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Deadline for indlevering 
af materiale til kirkebladet 

er 1. november 2005

Fødsel:
Jordemoderen 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 udfylde en omsorgs-og ansvarserklæ-
ring på www.borger.dk som sendes auto-
matisk til sognepræsten.

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. 64 74 10 68
rgpk@km.dk
www.sksogne.dk
Kirkeværge Sønderby kirke:
Kirsten Kristiansen
Søvangen 11, 5631 Ebberup
Tlf. 64 74 13 20
Graver ved 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 ved 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
Mail: ravnekaer@gmail.com 
For- og bagside: 
Sønderby kirke, 
fotograf Mogens Hjorth.

Dreslette-Helnæs:
Sognepræst:
Midlertidig sognepræst 
Jørgen Mose Laursen.  
Tlf: 64 77 10 83
mose@laursen.mail.dk
www.helnaes-kirke.dk
www.dreslettekirke.dk
Kirkeværge Dreslette kirke:
Pia Dyreborg Hansen
Østergaardsvej 109, 5683 Haarby
Tlf. 30 74 50 55
Graver ved 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
Mail: banggaard@c.dk
Kirkeværge Helnæs kirke:
Birgitte Elovara
Helnæs Byvej 50, 5631 Ebberup
Mobil: 23 27 68 58 efter kl. 16.00
Graver ved Helnæs kirke:
Hanne Albrechtslund
Helnæs Byvej 52A, 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
Mail: mstherp@gmail.com
Kirkeblades redaktør: 
Birgitte Elovara kontaktes via mail:  
birgitte@elovara.dk  
og mobil 23 27 68 58 efter kl. 16.00.

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



Himmel og helvede
13 gode år er slut. Strukturforandringer i Assens provsti betød 
at jeg fremover skulle lægge mere arbejde uden for mine egne 
sogne. Derfor har jeg søgt og fået et andet embede som præst i 
Kerteminde-Dalby Valgmenighed, der har 465 medlemmer. En 
valgmenighed er en mere fri og selvstændig del af folkekirken. 
Men med samme tro og gudstjeneste. Det svarer lidt til at der 
både findes friskoler og folkeskoler. 
Det glæder jeg mig til. Men der er mange og meget i sognene, 
som jeg vil savne, og jeg har meget at sige jer tak for. 

”At være præst er nok både er `Himmel` og `Helvede”, sådan 
sagde menighedsrådsformanden på Helnæs, Lars Bang, da jeg 
for 13 år siden blev indsat som sognepræst. Det må jeg give 
ham ret i.

`Helvede` - Det er f.eks. de tragiske dødsfald, som man aldrig 
glemmer. Mord og selvmord, ulykker og sygdom, der rammer 
pludseligt eller alt for tidligt. Og det at begrave mennesker, 
som man er kommet til at kende og holde af. F.eks. sine faste 
kirkegængere eller andre man kender godt. Det er selvfølgelig 
ikke let. Men det hører med.

`Himmel` - Det er den frihed, som man har til at udøve sit 
embede. Når der indimellem er tid til at læse en god bog og 
fordybe sig i en samtale, eller tænke over prædikener og taler, 
og gøre sig umage, så det bliver personligt og vedkommende. 
Det er også nødvendigt, at tage sig tid til det, når der skal 
prædikes søndag efter søndag, år ud og år ind. `Himmel` er 
selvfølgelig også alle de glædelige begivenheder: Dåb, bryllup, 
konfirmation, og den helt almindelig søndagsgudstjeneste.

Og så er `Himmel` - sidst men ikke mindst - den tillid man 
mødes med af sognet. Også fra dem som ikke går så tit i kirke, 
bare fordi at man er deres præst. At være præst er selvfølgelig 
et kald. Det er der ikke noget mystisk i. For det betyder bare 
at der er nogen, der `kalder` på en, når de har brug for det, og 
så bliver man deres præst, hvis man gør det så godt man kan. 
Jeg tror, at det også er sådan Gud kalder på os. Gennem andre 
mennesker. Derfor er det også både et kald og verdens bedste 

job at være præst. Selvom folkekirken ikke altid er verdens 
bedste arbejdsplads.
Når jeg har været i kirke har jeg tit set op på ”præstetavlen” 
hvor navnene på alle de præster, der i tidens løb har været ved 
kirken står. Så har jeg konstateret, at der har været andre før mig 
og der kommer også nogen efter. Det giver både en tyngde og 
en aflastning.
Når jeg holdt gudstjeneste har jeg af og til følt det som om de 
alle præster, der har været her ved kirken stod hos mig oppe ved 
alteret med en hånd på min skulder. Jeg var ikke alene. Og tænk 
hvis alle de der i århundredernes løb har fejret gudstjeneste i 
kirken kunne samles på tværs af tiden, så ville vi være en enorm 
menighed.

Selvom jeg har begravet rigtig mange faste kirkegængere, så 
er der stadig en menighed der kommer i kirke om søndagen. 
Ligesom der er mange, der `kommer når de skal` - Når de har 
brug for kirken.

Jeg vil gerne til sidst sige tak til menighedsrådene både 
nuværende og dem der i sin tid var med til at ansætte mig. De 
gør et stort og ofte usynligt arbejde. Jeg synes altid, der har 
været et ret fantastisk frivilligt engagement. God kirkegang, 
god opbakning og hjælp til gudstjenester og arrangementer, til 
minikonfirmander, til fredagsklub. Tak for det. Det kan I godt 
være stolte af. Også tak for samarbejdet til organist, kirkesanger 
og graver, øvrige ansatte, vikarer, og mine kolleger og gode 
samarbejdspartnere i nabokirkerne. 

Tak for en fin afsked i kirkerne. Flot at der kom så mange, 
selvom det var midt i sommerferien. Tak for gaver, taler og 
gode ord og ønsker. Jeg håber i finder en rigtig god ny præst. 
Held og lykke med det, og Gud i vold.

Hilsen
Anders Lundbeck Rasmussen

Fortsættes side 4
3
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Fortsat fra side 3

Farvel

Foto: Hanne Fuglsbjerg
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Ø-præsten Jørgen Mose Laursen
Da jeg som konstitueret 
sognepræst skal vikariere i 
Dreslette og Helnæs sogne 
de næste måneder, er jeg 
blevet bedt om at skrive 
lidt om mig selv.
I 1980 fik jeg embede 
som sognepræst på 
Jegindø i Limfjorden – og 
residerende kapellan i 
Hvidbjerg-Lyngs sogne, 
Thyholm. Hér boede 
min kone Lise, vor 
datter Christina og jeg 
gennem 12 år i den smukt 

beliggende Jegindø præstegård med udsigt over Limfjorden.
I 1992 blev der en stilling ledig på Samsø, hvor vi gennem 
mange år havde besøgt nogle gode venner. Hér blev jeg 

sognepræst i Besser sogn og på den lille ø Tunø, som vi 
skulle sejle over til hver anden uge.
Da jeg efterhånden så småt var ved at nærme mig 
pensionsalderen, fik vi tilbudt en dejlig lejlighed i Ringe. Det 
passede os rigtig godt, for så ville vi komme ganske tæt på 
vor datter og svigersøn og tre børnebørn, som bor i Heden. 
Derfor var det bare om at lade sig pensionere og flytte til den 
store ø Fyn.
Her har jeg nydt meget at kunne være til hjælp rundt 
omkring, hvor der i korte og længere perioder har været brug 
for en afløserpræst. Og i den forbindelse glæder det mig 
meget at kunne være til hjælp i Dreslette og Helnæs sogne, 
kirker og menigheder, hvor jeg allerede har fået en særdeles 
venlig modtagelse.

Hilsen
Jørgen Mose Laursen

Goddag

Kommende konfirmationsdatoer i kirkerne

2017:  Kærum 12. maj,  Sønderby 14. maj,  Dreslette 12. maj,  Helnæs 14. maj

2018:  Kærum 29. april,  Sønderby 27. april,  Dreslette 27. april,  Helnæs 29. april

2019:  Kærum 17. maj,  Sønderby 19. maj,  Dreslette 17. maj,  Helnæs 19. maj

2020:  Kærum 10. maj,  Sønderby 8. maj,  Dreslette 8. maj,  Helnæs 10. maj

2021:  Kærum 30. april,  Sønderby 2. maj,  Dreslette 30. april,  Helnæs 2. maj

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

DRESLETTE HELNÆS
SEPTEMBER SEPTEMBER
 4.  15.s.e.t. 9.30  4.   15.s.e.t. 11.00
 11.  16.s.e.t. ---  11.   16.s.e.t. 9.00   (RG)
 18.   17.s.e.t. Høstgudstj.  11.00  18.   17.s.e.t. Høstgudstj.  17.00
 25.    18.s.e.t 11.00  25.   18.s.e.t.  ---

OKTOBER OKTOBER
 2.    19.s.e.t. Fælles gudstjeneste for de 4 sogne i Helnæs kirke kl.11.00.
 9.   20.s.e.t. 9.00  (RG) 9.   20.s.e.t. ---
 16.   21.s.e.t. 11.00  16.   21.s.e.t ---
 23.   22.s.e.t. ---  23.   22. s.e.t. 9.00  (RG)
 30.   23.s.e.t. 9.30  30.   23.s.e.t. 11.00

NOVEMBER NOVEMBER
 6.   Alle helgens dag 19.30 (K) 6.   Alle helgens dag 17.00  (K)
 13.   25.s.e.t. 11.00  13.   25.s.e.t. 9.30 
 20.   Sidste s.i kirkeåret 11.00  20.   Sidste s.i kirkeåret     --- 
 27.   1.s.i advent 9.30  27.   1.s.i advent 11.00

SØNDERBY KÆRUM
SEPTEMBER SEPTEMBER
 4.  15.s.e.t. 10.30  4.     15.s.e.t. 9.00
 11.   16.s.e.t. ---  11.   16.s.e.t. 10.30
 18.   17.s.e.t. Høstgudstj. 10.30  18.   17.s.e.t. Høstgudstj.  9.00
 25.   18.s.e.t 9.00  (JML) 25.   18.s.e.t.  ---

OKTOBER OKTOBER
 2.  19.s.e.t. Fælles gudstjeneste for de 4 sogne i Helnæs kirke kl.11.00.
 9.  20.s.e.t. ---  9.   20.s.e.t. 10.30
 16.   21.s.e.t. 17.00  (JML) 16.   21.s.e.t ---
 23.   22.s.e.t. ---  23.   22.s.e.t. 10.30
 30.   23.s.e.t. 10.30  30.   23.s.e.t. 9.00

NOVEMBER NOVEMBER
 6.   Alle helgens dag 17.00  6.   Alle helgens dag 19.00
 13.   25.s.e.t. 10.30  13.   25.s.e.t. 9.00
 20.   Sidste søndag i kirkeåret  ---  20.   Sidste s. i kirkeåret  9.00  (JML)
 27.   1.s.i advent 9.00  27.   1.s.i advent 10.30
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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 har ”kirkebil” til alle gudstjenester. Kontakt Marianne Therp 
på 64 77 16 68 eller 27 20 16 68. Gerne dagen før.

FERIE OG FRI
Kærum/Sønderby: Sognepræst Rikke Graff holder ferie fra den 15. 
okt.- 22. okt. embedet varetages af sognepræst Jørgen Mose Laursen, 
Helnæs og Dreslette sogne. Tlf.: 64 77 10 83.

(K) Kirkekaffe (RG) Rikke Graff, (JML) Jørgen Mose Laursen, 
(AB) Adam Boas.

INFORMATION

Høstgudstjeneste i Helnæs kirke
Søndag den 18. september kl. 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 spis-
ningen 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

Høstgudstjeneste i Dreslette kirke
Søndag den 18. september kl. 11.00
Kirken er pyntet til høst

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

HØSTGUDSTJENESTE 
OG FOLKEMUSIK
SØNDAG, 18. SEPTEMBER

De tre talentfulde musikere, 
Sofie Bollen,  Arendse Nordtorp og Ebbe Bollen, 
spiller folkemusik for os, når vi til årets 
høstgudstjeneste takker Gud for alle gode gaver.

I KÆRUM KIRKE KL. 9.00
I SØNDERBY KIRKE KL. 10.30

Alle er velkomne

Sønderby og 
Kærum 
menighedsråd
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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 2016-2017

Fredag den 14. oktober:  Doris Ottesen, Ærø: ”Herbjørg Wassmo – Dinas bog” 
 En fortælling om kærlighedens afmagt.

Fredag den 11. november:  Christian Jensen, Terp: ”Fra det fynske bondeland til præsteembede i Jylland”

Fredag den 9. december:  Adam Lasthein og Jens Hell: ”Sang, musik og fortælling i adventstiden”

Fredag den 13. januar:  Lise Fuglsang Vestergaard, Assens: 
 ”Fra affald til byggemateriale i Indien” – billedforedrag.

Fredag den 10. februar:  Araz Khan, Odense: ”Om flygtninge, integration og arbejdsmarkedet”
 Efterfølgende foreningens årlige generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne.

Fredag den 10. marts:  Vita Andreasen, Føns: ”2 x Andersen – humor hos Benny og H.C. : 
 Om lidt er kaffen klar – og hvem vil være Klodshans”

Fredag den 7. april:  Mette Jørgensen, Helnæs: ”Besøg hos regnskovens indianere”  - billedforedrag.

Fredag den 5. maj:  Sæsonens eftermiddagsudflugt: Bemærk første fredag i maj.  
 Turen går til ”Ladbyskibet/museet”. Derefter besøges ”Hverdagsmuseet”  
 i Årslev, hvor vi går ind i en tid, vi selv har gennemlevet. Her serveres kaffe.

Kontaktpersoner: 
Solvejg Nielsen, tlf. 64 77 10 38, Birgit Stougård, tlf. 64 77 10 11, Esther Jensen, tlf. 64 77 12 34.
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Menighedsrådsvalg 2016
Orienteringsmøde og opstillingsmøde

Dit lokale menighedsråd arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende  
og relevant folkekirke i dit sogn. Vil du være en del af din lokale kirkes ledelse,  
så stil op til menighedsrådet ved valget her i 2016 og vær med til at give noget godt videre.

På et orienteringsmøde den 13. september kl. 19, har du mulighed for at få et indblik i menighedsrådets rolle og opgaver. 
Orienteringsmødet er for alle, uanset om du vil stille op eller ej.

For at kunne blive valgt skal dit navn stå på en kandidatliste. Samme aften kl. 20, umiddelbart efter orienteringsmødet,  
vil der derfor blive afholdt et opstillingsmøde, hvor det er muligt for dig at blive optaget på en kandidatliste.

MØDERNE AFHOLDES SÅLEDES:

KÆRUM SOGN: 
den 13. september kl. 19 i Kærum kirke.
 
SØNDERBY SOGN: 
den 13. september kl. 19 i Sønderby præstegård (konfirmandstuen).

HELNÆS SOGN: 
den 13. september kl. 19.30 i Borgerhuset.

Vel mødt!

I kan læse mere om valget på 
www.menighedsraadsvalg2016.dk
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Fra kirkebogen: (Sønderby/Kærum)
Døbt i Sønderby kirke: 
 7.  maj  Marlene Freja Füchsel, Tyskland
 10.  juli  Lukas Vilsmark Gormsen, Prinsevej 1, Ebberup

Viet i Sønderby kirke: 
 11.  juli  Nadia Düring Pedersen Reinholt og  
   Michael Pedersen, Hegnet 1, Ebberup

Bisat/begravet fra Sønderby kirke: 
 18.  maj  Aksel Gunner Kristensen, Højtoften 5, Ebberup
 30.  juni  Børge Pedersen, Højtoften 12, Ebberup
 1.  juli  Mona Kielsgaard Møller, Wittenbergvej 19, Ebberup
 21.  juli  Jørgen Stentoft Olesen, Stubben 5, Ebberup

Døbt i Kærum kirke:
 5.  juni.  Eske Duus Skovlund Drudgaard, 
   Langøgade 20, København

Viet i Kærum kirke:
 21.  maj  Lisa Maria Sele Sætre og Jon Terje Sele Sætre,   
   Hjallelseparken 1, Hjallelse
 21.  maj  Dorthe West og Andreas West,  
   Rørsangervænget 5, Assens
 28.  maj  Helle Hvilsted og Hans Michael Hvilsted, 
   Fåborgvej 56, Kærum
 25.  juni  Rikke Graff Kristensen og Anders Rasmussen,   
   Kirkebakken 21, Sønderby
 2.  juli  Heidi Sørensen og Per Sørensen, 
   Provstehøjen 6, Bolbro
 30.  juli  Lillian Buss og Frede Wennemose Buss,  
   Uglevænget 3, Assens

Bisat/begravet fra Kærum kirke: 
 17.  juni  Helge Christian Lerche-Jørgensen, 
   Fiskemaen 1, Thorø Huse
 5.  juli  Tove Elise Andersen, Blangstrupvej 57, Assens

ADVENTSGUDSTJENESTE
1. søndag i advent den 27. november

Sønderby kirke kl. 9.00 og Kærum kirke kl. 10.30
Under ledelse af Michael Moser Thomsen, uddannet ved 
et Kgl. Danske Musikkonservatorium, vil Midtfyns Con-
sort spille under adventsgudstjenesterne, hvor gruppen 
vil være suppleret med basuner og dulcian. 

Alle er velkomne

 

Flyverpræst i 
Flyvevåbnet
Onsdag den 28. september 
kl. 19.30 i Sønderby 
konfirmandstue,  
Kirkebakken 21, Ebberup.

I de år præst Lotte Boas har været tilknyttet 
Flyvevåbnet som flyverpræst, har Danmark haft F-16´ere 
udstationeret i krigene i Libyen, dengang vi stadig talte 
om det ”Arabiske forår”, og i Irak (mod ISIS), og vi har 
haft helikoptere i Afghanistan. Lotte Boas vil fortælle 
om at være udstationeret i Afghanistan, om håbet for 
Mellemøsten, om livet og opgaverne derude når man er 
udstationeret med forsvaret. Hun vil fortælle om, hvad 
man laver som præst derude, og om at være mor til 3 
børn og rejse så langt væk hjemmefra.

Alle er velkomne

Kaffe kan købes til 25,- kr.

Arrangører: Sønderby og Kærum menighedsråd. 
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Fra kirkebogen: (Dreslette/ Helnæs )
Viet i Dreslette kirke:
 18.  juni  Anne Stevnsbo Marott og Peter Clement Marott,   
   Kjeldsgårdsvej 30, Valby

Bisat/begravet fra Dreslette kirke:
 11.  juni  Henning Hviid Nielsen, Kallehavegyden 3, Hårby
 16.  juni  Gert Madsen, Lange Gyde 4, Hårby

Døbt i Helnæs kirke:
 24.  juli  Ava Ravn Reeh, Lunghøjvej 24, Faurskov
 24.  juli  Noa Ravn Reeh, Lunghøjvej 24, Faurskov

Viet i Helnæs kirke:
 21.  maj  Tina Gwen Holmehav Sørensen og  
   Allan Kruse Sørensen, Ryet 23, Helnæs

Bisat/begravet fra Helnæs kirke:
 5.  juli  Birthe Gurli Lindegard Hansen,  
   Stævnevej 15, Helnæs
 22.  juli  Ruth Birgit Hansen, Bøgeskovsvej 8, Helnæs

 

LILLIAN BOUTTÉ & 
BURICH-L´ETIENNE 
NEW ORLEANS ENSEMBLE 
KONCERT I KÆRUM KIRKE,  
TORSDAG DEN 3. NOVEMBER KL. 19.30.

Det internationale sammensatte band spiller jazz, gospel 
og blues med “New Orleans-sound” og er kendt for dets 
fortryllende musikalitet, den smittende spilleglæde og for at 
skabe en stemning, så taget løfter sig.
Kom og vær med til en forrygende aften i Kærum kirke.

Alle er velkomne
Entré 100,- 

Arrangører: 
Helnæs og Sønderby og Kærum menighedsråd 

Reformationsmaraton
I Assens Provsti fortsætter vi med at arbejde os 
igennem artiklerne i Den Augsburgske Bekendelse. 
Hver aften vi der være en, som guider os igennem aftenens 
artikel. Aftenen slutter med en forfriskning i våbenhuset

Alle dage kl. 19.00 til ca. 20.15
20. september:  - Skydebjerg Kirke
 Artikel 17: Om Kristi genkomst til dom
11. oktober:  - Rørup Kirke
 Artikel 18: Om den frie vilje
01. november:  - Orte Kirke
 Artikel 19: Om syndens årsag
22. november:  - Vedtofte Kirke
 Artikel 20: Om tro og gode gerninger



HØJSKOLEDAG 
Kærum, Sønderby, Dreslette og Helnæs sogne, 

søndag den 2. oktober 2016
Lutherdag – optakt til  
reformationsfejringen.

PROGRAM:
Kl. 11.00 
Liturgisk gudstjeneste i 
Helnæs kirke med trioen 
”Strings of Joy”. Sange og 
musik fra middelalderen 
til vore dage, strømmende, 
stille og dejligt. Trioen 
består af Anna på cello og 
komposition, Giuly violin 
og Maria sopran. Desuden 
spiller alle tre klaver og 
synger, så de har mange 
muligheder for at variere 
besætningen. 

Kl. 12.30 Middag på MADlejr – Helnæs Byvej 63
Kl. 13.30 Foredrag om Martin Luthers liv og  
 virke rejseleder på rejser i  
 Luthers Fodspor Thorkil Jensen. 
Kl. 15.00  Kaffebord
Kl. 15.30  Den Lutherske kirkes virke i verden  
 teolog og professor Viggo Mortensen
Kl. 17.00  Afslutning på højskoledagen

Alle er velkomne. 

Pris for hele arrangementet er 125,- som betales ved 
ankomst til Borgerhuset ved MADlejren. Tilmelding 
senest den 23. september til Vibeke Busse Andersen på 
tlf. 64 77 10 90 eller mobil 30 69 76 50 og til Inger Lund 
på mobil 29 27 05 75.


