 
også her i verden. Men det kræver stilhed og lydhørhed. 
Og det kræver at Helligånden, som vi fejrer her til pinse, 
taler til os, til vores hjerte og samvittighed. 
Jeg hørte engang om en præst der skulle forklare sine 
konfirmander, hvad det er Helligånden gør. Han gik op 
til tavlen, tog et stykke kridt og skrev tre ord: ”Jeg elsker 
dig”. Og så forklarede han: "Så længe de ord bare står 
på tavlen, er de døde bogstaver uden betydning. Men 
hvis en ung mand siger dem til en ung kvinde, så er det 
noget andet. Så kan ordene blive levende. Der kan som 
bekendt godt ske noget glædeligt mellem to mennesker, 
når de 3 små ord bliver sagt. Og uanset hvad kvinden 
vælger at svare, så bliver forholdet mellem de to ald-
rig det samme igen. For når først ordene er udtalt, har 
kvinden ikke bare sin egen, men også den unge mands 
liv og fremtid i sine hænder. Og videnskaben kan f.eks. 
ikke hjælpe hende med, hvad hun skal svare. For det 
kan hun ikke forholde sig objektivt eller neutralt til. Det 
afhænger af, i hvilken ånd ordene siges, om den unge 
mand er troværdig, om ordene siges med kærlighed og 
om kærligheden er gengældt. 
Og på samme måde er det med evangeliets ord, for 
det er Guds kærlighedserklæring til verden, til os. For: 
”Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne 
søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, 
men have evigt liv. ” Og det er afgørende, hvordan vi 
svarer på det. For det er i mødet med evangeliet, at 
vi bliver dømt, eller snarere dømmer os selv. Ligesom 
hvis et menneske er ved at drukne og der kastes en 
redningskrans ud, og han skubber den væk, så har han jo 
dømt sig selv til at drukne. Men ingen bliver dømt uden 
at møde evangeliet om Guds frelse. ”For Gud sendte 
ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for 
at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, 

dømmes ikke; den, der ikke tror, er allerede dømt. ”
Vi er ikke Gud. Vi er kun mennesker, og mennesker 
elsker mørket mere end lyset, siger evangeliet også. 
Hvorfor? Fordi vi er bange for at lyset afslører os. Fordi 
vores handlinger også ofte er onde og ikke tåler dagens 
lys. Men evangeliet siger også, at det vi er bange for, 
det skal vi lade ske. Vi tror, vi er fortabte, hvis vores 
handlinger afsløres og kommer ud i lyset. Men sådan er 
det ikke, når lyset kommer fra Ham som er Verdens Lys. 
Fortabelse er derimod, at blive i mørket og ville være 
sin egen frelser, sin egen dommer og sin egen Gud.
Om hvad frelse er, fortæller en lille historie om kirke-
faderen Hieronimus, fra Bethlehem. Hieronimus bad en-
gang fromt, om at måtte give Kristus selv noget i stedet 
for bare at dele alt med de fattige, som Kristus havde 
pålagt ham. Kristus svarede: ”Siden du er så rundhån-
det, så giv mig dine synder, din dårlige samvittighed og 
din fortabelse at bære og bortskaffe”. ”Kære Kristus”, 
svarede Hieronimus: ”Jeg troede du ville have noget 
godt af mig, og så vil du bare have det onde hos mig. 
”Tag bort, hvad der er mit, og giv mig det, der er dit! ”
”Tag bort, hvad der er mit, og giv mig det, der er dit! ” 
bad den fromme Hieronimus. Det minder om noget P.C 
Kierkegaard, Søren Kierkegaards bror, digter i en salme. 
Salmen har form som en bøn og hedder: ”O Herre god 
og frelser from, og første vers lyder:

”O Herre god og frelser from,  
mig være lad din ejendom,
mig selv ej mer tilhøre!
Borttag, hvad Adams er og mit,
og for det nye, som er dit,
giv hjerte, øje, øre!”
Amen.

ALR
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Fra kirkebogen: (Dreslette/Helnæs)

Dåb i Dreslette kirke
 14.  juni  Mille Pløger Jørgensen, 
   Skårupvej 6, Skårup

26.  juli  Tobias Klimek Carlsen, 
   Høedvej 34, Flemløse

 26.  juli Eva Sofia Hamilton, Mountain View, 
   Californien, USA

Viede i Dreslette kirke
 23.  Maj Line Bjørg Topsøe og Martin Topsøe,   
   Mosebakken 4, Vejle

Begravede/bisatte fra Dreslette kirke
 22.  juli Hanne Elise Stevnsbo, 
   Sivvænget 31, Stauning,

24.  juli Ane Marie Højerup, 
   Sydmarksvej 4 25, Tommerup
 
30.  juli Lilly Franciska Ludovika Daurehøj Pedersen,  
   Brunshusevej 2, Brunshuse

Døbt i Helnæs kirke
 24.  maj Hjalte Christian Dollerup, 
   Helnæs Byvej 5, Helnæs

Viede i Helnæs kirke
 9.  Maj  Julie Rabølle Nyrnberg og 
   Michael Park Rabølle Nyrnberg, 
   Åløkkevej  38, Aunslev
 20.  juni Rie Rostgaard og 
   Eigil Grønbæk Kristensen, 
   Ryet 6, Helnæs

Begravede/bisatte fra Helnæs kirke.
 1.  maj Kjeld Grønbæk, 
   Tranevænget 1,  Assens

DRESLETTE KIRKEJulekoncert
- med Rosinante

Søndag den 6. december kl. 16 
er der julekoncert for hele familien

i Dreslette Kirke med duoen Rosinante.

Efterfølgende er der mulighed for at deltage i 
fællesspisningen i Dreslette Forsamlingshus.

Koncerten er gratis 
men prisen for maden er 85,00 kr. pr. person,

børn under 12 år er halv pris.

Menuen er ikke fastlagt endnu, 
men det bliver en varm ret samt kaffe/te og kringle.

Tilmelding til spisning er nødvendig og 
senest den 28. november 

til Henriette tlf. 23336558 - 64771241 
eller Villy tlf. 64741434.
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 GUDSTJENESTER
 DRESLETTE HELNÆS
 SEPTEMBER SEPTEMBER
 6.  14. s.e.trin.     9.30  6.  14. s.e.trin.       17.00
 13.  15. s.e.trin.   11.00  Høstgudstjeneste 13.  15. s.e.trin.     9.30
 20.  16. s.e.trin.    11.00  (K) 20.  16. s.e.trin. 17.00  Høstgudstj.
 27.  17. s.e.trin.     9.30  27.  17. s.e.trin.      11.00

 OKTOBER OKTOBER
 4.  18.  s.e. trin.  9.00  RG 4.  18.  s.e. trin.       --- 
 11.  19. s.e.trin.    ---  11.  19. s.e.trin.      9.00  RG 
 
 18.  20. s.e.trin.  11.00  18.  20. s.e.trin.      ---
 25.  21. s.e.trin.   9.30  25.  21. s.e.trin.      11.00

 NOVEMBER NOVEMBER
 1.   Alle helgens dag    19.30  (K) 1.   Alle helgens dag 17.00 (K)
 8.  23.  s.e.trin.     9.30  8.  23.  s.e.trin.    11.00
 15.  24. s.e.trin.    11.00  15.  24. s.e.trin.   17.00
 22.  Sidste s. i kirkeåret.  ---  22.   Sidste s. i kirkeåret 9.00 RG
 29. 1. s.i.advent 11.00  29. 1. s.i.advent    9.30

 SØNDERBY KÆRUM
 SEPTEMBER SEPTEMBER
 6.  14. s.e.trin.     10.30  6.  14. s.e.trin.       9.00
 13.  15. s.e.trin.     9.00  Høstgudstjeneste 13.  15. s.e.trin.  10.30  Høstgudstj.
 20.  16. s.e.trin.       ---  20.  16. s.e.trin.       9.00  (ALR)
 27.  17. s.e.trin.    10.30  27.  17. s.e.trin.       9.00

 OKTOBER OKTOBER
 4.  18.  s.e.trin     10.30  4.  18.  s.e.trin           ---
 11.  19. s.e.trin.    17.00  11.  19. s.e.trin.     10.30
 18.  20. s.e.trin.      ---  18.  20. s.e.trin.       9.00  (ALR)
 25.  21. s.e.trin.    9.00  25.  21. s.e.trin.      10.30

 NOVEMBER NOVEMBER
 1.   Alle helgens dag    19.00  1.   Alle helgens dag    17.00
 8.  23.  s.e.trin.    10.30  8.  23.  s.e.trin.    9.00
 15.  24. s.e.trin.    9.00  (ALR) 15.  24. s.e.trin.   ---
 22.   Sidste s. i kirkeåret    17.00  22.   Sidste s. i kirkeåret   10.30
 29. 1. s.i.advent 10.30  29. 1. s.i.advent    9.00
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KIRKEBIL: Til højmesser i Sønderby, Kærum, Dreslette kirker 
kan bestilles taxa hos Taxa Fyn- Assens på tlf: 65 50 50 50. 
Helnæs: Kontakt Marianne Therp på 6477 1668, hvis du har brug 
for kirkebil til gudstjeneste.

FERIE OG FRI: I uge 40 er Assens Provstiets præster på 
studietur til Wittenberg og embederne passes fra Middelfart 
provsti. Henvendelser vedr. kirkelige handlinger og andet 
uopsætteligt kan rettes til sognepræst Mikkel Holmegaard 
Larsen, Fjeldsted-Harndrup, der fungerer som kontaktperson og 
koordinator, mihl@km.dk tlf. 6488 1111.

Kærum/Sønderby: Rikke Graff holder efterårsferie fra den 12.-
19. oktober. I perioden varetages embedet af Anders Lundbeck 
Rasmussen, Dreslette præstegård. 

Dreslette/Helnæs: Anders Lundbeck Rasmussen er på 
efteruddannelse som feltpræst i uge 34 og holder efterårsferie i 
uge 41. Embedet varetages af Rikke Graff, Sønderby præstegård
(K) Kirkekaffe. (RG) Rikke Graff, Sønderby. 
(ALR) Anders Lundbeck Rasmussen.

INFORMATION

Høstgudstjeneste i Dreslette kirke
                  Søndag den 13. september kl. 11.00

                                   Kirken er pyntet til høst

Efter gudstjenesten  
serveres der sandwich  
og øl/vand  
i konfirmandstuen.

Høstgudstjeneste i Helnæs kirke
                  Søndag d. 20. septemberkl. 17.00

Med efterfølgende spisning i forsamlingshuset.

”Alle gode gaver,
de kommer oven ned.
Så tak da Gud,
ja, pris dog Gud, 
for al hans kærlighed.”

Ved Høstgudstjenesten i Helnæs Kirke vil menighedsrådet
opfordre alle til at medbringe noget, som I har ”høstet”
i jeres have. Det er jo alt sammen ”gaver, som kommer
oven ned”. Gør I det, kan det blive gaver igen. Vi vil under
spisningen holde auktion over jeres gaver og give de
indkomne penge til vores barn fra SOS-børnebyerne. 

Hjælp os med at hjælpe andre.

Kærlig hilsen fra Helnæs Menighedsråd

SOGNEAFTEN 
med Truels Schultz

Truels Schultz fortæller om sit 
spændende liv som kriminalpoliti-
mand og bodyguard, byrådsmedlem, 
borgmester og landsformand for 
Diabetesforeningen.

Tirsdag d. 20. oktober 
2015, kl. 19.00 i Sønderby 
konfirmandstue

Kaffe 25,-
Alle er velkomne
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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,-.

Vinteren 2015-2016

Fredag d. 9. oktober: ”Min tid som borgmester” v. Søren Steen Andersen 
Fredag d. 13. november:  ”Humor og livsmod” v. forfatter Erik Lindsøe 
Fredag d. 11. december:  ”Tid” – foredrag med sang og musik
 v. organist og komponist Poul Balslev, Svendborg  
Fredag d. 8. Januar: ”Barndom og ungdom i Østtyskland/DDR” v. Petra Witt   
Fredag d. 12. februar: ”Da jeg opsøgte min ukendte familie på De vestindiske øer” 
 v. Else Møller, Kerteminde  
Fredag d. 11. marts: ”Vejen til bispeembedet, mit virke og vejen dertil” 
 v. biskop Tine Lindhardt  
Fredag d. 8. april: ”Grib Nuet – Mist fodfæstet for en stund og 
 kom tættere på dine drømme” – 6 års togt i egen sejlbåd 
 v. Bente og Peter Brendstrup 
Efterfølgende foreningens årlige generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne.
Fredag d. 13. maj:               Sæsonens udflugt 
 Turen går til CLAY KERAMIKMUSEUM  i Middelfart.
 Eftermiddagskaffe på ”Restaurant Trinity” i Snoghøj 
 og herfra guidet tur til Strib inden turen hjemad.
 Afgang fra Haarby 12.30 og Dreslette kl. 12.45.

Kontaktpersoner:
Solvejg Nielsen ................................................................................................................................................. tlf. 6477 1038
Birgit Stougård ................................................................................................................................................. tlf. 6477 1011    
Esther Jensen .................................................................................................................................................... tlf. 6477 1234
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NYT FRA HELNÆS KIRKE            
Stor TAK til Hans Bang:  Hans har været afløser for graveren ved Helnæs Kirke i 23 år. Det vil vi gerne siger dig 
stor tak for. Du har sørget for at alt gik som det skulle, når graveren holdt ferie - både i kirken ved gudstjenester eller kirkelige 
handlinger og på kirkegården.  Du har passet arbejdet med stor ansvarlighed og det har været godt at vide, at alt var i de 
bedste hænder.  Tak fra ansatte og menighedsrådet.   

Velkommen: Menighedsrådet har valgt at knytte to personer til afløserjobbet her fra 1. august. Vi var så heldige at hele 
4 personer fra Helnæs kunne tænke sig at træde ind i arbejdet med at hjælpe og afløse graveren. Det blev vi meget glade for, 
og da de to trak sig, da der viste sig anden beskæftigelse, valgte vi at ansætte de to andre.                                            
Jeg vil på menighedsrådets vegne derfor byde hjerteligt velkommen til Majbritt Storm og Margit Dyring, som allerede har 
været i sving, da graver Hanne Albrechtlund begyndte ferie 1. august. Vi ønsker jer held og lykke med det og glæder os til 
samarbejdet.

Marianne Therp

Sogneaften 
med Jørgen Eeg Sørensen

Torsdag den 24. september 
kl. 19.00 i Sønderby 
konfirmandstue 

”Søn af en modstandsmand”
Jørgen Eeg Sørensen fortæller om sin barndom og et 
liv med en far – gårdejer Mogens Eeg Sørensen - som 
var gruppeleder i modstandsbevægelsens Grindsted 
organisation. 
Sammen med andre Grindsted folk blev han, efter at 
stikkere havde afsløret dem, sammen med sin karl – Søren 
Bojsen Madsen - taget af Gestapo og sendt i KZ lejr. 
Mogens Eeg overlevede; men var præget for livet. Søren 
Bojsen Madsen overlevede ikke…

Kaffe 25,-
Alle er velkomne

Vær med til at fejre Carl Nielsens 150 års fødselsdag:  
Torsdag den 19. november kl 19.30 
i Jacob Gade salen i Tobaksgården

De fire sogne inviterer  
til koncert med  
pianist Anne Øland
Koncerten bliver en fejring af Carl Nielsens fødselsdag 
med både Carl Nielsens egen klavermusik og hans 
elskede fællessange.  Anne Øland spiller yderligere to af 
Beethovens sonater: Pathetique sonaten, op. 13 og op. 
109. Alle, der har en højskolesangbog, opfordres til at 
tage den med!

Anne Øland er 
professor på Det Jyske 
Musikkonservatorium 

i Aarhus og gæster 
nu sin fødeby Assens.

 
Entré 100,-

Alle er velkomne
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HØSTGUDSTJENESTE 
Med musikalske indslag
SØNDAG, 13. SEPTEMBER
Hvor vi til årets høstgudstjeneste 
takker Gud for alle gode gaver.
I SØNDERBY KIRKE KL. 9.00
I KÆRUM KIRKE KL. 10.30

Alle er velkomne

Fra kirkebogen: (Sønderby/Kærum)

Døbt i Sønderby kirke:
 20. juni Andrea Sol Dorph Bendtzen,
   Jacob Gades Vej 12, Thorø Huse
 4.  juli Emilie Marie Sønderby, 
   Snaven 19, Ebberup

Bisat/ begravet fra Sønderby kirke:
 3. juni Lise Gerda Vilsmark, 
   Wittenbergvej 17, Ebberup
 17.  juli Paul Erik Clausen, 
   Degnegyden 3, Sønderby
 23.  juli Yngva Hansen, 
   Å Strandvej 61, Aa

Døbt i Kærum kirke:
 14. maj Vicktor Eis Hauge
   ---
 24.  maj Milo Greve Pedersen, 
   Nørre Alle 22,1,  Assens
 24.  maj Nuttigan Khwaensanthia, 
   Stensland 6, Ebberup
 7. juni Simon Khwaensanthia Collenburg
   Stensland 6, Ebberup

Bisat/begravet fra Kærum kirke: 
 20.  juni Viggo Arnecke, 
   Skelvej 4A,  Assens
 23.  juni Aage Villy Jørgensen, 
   Ravnekærvej 47, Ebberup

REFORMATIONS-
MARATHON

Hvad er det, der gør os til protestanter?

På en enkelt time vil vi tale om, hvad reformationen 
betød for netop din kirke. Vi vil gennemgå en af artiklerne 
fra Den augsburgske bekendelse, og vi vil synge salmer, 
der knytter sig til aftenens artikel. 

I 2017 er det 500 år siden, at Luther slog sine teser op på 
kirkedøren i Wittenberg. Det vil Assens provsti fejre over 
de næste to år. 

Biskop Tine Lindhardt 
skyder vores Reformationsmaraton i gang

i Barløse kirke, tirsdag 8. september kl. 19.00.

I VORES FIRE SOGNE
ER DATOERNE:
Alle aftner starter kl.19.00. 

Sønderby kirke: 
15.september 2015

Dreslette kirke:
6. oktober 2015

Kærum kirke:
27. oktober 2015

Helnæs kirke:
6. juni 2017

Alle er velkomne
Biskop Tine Lindhardt. Foto: Fyns Stift
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SOGNEUDFLUGT TIL 
LANGELAND

Lørdag den 5. september 2015.
Afgang fra Sønderby præstegård: Kl. 08.00

Forventet hjemkomst: Kl. 18.00

• Besøg i Bregninge kirke. Kaffe og rundstykker 
 ved bussen.
• Guidet rundvisning i koldkrigsmuseet Langelandsfortet
• Frokostbuffet på Bagenkop kro
• Besøg på godset Skovsgård samt eftermiddagskaffe
 og kage i godsets park.

Pris for deltagelse fra Sønderby og Kærum sogne 250,-
Fra andre sogne 350,-
Tilmelding senest den 30. august til Elin Andersen: 
Tlf. 64 74 10 31 eller til Lene Kastrup: Tlf. 64 71 29 10.

Alle er velkomne
Arrangører Sønderby og Kærum menighedsråd

DYRK DINE 
KRISTNE RØDDER 

- læs Markusevangeliet!

Studiekreds 
i efteråret 2015 

Markusevangeliet anses for at være det ældste af de fire 
evangelier og tidsfæstets til omkring år 70.

I løbet af fem onsdag aftener hen over efteråret 
vil vi dykke ned i de mange lag i evangeliet 

og få en dybere forståelse for Jesu tid, 
den historiske kontekst, den jødiske kultur 
og det nyskabende kristne menneskesyn. 

Datoer: 
Onsdag d. 2. september 
Onsdag d. 23. september
Onsdag d. 7. oktober
Onsdag d. 28. oktober
Onsdag d. 11. november

Tid/Sted: 
Konfirmandstuen i Sønderby, Kirkebakken 21

Kl.19.00 - 21.30

Det kræver ingen forudsætninger at være med.

Tilmelding til sognepræst Rikke Graff:
på telefon: 64 74 10 68 eller mail : rgpk@km.dk



ADRESSE-LABEL
Friluftsgudstjeneste

Helnæs Sommerland 
2. pinsedag 2015


