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KONFIRMATION 2017 

KÆRUM KIRKE 
BEDEDAG DEN 12. MAJ 
Nuttigan ( Beem ) K. Collenburg.                                  
Malte Engel Rohde Grejsen. 
Martin Hald. 
Ida Marie Hansen. 
Jesper Jarvig Reinhold. 
Freja Jørgensen. 
Peter Kingo Knudsen. 
Tea Lilliendahl Jespersgaard. 
Siff Hede Pihl. 
Freja Winckler.

SØNDERBY KIRKE 
SØNDAG DEN 14. MAJ
Camilla Freja Andersen. 
Nadja Bartholdy. 
Jonas Kjær Christensen. 
Amalie Dahl Dittmann. 
Cathrine Gorm Ellebæk Gydesen. 
Benjamin Oksborg Neergaard. 
Nikoline Tornøe Nørgaard. 
Nikita Birk Pedersen. 
Kristine Wittenberg Petersen. 
Frida Annelise Ries. 
Trine Møller Schwartz. 
Therese Ribau Svensson.
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PRÆDIKEN SØNDERBY KIRKE 14. MAJ

EN ANDEN VEJ
Dette hellige evangelium skriver evangelisten 
Markus:

Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Ka-
pernaum, rygtedes det, at han var hjemme. Og 
der samlede sig så mange mennesker, at der ikke 
engang var plads uden for døren; og han talte 
ordet til dem. Så kom der nogle hen til ham med 
en lam, der blev båret af fire mand.

Men da de ikke kunne komme hen til Jesus for 
de mange mennesker, fjernede de taget over det 
sted, hvor han var; og da de havde lavet hul, 
sænkede de båren med den lamme ned. Da Jesus 
så deres tro, siger han til den lamme: ”Søn, dine 
synder tilgives dig”.

Men der sad også nogle af de skriftkloge, og de 
tænkte i deres hjerte: ”Hvad er det dog, han si-
ger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive synder 
andre end én, nemlig Gud? ”

Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte 
sådan ved sig selv, sagde han til dem: ”Hvorfor 
tænker I sådan i jeres hjerte? Hvad er det lette-
ste, at sige til den lamme: Dine synder tilgives 
dig, eller at sige: Rejs dig, tag din båre og gå?

Men for at I kan vide, at menneskesønnen har 
myndighed til at tilgive synder på jorden” –siger 
han til den lamme:

Jeg siger dig, rejs dig, tag din båre og gå hjem! ”

Og han rejste sig, tog straks båren og forlod 
stedet for øjnene af dem alle sammen, så de 

blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde:  
”Aldrig har vi set noget lignende! ”

Amen

Nogen gange skifter vi retning i livet. Det kan 
f.eks. være når vi møder kærligheden. Det kan 
også være små retningsskift i hverdagen, hvis 
man møder en forhindring på sin vej. Et eller 
andet der gør, at man er nødt til at tage en an-
den vej – måske ender det med at blive en omvej 
- andre gange anlægger man ligefrem en helt 
ny sti. 

En dag på arbejde havde jeg en elev, der ikke 
havde fået sin madpakke med i skole. Sådan 
kan det nu engang gå og vi satte i værk med at 
finde noget mad til den sultne dreng. Pludselig 
var drengen væk og ligeledes dennes kammerat. 

En eftersøgning blev sat i gang, og da den ikke 
gav noget resultat, blev der selvfølgelig ringet 
til forældrene. Måske var drengen gået hjem 
efter mad? Drengens mor var tæt på og ville 
tjekke op på det.

Eftersøgningen hjemme resulterede i spor fra 
de to drenge, der dog heller ikke længere be-
fandt sig der. Det viste sig ved en hurtig under-
søgelse, at de var forsvundet med en pose fros-
ne koteletter fra fryseren, farens tennisketcher 
og en æske tændstikker. 

Nu var flere voksne efterhånden involveret i 
eftersøgningen, der gav pote, da de to friske 
drenge pludselig blev fundet på en grøn plet i 
skoven i færd med at lave et bål, hvor de frosne 

REFORMATIONEN  
FYLDER 500 ÅR I 2017

LÆGMANDSPRÆDIKANTER 
I SØNDERBY KIRKE
-Alt, hvad der er krøbet ud af dåben,  
er viet til præst, biskop og pave.

Martin Luthers definition af det alminde-
lige præstedømme. Som et led i reformati-
onsfejringen inviterede vi derfor lægmænd 
og -kvinder til at indtage prædikestolen i  
Sønderby kirke.

I kirkebladet kan læses to prædikener af:

Prædikant: Karin Christiansen, Ebberup 
Prædiken Sønderby Kirke 14. maj

Prædikant: Leif Rasmussen, Ebberup. 
Prædiken Sønderby Kirke 25. juni



koteletter skulle steges på farens tennisketcher, 
der skulle fungere som grillpande. 

De havde haft held med ilden og det lille bål, 
så den noget afsvedne ketcher kunne nok ikke 
bruges til at spille tennis med mere. Og kotelet-
terne… ja jeg tror I måske kan forestille jer bil-
ledet på nethinden af de sorte, men dog stadig 
frosne koteletter.

Uden man selvfølgelig skal opmuntre eleverne 
til den slags ulydighed og med visheden om, at 
ingen kom til skade, så kan man i sit stille sind 
ikke lade være med at trække på smilebåndet 
af denne opfindsomhed. Det er jo det vi så tit 
efterlyser: Tag initiativ! Se muligheder frem for 
begrænsninger! Være lidt frygtløs! Drengen ac-
cepterer ikke bare den forhindring, der er lagt 
på vejen, men han prøver at finde en ny og må-
ske mere spændende vej.

På samme måde som de friske drenge, så har 
de fire mænd, der har besluttet sig for at hjælpe 
deres lamme ven, ved at bringe ham til Jesus, 
taget et initiativ. De fire mænd ankommer med 
deres ven og de kan ikke komme ind nogen ste-
der, fordi der er så mange mennesker. Som ud-
gangspunkt har vi jo lært, at vi ikke                må 
springe over i køen, vi må vente pænt til det bli-
ver vores tur. Men vennerne vil ikke godtage, 
at deres lamme ven så højest sandsynligt aldrig 
kommer frem til Jesus. De vender ikke bare 
om og går hjem igen og accepterer tingenes til-
stand. De ser muligheder frem for begrænsnin-
ger. De hjælper deres ven og uden frygt for at 
falde igennem taget, så finder de en anden vej 
ind til Jesus. Op på taget og ned den vej!

Vi kender det fra mange sammenhænge.

I folkeeventyret begiver helten sig ud på livets 
landevej. Frem mod at vinde prinsessen og det 
halve kongerige er vejen fyldt med forhindrin-
ger af forskellig karakter. Måske kommer han 
til et vejkryds, hvor han må vælge, hvilken vej 
han vil gå. Måske vælger han en omvej eller 
en blindgyde. Måske er han så kreativ, at han 
anlægger en helt ny vej, som ingen har gået før. 
Måske også som i historien med drengen og 
madpakken, så får han hjælp fra uventet kant 
– en form for vejviser, der kan hjælpe ham 
videre på sin færd.

Og vi kan lide de karakterer, der tager en 
afstikker fra den vej der er lagt ud – helten 
fra folkeeventyret, de kreative drenge, de 
fire venner, der kommer deres lamme ven til 
undsætning.

For hvem sidder lige med svaret på, hvad der 
er den rigtige vej at gå?  Skal vi alle sammen 
drøne ud af den samme motorvej, hvor det 
gælder om at overhale så mange som muligt? 
Kan det tilføre os noget andet, at vi på grund 
af et trafikuheld, bliver omdirigeret af nogle 
små veje? Kan det ikke være givende at sænke 
farten, fordi vi møder en vi har lyst til at følges 
med og vi så derfor må bevæge os langsom-
mere og mere tillidsfuldt frem? Kan det ikke 
være skønt at komme kørende, til hvor man nu 
er på vej hen, for at opdage en margueritrute, 
der kan føre en ad en langt smukkere rute helt 
samme sted hen? 

Som i tilfældet med de fire venner, der hjælper 
deres lamme ven. Såvel som med kammera-
ten, der støtter sin bedste skolekammerat i at 
finde en løsning på den manglende og sikkert 
halvkedelige madpakke, der var efterladt på 

køkkenbordet. Så er det altid lettere at finde en 
vej sammen. Hvis ikke alle fire mænd der bar 
på den lamme stod sammen og alle var med 
på ideen om at tage turen op på taget. Så havde 
det været lidt, som hvis det ene ben manglede 
på en stol. Hvis ikke de formåede at følges ad 
og vente på hinanden, så var båren nok væltet 
og hele projektet var måske mislykkedes og 
endt i en katastrofe. 

Den fælles tro på samme sag, binder de fire 
venner sammen. Og Jesus kan se deres tro. De 
smelter sammen i et fællesskab om sagen. Det 
at de tror på deres sag, det giver dem mulighe-
den for at bryde igennem! 

Det er nok i fællesskabet, at vi skal finde 
svaret.

Jeg tror, at de forskellige fællesskaber vi er 
en del af: Det kan være fællesskabet med ens 
arbejdskollegaer på jobbet; klasse- eller stu-
diekammerater på skolen; familiefællesskabet 
med forældre, søskende, ægtefælle og børn; 
fællesskaber der opstår omkring arbejdet for 
en fælles sag; ikke mindst fællesskabet med 
gode venner. De er med til at hjælpe os med 
at belyse og overkomme bump på vejen. Eller 
måske giver de os et kærligt skub på vejen, 
hvis vi er gået i stå. De hjælper os med at finde 
en udvej eller komme på rette vej, hvis vi er på 
afveje. Vores fællesskaber bliver en slags vejdi-
rektorater, vi får hjælp fra på vores vej i livet. 

Man kan blive kortvarigt lammet. Som f.eks. 
da jeg i vinters pludselig var meget tidspresset 
i forhold til en eksamensopgave, men hvor 
en sød arbejdskollega trådte til og hjalp mig 
med en anden arbejdsopgave, så jeg fik frigivet 

NYT FRA KIRKERNE



lidt tid. Andre gange, hvor vejen måske er helt 
spærret og man er fuldstændig lammet, som 
den lamme fyr er, så er vi måske nødt til at 
blive båret frem for en stund. 

Endelig kan det være nogen fra et af de fælles-
skaber, der er hos os, når vi når til vejs ende.

Jeg elsker, at de fire mænd ikke vil finde sig 
i tingenes tilstand, men i stedet kigger op og 
ser en anden vej, så de kan hjælpe deres ven 
videre på hans vej. På samme måde, som jeg 
elsker de to drenge for principielt at gøre det 
samme.

Som lærer er det skønt at være vidne til, 
hvordan børn langsomt finder vej i deres 
fællesskab med hinanden. Og det kan godt 
være, at de to drenges vej i første omgang 
endte blindt - I hvert fald hvad frokost angik. 
Men man skal ikke tage fejl af de oplevelser og 
erfaringer drengene fik med sig ved at vælge 
den her vej. 

Jeg tror, at det er en skrøne, at man når længst 
ved at gå den direkte vej. 
Amen.

Karin Christiansen
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PRÆDIKEN SØNDERBY KIRKE 25. JUNI

JEG VAR DER SELV… VI STOD PÅ 
STADION DRENGENE OG JEG
En tur min dejlige familie gav mig i fødsels-
dagsgave til Anfield Road Liverpool FC i fod-
boldens verden, fordi de ved, at jeg, om nogen 
er kæmpefan af Liverpool FC, hvor man møder 
passionen og glæde ved samværet.”You Never 
Walk Alone” (Liverpools Slagsang) – En fan-
tastisk oplevelse, hvor passion og fællesskab 
går hånd i hånd. En emotionel oplevelse af di-
mensioner. Forestil jer et kæmpe stadion med 
røde halstørklæder svingende og en tifu på hele 
ende tribunen The CooP, hvor lokale fangrup-
per har sæsonkort, startende med when you 
walk trough a storm hold you hand up high and 
don’t be affraid of the dark, at the end of the 
storm there’s a golden sky. Walk on with hope 
in your heart, and you will never walk alone.

Hvorfor er det mon fedt? Den aften stod det 
ned stænger, megen regn, men det til trods have 
man en fest duftende af fadbamser, kaffe fisch 
and chips, skal lige tilføjes at tårerne også fik 
frit løb, kanon oplevelse sammen med 50 000 
andre fans, forskellige nationaliteter mødes, i et 
sand inferno af rus, glæde ægte fans der kom-
mer for at bakke vore ”stjerner” op. Vores Li-
verpool, kom desværre bagud 2-3 mod Arsenal, 
så begyndte sangen og vi scorede i overtiden, 
altså tillægstiden til 3-3 og et stadion der gik 
helt amok med omfavnelser, dans og klapsalver.

Nu er Liverpool mere end fodbold, et besøg 
på Beatles museum vagte minder fra ung-
dommens dage, dejlig at kunne give drengene 
den i min verden, rigtige historie fra 60’ernes 
urolige verden, en ro og fred gennem John  

Lennons Image helt fantastisk rørende og tak-
kevækkende. Godt at se min ældste søn Mik-
kels reaktion på alle fars mere eller mindre van-
vittige beretninger om ”de gode gamle dage”  
Fællesskabet omkring Skolen/lokalsamfundet. 
Sammenhold gør stærk – vi beva-
re skolen, SFO, Børnehave & vuggestue. 
Lokalråd er oprettet i vores by, alt sammen 
grundet fællesskab og vilje til at ville.

Hvorfor er det så vigtigt? Ja i min verden er 
relationerne af stor betydning, det at blive 
SET, det at blive HØRT, det at blive inviteret 
til ”Herrens Bord”. Invitationen giver alle nye 
muligheder, jeg mener at vi skylder hinanden 
at sørge for vores børns fremtid, hvilket jo helt 
klart er basic for udvikling af vores fælles ting 
i hverdagen. Det at man mødes på kryds og 
tværs og udveksler meninger, giver og modta-
ger omkring vores gode relationer, til en for-
håbentlig bedre verden og navnlig vores lokale 
muligheder, skole, hal, købmand, kirken et hej 
over hækken, den lille forening på Stubben – 
beboerne på stubben hvor vi når tiden er dertil, 
kigger ind til hinanden, holder øje i dagligda-
gen, er med til at løfte niveauet for samvær.

2. søndag efter trinitatis luk. 14,16-24.
Jesus sagde: ”Der var en rig mand, som ville 
holde et stort festmåltid og indbød mange.Da 
festen skulle begynde, sendte han sin tjener ud 
for at sige til de indbudte: Kom nu alt er rede! 
Men de gav sig alle som ’en til at undskylde 
sig. En havde købt en mark en anden 5 okser 
en tredje var lige blevet gift og da tjeneren kom 
tilbage og fortalte sin herre dette, det vælter ud 
af skabet med dårlige undskyldninger – 
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SØNDERBY KIRKE

Døbte
4. juni:  Alfred Haugsted Hald, Flemløse 
24. juni:  Isabella Thinggaard Frydenlund,  
 Sønderby 
9. juli Kaya Sofia Sønderby, Ebberup

Viede
17. juni:  Pia Birgitte Larsen og Allan Larsen,  
 Ebberup

24. juni:  Birgit Boisen Lundegaard og Jesper  
 Lundegaard Asferg, København

24. juni:  Sandra Falck Frydenlund og Martin  
 Thinggard Frydenlund, Sønderby

Døde
1. juli: Alex Bechsgaard Hansen, Ebberup

KÆRUM KIRKE

Døde
8. juni: Else Pedersen, Gl. Ebberup

15. juni: Ruth Oline Pedersen, Assens,  
 tidl. Melby
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Og så sker det, som ellers på Jesu tid, aldrig 
skete, at alle dem, som ingen have overvejet at 
invitere, nu får plads ved Herrens bord/minder 
om fodboldens verden, af idag.

ET TEGN PÅ EN NY TID
Et fællesskab, som understreges af at man spil-
ler på samme hold uanset religion/race ganske 
enkelt et stort tag selv bord, hvor den vigtigste 
investering du kommer med er DIG! Her er 
der mulighed for sociale relationer – hvor jeg 
som træner udfordrer DIG & udfordres i det 
daglige, et pædagogisk univers hvor udvik-
ling, menneskeligt som sportsligt ligger lige 
for – komme på kanten af ens comfortzone en 
udviklende øvelse. Hvorfor nu det? jo ønsker vi 
ikke alle, at blive SET, en følelse af betydning, 
og vigtigt at byde ind med ens kompetencer og 
forskelligheder. Lidt selvhøjtidelig har man vel 
lov at være, vi er alle betydningsfulde i et fælles 
projekt. Et taktisk oplæg er et sammenrend af 
meninger vigtige parametre når man gerne vil 
lykkes i et fællesskab, med mandehørm hygge 
og hård træning. Jeg tror på det giver mening 
hvis vi alle bibringer til et fælles mål, der er jo 
som bekendt mange veje til målet, den ene er 
ikke mere rigtig end den anden. Fedt at se unge 
mennesker udvikle sig sportsligt som menne-
skeligt tilegne sig en form for rummelighed, 
accept af andres meninger og holdninger, uden 
at det bliver laes affærer.

Vi lever i en tid hvor demokratiet og overskud-
det er udfordret på flere parametre. Vi har lige 
fejret Grundlovsdagen og er taknemmelig over 
at den findes. Mange steder i verden ser man 
misundeligt til lande som os, med ordnede for-
hold, forhold der giver tid til kreativitet, ska-

bende og tænkende. Man skal ikke bruge tiden 
til at overleve, men til at leve – give og modtage, 
bruge at dit overskud til hjælp for andre der har 
behov. Tid til nærhed, familie, venner og frem-
mede man møder på sin vej i livet.

Frihed er bare et andet ord, for intet at lave, el-
ler….?

Frihed kræver disciplin, frihed kræver at vi 
træffer nogle valg, sætter os ind i nogle ting og 
tager ansvar. Frihed giver os tid, men den for-
pligter os også, både i med og modgang når vi 
bliver prøvet af.

Der er en sang der hedder ”Time is on My side” 
tiden er på min side, en lidt underlig ting man 
ser når livet går, Rolling Stones lavede Time is 
on My side en gang i 60’erne, hvor vi som unge 
skrålede med på, ser jeg på teksten i dag forstår 
jeg bedre pga. livserfaring – det evige liv, var 
det det Stones mente? Altså det vi oplever på 
steder som stadion, i lokalsamfundet, når vi ta-
ger imod invitationen til det liv, Vor Herre har 
bestemt os til at leve. Time is on Yours side!!

Et liv i fællesskab, frihed og sammenhold. 
Amen



GUDSTJENESTER SEPTEMBER - NOVEMBER 2017

SEPTEMBER SØNDERBY KÆRUM DRESLETTE HELNÆS

3. september 12. s.e.t. KL. 10.30 - AK KL. 9.00 - AK KL. 11.00 - ES KL. 9.30 - ES

10. september
13. s.e.t. KL. 9.00 - AK

Høstgudstjeneste
KL. 10.30 - AK
Høstgudstjeneste

17. september 14. s.e.t. KL. 10.30 - AK KL. 9.00 - AK
KL. 11.00 - ES
Høstgudstjeneste

KL. 17.00 - ES
Høstgudstjeneste

24. september 15. s.e.t.
Fællesgudstjeneste for de 5 sogne i Helnæs kirke kl. 11.00
Herefter Højskoledag på Helnæs Madlejr.

OKTOBER
1. oktober 16. s.e.t. KL. 17.00 - AB KL. 9.30- ES KL. 11.00 - ES

8. oktober 17. s.e.t. KL. 9.00 - AK KL. 10.30 - AK KL. 11.00- ES KL. 9.30 - ES

15. oktober 18. s.e.t. KL. 10.30 - AK KL. 9.00 - AK

22. oktober 19. s.e.t. KL. 10.30 - AK KL. 9.00 - AK KL. 11.00 - ES

29. oktober 20. s.e.t. KL. 9.00 - AK KL. 10.30 - AK KL. 9.30 - ES KL. 11.00 - ES

NOVEMBER
5. november Alle Helgens Dag KL. 19.00 - RG KL. 17.00 - RG KL. 17.00 - ES KL. 19.00 - ES

12. november 22. s.e.t. KL. 10.30 - RG KL. 9.00 - RG KL. 11.00 - ES KL. 9.30 - ES

19. november 23. s.e.t. KL. 17.00 - RG KL. 10.30 - RG KL. 9.00 - RG

26. november
Sidste søndag i 
kirkeåret 2017

KL. 17.00 - AB KL. 11.00 - ES KL. 9.30 - ES

AK = Anders Kjærsig / AB = Adam Boas / RG = Rikke Graff / ES = Else Suhr Else Suhr. Tlf. 64 77 10 83 / 29 10 10 93
Adam Boas. Tlf. 64 73 10 16



 

24. SEPTEMBER

Fælles gudstjeneste i Helnæs kirke
Højskoledag på Helnæs Madlejr
Reformationstiden på Vestfyn i årene 1534 - 1536. Om Grevens Fejde - borgerkrig i Danmark  
-en meget turbulent periode med store tab for befolkningen.

PROGRAM
Kl. 11.00 Gudstjeneste i Helnæs kirke
Kl. 12.30 Middag i Helnæs Forsamlingshus, Ryet
Kl. 13.30 Foredrag om Kaos i Danmark - kongen har forladt os
 ved historiker og lektor Lars Bisgaard, Syddansk Universitet  
Kl. 15.00 Kaffebord
Kl. 15.30 Foredrag om Biblen oversættes til dansk ved forsker 
 og museumschef Johan Møhlenfeldt Jensen, Museum Vestfyn
Kl. 17.00 Afslutning på højskoledagen

Pris for hele arrangementet er 125,- som betales efter gudstjenesten. 
Tilmelding til eget menighedsråd senest den 25. august.
Samlet tilmelding den 1. september til Inger Lund, mobil 29 27 05 75. 
Arrangør: Sønderby, Kærum, Haarby, Dreslette og Helnæs sogne.

ALLE ER VELKOMNE

 

DET SKER KALENDER

SEPTEMBER

10. 
Høstgudstjeneste
Sønderby Kirke kl. 9.00

10. Høstgudstjeneste
Kærum Kirke kl. 10.30

10. 
Sogneudflugt til Jelling
Læs mere: www.dreslettekirke.dk

17. 
Høstgudstjeneste med  
frokost i konfirmandstuen
Dreslette Kirke kl. 11.00

17.
Høstgudstjeneste med spisning  
i Helnæs Forsamlingshus
Helnæs Kirke kl. 17.00

24. 
Fælles gudstjeneste i Helnæs 
kirke. Højskoledag på Helnæs 
Madlejr Helnæs Kirke kl. 11.00

OKTOBER

26. 
Sogneaften. Sønderby  
Konfirmandstue kl. 19.00

NOVEMBER

5. 
Alle Helgens Gudstjeneste
Kærum Kirke kl. 17.00
Sønderby Kirke kl. 19.00

16. Sogneaften
Sønderby Kirke kl. 19.00

10. SEPTEMBER

Høstgudstjeneste
Sønderby og Kærum Kirker

De tre talentfulde musikere, Sofie Bollen, 
Arendse Nordtorp og Ebbe Bollen spiller fol-
kemusik, når vi til årets høstgudstjeneste tak-
ker Gud for alle gode gaver. 



KALENDER

26. OKTOBER SOGNEAFTEN

Den tumultariske folkekirke 
ved sognepræst Anders Kjærsig

Hvor er kirken på vej hen? Hvad vil den? Hvad er signalværdien? Den går ingen steder - det er 
det korte svar. Men hvad vil ledelsen med den danske kirke? Hvorfor bliver præster stressede, og 
hvorfor skal man være professionel for at sidde i et menighedsråd? Disse spørgsmål vil foredraget 
prøve at svare på. 

Torsdag den 26. oktober i Sønderby konfirmandstue kl. 19.00 
Kaffe og brød 25,- 
Alle er velkomne

16. NOVEMBER SOGNEAFTEN

Sangaften-lær nye salmer

De seneste år har mange komponister og forfattere skabt mange nye 
salmer med spændende melodier og et nutidssprog, der appellerer til 
unge og ældre. Vi vil denne aften nå at synge en hel del nye salmer, som 
alle kan være med på. Så kom og syng med. Sangaftenen ledes af Jens 
Kristan Elvstrøm, Per Sonne, Knud Jensen og Rikke Graff.
Torsdag den 16. november kl. 19.00 i Sønderby kirke med efterføl-
gende kaffe og brød i konfirmandstuen. Alle er velkomne

5. NOVEMBER

Alle Helgens Gudstjeneste

Den første søndag i november, Alle helgens søndag er en særlig søndag 
i kirkeåret, hvor vi mindes de døde. Under gudstjenesten læses navnene 
op på de personer fra vore to sogne, som er gået bort i det forgangne år. 
Der vil være musikalske indslag ved organist Jens Kristian Elvstrøm og 
violinist Jitka Jørgensen.
Alle helgens gudstjeneste finder sted søndag den 5. november
Kærum kirke kl. 17.00 og Sønderby kirke kl. 19.00
Alle er velkomne.



SØNDERBY & KÆRUM 

KIRKEBLAD

FRA SOGNENES ARKIV

ALLE GODE GAVER

Alle gode gaver 
de kommer ovenned, 
så tak da Gud, ja, pris dog Gud 
for al hans kærlighed!

Saltoftevej 32.  
Hans Peisen med bugserende mejetærsker

Kærum-Sønderby Lokalhistoriske Arkiv




