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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 barnet 
og dele forældremyndighed, skal de afle-
vere en Omsorgs- og Ansvars erklæring i 
underskrevet stand til sognepræsten inden 
14 dage efter fødslen.

Dåb:
Man henvender sig hos sognepræsten med 
oplysning om fadders navn og adresse 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 sog-
nepræsten, der har tavshedspligt. Man kan 
også komme til privat skriftemål. Hvis 
man har lyst til at få besøg af sognepræ-
sten, 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: 
Helnæs Kirke
Fotograf Tina Valbjørn

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:
Mogens Hjorth

Layout: Grafisk  Design Fyn · Tlf. 30 26 57 41 - Tryk: Deslers Bogtryk  · Tlf. 64 71 48 09



HIP SOM HAP?
Lydtapet. Ordet Lydtapet, kan være en måde at beskrive en 
slags baggrundsstøj på, for eksempel musik, der konstant 
spiller i baggrunden, uden at nogen egentlig lytter til den. En af 
lokalpostens klummeskribenter bruger udtrykket om nutidens 
politiske taler. Han påpeger, at de taler, som politikerne får stukket 
i hånden, er skrevet i et lukket politisk sprog, hvor man ikke må 
kunne hænges op på noget, hvor man skal undgå konkrete løfter 
og passe på med at støde vælgere, med det resultat, at talen bliver 
som et kedeligt lydtapet, hvor ingen vil kunne gengive, hvad der er 
blevet sagt, for der er, på trods af de mange ord, måske ikke blevet 
sagt så meget.                                       
Ind imellem kan evangelielæsningerne i kirken godt umiddelbart 
fremstå som et slags lydtapet. En hel masse ord som sender 
tankerne ud over stepperne, fordi man slipper koncentrationen 
undervejs og egentlig ikke rigtig hører efter, eller i hvert fald 
vil have svært ved at gengive, hvad man lige har hørt. Men så 
pludselig midt i hele ord-molevitten, dukker der så alligevel en 
sætning op, som indprenter sig:
Jesus siger: jeg er vejen, sandheden og livet.
Stik imod den ufarlige mediestrategi, hvor det handler om ikke at 
sige noget, man kan hænges op på, ikke at afgive løfter og ikke 
at støde nogen, siger Jesus, - jeg er vejen, sandheden og livet. 
Pludselig er det ikke ligegyldighedens ingenting, som støjer i 
baggrunden, men et budskab, der lyser i blinkende neon, og som 
ingen kan undgå at se. Udfordringen for den, som bekender sig 
til kristendommen, er nu at få det gjort klart for enhver, at lige 
præcis denne påstand ikke må blive en del af alverdens lydtapet. 
Og det er en udfordring, for ligesom det er med politik, sådan 
er det også inden for alt muligt andet. Der hersker en generel 
frygt for at udtale sig og stå fast, især stå fast på det, som man 
mener er sandt. For så snart man påstår, at noget er sandt, må der 
samtidig være noget, der ikke er det. Og det kunne jo støde nogle.                                                                                                             
Frygten for at blive kaldt fundamentalist i ordets negative 
betydning er måske med til at få fremtrædende personer, selv inden 
for folkekirken, til at argumentere for, at der kan være mange veje 
til den kristne Gud, og at vi kristne ikke har patent på den sande 
vej og alt det andet sludder for en sladder, der plasker lydtapetet 

til med ligegyldigheder.  Men lad os stoppe op og spørge, - kan 
der være flere veje, som fører til den kristne Gud; er det hip som 
hap om vi møder Gud gennem Muhammed eller Kristus? Svaret 
er: Nej. Det er ikke hip som hap.  I modsætning til Islam, får vi i 
kirstendommen ingen konkrete anvisninger på samfundsindretning, 
ingen religiøst baserede opskrifter på, hvordan vi som samfund 
skal indrette os. Derimod får vi i forhold til Jesus helt klar besked. 
Jesus er ikke i tvivl om, hvem han er; han lægger ikke op til, at vi 
kan diskutere hans væsen og starter ikke en rundkreds, hvor enhver 
kan give sit bud på, hvem han er og hvor mange veje, der fører til 
frelse; et frit liv med Gud.
Jesus er vejen, sandheden og livet.
Og derfor må man forvente, at det budskab står helt rent og klart og 
tydeligt, når man opsøger den kristne kirke. En veninde fortalte mig 
en gang, at hun som barn havde spurgt sin barnepige, om hun måtte 
tage noget mad i køkkenet. Egentlig var det overflødigt at spørge, 
for hun vidste, at det måtte hun, men hun ville gerne følge reglerne, 
mærke grænserne, hun ville gerne have lov, have barnepigens 
velsignelse. Men barnepigen svarede hende, at det måtte hun da 
selv om. Barnepigen mødte hende med relativismens ligegyldighed. 
Det må du selvom, det er op til dig selv. På samme måde fremstår 
det som ligegyldighed, hvis man fremlægger det kristne ord, som 
noget der blot er én vej til sandheden ud af mange mulige. Som 
hvis man siger: du kan sammensætte din egen religion; du kan lade 
dig inspirere lidt af ham her Jesus.
Pointen er, at når man beder folk komme i kirke, så skal der leveres. 
Når man beder folk, der lige så godt kunne sidde hjemme og nyde 
brunchbordets glæder eller den dyrebare familietid søndag morgen, 
om at bevæge sig over i kirken, så skal der leveres. Præsterne skal 
ikke vælte sig i ufarlige, lukkede floskler, hvor ingen bliver stødt, 
men derimod vækker kirkegængerens følelse af, at han eller hun 
bliver snydt. Hvis ikke vi, som kristne og i den kristne kirke, skal 
stå fast på, at der er én sandhed, at der kun er én vej til frelse, én 
vej til et frit liv hos Gud, at den vej ér Kristus, så bliver kirken 
ligegyldig. Mens muslimer konstant udfordrer vores kultur og tro 
og samfundsindretning her i den vestlige verden som en naturlig del 
af deres mission, bliver det mere og mere tydeligt hvor ikke alene 
oplagt, men også nødvendigt det er for os at missionere. For der ér 
forskel på vores fundament, der er forskel på vort gudsbillede. 
Det er ikke den samme Gud, Jesus Kristus og profeten Muhammed 
fører os til. Der er hele fundamentet til forskel. 

Fortsættes side 4
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Jesus beder os om at møde andre med medmenneskelig 
næstekærlighed, men ikke om at fornægte vort eget ståsted i 
misforstået eftergivenhed og selvudslettelse. Der er kun én vej 
til den sande Gud. Det er Jesus Kristus, som er fundamentet, 
hovedhjørnestenen i dét byggeri, som fører os til vores 
himmelske far.        
Vi skal ikke skamme os over at stå fast på, at vi er forskellige, 
men derimod acceptere, at vi tror på noget forskelligt, at det ér 
forskellige guder der er tale om, når vi taler om henholdsvis den 
kristne og den muslimske Gud. Vi behøver ikke at køre afsted i 
en uendelighed med halvkvædede viser fra de varme lande for at 
rumme, selv en anden tro, inden for folkekirken og foregøgle, at 
selv på det punkt, er vi i virkeligheden enige, og så er alle glade. 
Vi behøver ikke være enige. Vi kan slet ikke blive enige. Det, 
som er nødvendigt, er at stå fast på det, vi tror på; at stå op for 
den kultur, vi er rundet af og med den baggrund møde dem, som 
repræsenter noget andet. Og naturligvis ønske for enhver, at de 
må få del i samme glæde, som vi mærker i mødet med Kristus; 
ønske og bede for muslimen, for jøden, for buddhisten, for 
ateisten, for enhver, at de må blive omvendt til Kristus. 
Guds søn forfaldt aldrig selv til ligegyldighedens lydtapet. I 
stedet stødte han mange med sin sandhed, og det var et stort 
løfte, han forkyndte, og han blev helt bogstaveligt talt hængt op 
på sit løfte. Men Sandheden sætter fri.    

Rikke Graff

De 4 sogne og en strukturproces
Både menighedsråd og præster i Assens provsti har i de to seneste år tilbragt megen tid med møder med henblik på en 

strukturproces i Assens provsti. Hensigten med strukturprocessen har været, at alle skal have lige adgang til en præst, såle-
des at der under enhver sognepræst nu hører ca. 2000 sognebørn.
Biskoppen har truffet en beslutning for de 4 sogne, hvorefter sognepræsterne i Dreslette-Helnæs og i Kærum-
Sønderby pålægges arbejde i Hårby sogn. Især er det sognepræst Anders Lundbeck Rasmussen, som får pålagt yderligere 
bistandsforpligtelse i Hårby sogn, mens sognepræst Rikke Graff skal vikariere i Hårby i ferier og friweekends. Samarbejdet 
starter i september, hvor vi vil byde vores kollega Adam Boas velkommen i kirkerne i de 4 sogne, hvor han skal vikariere i 
ferier og friweekends.

RG

Fra kirkebogen: 
(Kærum/Sønderby)
Døbt i Kærum kirke:
 10.  april Johannes Hovgaard Rasmussen
   Flædekærvej 10, Saltofte.

Bisat/begravet fra Kærum kirke 
 12.  april Annalise Christiansen, Syrenvej 28, Hårby 
 23.  april Helen Marie Pedersen, Lundshøje 1, Thorø Huse

Døbt i Sønderby kirke 
 6.  marts Oskar Ribau Tofting, Palnatokesvej 12, Odense

Viet i Sønderby kirke: 
 9.  april Lene og Daniel Sandal Gadegaard
   Vosborgvej 47, Kastrup

(Dreslette/Helnæs)
Begravelser fra Dreslette kirke 
 5.  marts Anna Mary Larsen, Ebberupvej 33 
 3.  marts Kaj Aage Berntsen, Strærupvej 12 
 11.  marts Else Botilde Larsen, Syrenvej 28G 
 19.  marts Sonny Højbo Agermose Jensen, Jonsgaardsvej 17 
 30.  marts Alice Toftekær Jørgensen, Lerbjergvej 44 
 5.  april  Jens Erik Andersen, Søbrovej 21 
 30.  april  Maja Julie Pedersen, Strandgade 81

Fortsat fra side 3

Fortsættes side 4
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Konfirmeret i Dreslette kirke
Store bededag 22. april kl. 10.00

Rosa Emilie Limkilde Brok, Løgismose Skov 14
Otto Laurits Lundbeck Fuglsbjerg, Nørrelundsvej 4, Dreslette

Asger Luxhøj Godt, Gåsemosen 3, Snave
Kathrine Dyreborg Hansen, Birkehøjvej 5, Gelsted

Heidie Henriksen, Alleen 3, Nellemose
Emma Rendbæk Knudsen, Højtoften 11, Ebberup
Mathias Alexander Ib Limborg, Høedvej 29, Høed

Lærke Skov Madsen, Brydegaardsvej 25
Peter Bjørn Madsen, Bynkeslette 1, Kirkemarken

Dennis Nancke, Søbrovej 11, Sarup

Konfirmeret i Helnæs kirke
Konfirmeret i Helnæs Kirke 24. april kl. 10.00

Chrestine Schramm Jacobsen, Lindhovedvej 18, Helnæs

k
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 GUDSTJENESTER
DRESLETTE HELNÆS
JUNI JUNI
 5.   2.s.e.trin. 9.00  (RG) 5.  2.s.e.trin. ---
 12.   3.s.e.trin. ---  12.  3.s.e.trin. 9.00 (RG)
 19.  4.s.e.trin. 11.00  19.  4.s.e.trin. 9.30
 26.  5.s.e.trin. ---  26.  5.s.e.trin. 11.00

JULI JULI
 3.  6.s.e.trin. 11.00  3.  6.s.e.trin. ---
 10.  7.s.e.trin. ---  10.  7.s.e.trin. 11.00
 17.  8.s.e.trin. 11.00  17.   8.s.e.trin. ---
 24.  9.s.e.trin. ---  24.  9.s.e.trin. 9.00 (RG)
 31.  10.s.e.trin. 9.00 (RG) 31.   10.s.e.trin.  ---

AUGUST AUGUST
 7.  11.s.e.trin. 9.00  (AB) 7.   11.s.e.trin. ---
 14.  12.s.e.trin. 9.30  (K) 14.  12.s.e.trin. 11.00  (K)
 21.  13.s.e.trin. ---  21.  13.s.e.trin. 19.00
 28.   14.s.e.trin. 11.00  28.   14.s.e.trin. 9.30

SØNDERBY KÆRUM
JUNI JUNI
 5.  2.s.e.trin.         17.00  5.  2.s.e.trin. 10.30
 12.  3.s.e.trin.         10.30  12.  3.s.e.trin. ---
 19.  4.s.e.trin.    Fælles liturgisk gudstjeneste i Kærum kirke med Vestfyens pigekor kl.14.00 
 26.  5.s.e.trin.  9.00  (ALR) 26.   5.s.e.trin.  ---

JULI JULI
 3.  6.s.e.trin.    ---  3.  6.s.e.trin. 9.00 ( ALR )
 10.   7.s.e.trin. 9.00  ( ALR) 10.  7.s.e.trin. ---
 17.  8.s.e.trin.    ---  17.  8.s.e.trin.  9.00 ( ALR )
 24.  9.s.e.trin.    17.00  24.  9.s.e.trin. 10.30
 31.  10.s.e.trin.  10.30  31.  10.s.e.trin. ---

AUGUST AUGUST
 7.   11.s.e.trin. 17.00 ( AB ) 7.   11.s.e.trin. ---
 14.  12.s.e.trin.  10.30  14.  12.s.e.trin. 9.00   
 21.  13.s.e.trin.  ---  21.  13.s.e.trin.  17.00 ( ALR )
 28.  14.s.e.trin. 9.00  28.  14.s.e.trin. 10.30 ( K )
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KIRKEBIL 
Til højmesser i Sønderby, Kærum, Dreslette kirker kan bestilles 
taxa hos Taxa Fyn- Assens på tlf.: 6550 5050. 

FERIE OG FRI 
Kærum/Sønderby: Rikke Graff holder sommerferie fra  
den 23. juni - 18. juli.  
Embedet varetages af Anders Lundbeck, Dreslette præstegård.
Dreslette/Helnæs: Anders Lundbeck Rasmussen holder ferie  
fra den 3. - 12. juni, samt fra den 18. juli - 7. august og gør tjeneste 
ved forsvaret fra den 15. - 18. august.  
Embedet varetages af Rikke Graff, Sønderby præstegård.
(K) Kirkekaffe  (RG) Rikke Graff 
(ALR)  Anders Lundbeck Rasmussen (AB)  Adam Boas

Kommende konfirmationsdatoer i kirkerne:
2017: Kærum ............ 12. maj - Sønderby ........14. maj
2018:  Sønderby ........ 27. april - Kærum ............29. april
2019:  Kærum ............ 17.  maj - Sønderby ........19. maj
2020:  Sønderby ...........8. maj - Kærum ............10. maj
2021:  Kærum ............ 30. april - Sønderby ..........2. maj
Alle gudstjenester er kl.10.00 og varer ca. en time

INFORMATION Konfirmeret i Sønderby kirke
Store bededag den 22. april 2016

Kl. 10.00 
Mathilde Hindborg Andersen, Banevænget 1, 5631 Ebberup 

Clara Nedergaard Christiansen, Ebberupvej 93, 5631 Ebberup 
Josefine Klint Hansen, Pindskrog 1, 5683 Hårby 

Oliver Storm Jørgensen, Jasminvænget 9, 5631 Ebberup  
Signe Skov Jørgensen, Brahesborgvej 32A, Brahesborg, 5610 Assens 

Martin Holmegaard Larsen, Egerupvej 8, Egerup, 5610 Assens 
Signe Johanne Lindberg, Kirkebakken 24, Sønderby, 5631 Ebberup 

Paula Anna Meesenburg, Lerbjergvej 19, Saltofte, 5610 Assens 
Martin Møller Øvig, Hegnet 10, 5631 Ebberup 

Kl.12.00 
Sebastian Dreisig Hansen, Rybergsvej 19. st, Sønderby, 5631 Ebberup 

Lasse Artmann Haugaard, Ebberupvej 96, 5631 Ebberup 
Mads Artmann Haugaard, Ebberupvej 96, 5631 Ebberup  

Joakim Hovberg, Toftedalsvej 2, 5631 Ebberupvej 
Jeppe Rand, Ravnekærvej 25, 5631 Ebberup 

Christopher Eldrup Rasmussen, Søllestedvej 80, Sø Søby, 5610 Assens 
Nicklas Gjøg Groth-Rasmussen, Ebberupvej 64, 5631 Ebberup  

Christine Tind Rasmussen, Rybergsvej 42, Sønderby, 5631 Ebberup  
Anna Fuhr Twisttmann, Bjørnemosevej 10, Hagenskov, 5631 Ebberup 

Laura Birthe Madsen, Ravnekærvej 101, Egerup, 5610 Assens 
Jennifer Lindkvist Veise, Strandvejen 80, 5450 Otterup

Altertavle 
til påsken
- lavet af konfirmanderne 
i forbindelse med 
påskevandring i Sønderby 
kirke Palmesøndag 2016.



SOMMERUDFLUGT
Tur til Aarhus lørdag den 20. august for 

Dreslette og Helnæs sogne 
PROGRAM
8.00 Opsamling ved Helnæs kirke
8.20 Opsamling ved Dreslette kirke
 Der serveres kaffe i bussen 
10.15 Ankomst til Aarhus domkirke
10.45 Vi ser på byen – Dokk1 (bibliotek), 
 rådhuset eller strøget ved åen
13.00    Middag i Den Gamle By, 
 derefter en guidet tur rundt på museet
16.30 Hjemtur med forventet ankomst ca. kl. 18.30
Turen koster 250,- kr. pr. deltager inkl. kørsel, éntre og 
middag. Betaling sker i bussen og tilmeldingen er bin-
dende!! 
Tilmelding senest den 10. august til Vibeke B. Andersen, 
Brydegaardsvej 16 på  tlf. 6477 1090 eller 3069 7650 
og Inger Lund, Helnæs Byvej 69, mobil 2927 0575.

Alle beboere i de to sogne kan deltage. 
Børn er også velkomne!!!

Højskoledag
Lutherdag – som forberedelse til 

reformationsfejringen i 2017 
Søndag den 2. okt. på Helnæs fra kl. 11.00 - 17.00

PROGRAM
11.00    Gudstjeneste i Helnæs kirke
12.15    Middag på MADlejr
13.30    Foredrag om Martin Luthers liv og virke
15.00    Kaffebord
15.30    Den Lutherske kirkes virke i verden
17.00    Afslutning på højskoledagen
Arrangementet koster 125,- kr. som betales ved ankomst 
til Borgerhuset. Tilmelding senest den 23. september til 
Vibeke B. Andersen, Brydegaardsvej 16 på  tlf. 6477 1090 
eller mobil 3069 7650 og Inger Lund, Helnæs Byvej 69, 
mobil 2927 0575.
Arrangør: Kærum, Sønderby, Dreslette og Helnæs sogne.

Sogneudflugt 
Tur til Moesgaard og Skanderborg 

Slotskirke lørdag den 3. september for 
Sønderby og Kærum sogne

PROGRAM
Afgang fra Sønderby Præstegaard kl. 08.00 og forventet 
hjemkomst kl. 18.00.
Besøg i Skanderborg Slotskirke med guide.
Undervejs kaffe og rundstykker ved bussen.
Frokostbuffet Skanderborg Hus smukt beliggende ved 
Skanderborg Sø.
Eftermiddagen tilbringer vi på Moesgaard (MOMU) med 
særudstilling: Gladiator – Colosseums helte, hvor vi også får 
en guidet rundvisning.
Eftermiddagskaffe og kage ved bussen på hjemturen.
 
Turen koster 300,- pr. deltager fra Sønderby og Kærum 
sogn inkl. kørsel, éntre og frokostbuffet. 
Betaling sker i bussen og tilmeldingen er bindende !!                 

Deltager fra andre sogne kan deltage for kr. 350,-.

Tilmelding senest den 27. august til Elin Andersen på 
tlf. 6474 1031 og Lene Kastrup tlf. 2969 7602.


