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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 ansvarserklæring på www.
borger.dk som sendes automatisk til sogne-
præsten.

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 henvendelse 
til sognepræsten og kirkegårdslederen. 
- En bedemand kan evt. ordne de forskellige 
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 sognepræsten, 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: 
Kærum kirke,
fotograf Mogens Hjort

Dreslette-Helnæs:
Sognepræst: Else Suhr
Nørrelundsvej 4, 
5683 Haarby
Tlf. 5173 7701/6445 1033
ELSU@KM.DK
Tirsd.-fred. kl. 12.00-13.00
samt torsd. kl. 17.00-18.00
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:
Ny kirkeværge vælges ved det 
konstituerende møde i slutningen af 
november 2016.
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
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En glad og spændt præst

Det er ikke altid, man behøver at flytte så langt for at få sin 
drøm opfyldt. For mit vedkommende drejer det sig om 15 km 
fra embedet i Ørsted, Søllested, Vedtofte pastorat med bolig i 
Ørsted præstegård til mit nye embede her i Dreslette-Helnæs 
pastorat med 30 procent forpligtelse i Haarby sogn med bolig 
i Dreslette præstegård. Et embede som jeg tiltræder den 1. 
december. 

Strukturprocessen i Assens provsti har fyldt meget i de sidste 
par år. Meget har været i spil, der er sket ændringer i sogne 
og for mange præster. Forandringer som også har skabt det 
gode, at vi præster har lært hinanden bedre at kende og også de 
forskellige pastorater i provstiet. Det har været medvirkende 
til, at jeg søger denne stilling, hvor der blandt andet er 
skabt mulighed for fællesskaber og aktiviteter på tværs af 
pastoratgrænser med to af mine gode kolleger.

Først og fremmest glæder jeg mig til at holde gudstjenester i 
de fantastiske kirker, som alle har deres særpræg. Jeg glæder 
mig til at køre over dæmningen i skumsprøjt, regn og slud for 

at forkynde det kristne budskab i den hyggelige og fine kirke på 
Helnæs, opleve den lidt majestætiske atmosfære, som Dreslette 
kirke byder på, og prædike i et stort sogn i den rummelige og 
smukke Haarby kirke og også Løgismose kapel, når der er 
gudstjenester der.

Jeg skal lære menighedsrådene og menighederne at kende – 
finde frem til stedets kirkelige traditioner og liv, alt det som 
gør området lige præcis til det, det er. Fra mine kolleger har 
I menigheder fået et rigtig godt skudsmål, så jeg glæder mig 
meget til at møde jer både i kirken og hjemme.

Jeg vil også se frem til at skabe måske nye traditioner, som kan 
være med til at styrke fællesskabet i området. I det hele taget er 
jeg optaget af, hvordan man kan skabe ”Kirke på landet” i en 
tid, hvor folkekirken har mange udfordringer. Min erfaring er, at 
det giver god respons, at præsten deltager i det lokale liv på lige 
fod med andre, så det vil jeg bestræbe mig på – være med til at 
skabe fællesskaber – også med de lokale foreninger, sådan så 
kirken forbliver en naturlig del at det lokale samfund.
Det har jeg brugt mange kræfter på i min nuværende stilling, 
hvor jeg har været i fire år, og som er mit første embede som 
præst. Jeg har læst teologi på Aarhus Universitet, og jeg er også 
uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus, 
som jeg afsluttede i 1987. Jeg har arbejdet som journalist i 25 år 
både på dagblade i Aarhus og omegn og som freelancejournalist 
tilknyttet bureauet Horisont. Jeg har ikke én dag fortrudt mit 
skifte til præstegerningen, det har været et ønske, som jeg har 
haft i mange år.

Jeg er 59 år og har en datter på 29 år, som bor i København. Jeg 
er fraskilt og kommer fra en stor familie, som er tæt forbundne. 
Min venskabskreds er stor, og vennerne benytter sig ofte af at 
komme i en præstegård med god plads og højt til loftet på alle 
måder. Det samme gælder for menigheden, alle er velkomne i 
præstegården. Jeg glæder mig til besøg.  

Sognepræst Else Suhr

Sognepræst 
Else Suhr



Farvel til en travl pensionist
Med udgangen af november tager vi afsked  
med Jørgen Mose Laursen.

I tre måneder har han passet præsteembedet på Helnæs og 
i Dreslette. Vi ved også, at han er på vej til et nyt vikariat 
i Rønninge sogn! 70 – årsgrænsen har ikke stoppet Jørgen 
Mose Laursen, han kan slet ikke undvære præstegerningen! 
Vores biskop sagde om ham, ” at han var driftssikker”. 
En fin betegnelse, men det lyser også ud af  J. M. L.,  
at han elsker at være præst.

Vi har lyttet til gode prædikener i de tre måneder, der er gået 
siden Anders L. Rasmussen rejste, og vi har været glade for 
mødet med Jørgen Mose Laursen. 

Vi sender ham med glæde videre til Rønninge sogn i 
Kerteminde provsti. Her bliver han nu kollega til vores 
tidligere sognepræst !
 

Stor tak og en varm hilsen fra os på Helnæs.

Menighedsrådsvalget i Dreslette sogn 
– der var et fredsvalg – blev afholdt den  
18. september 2016 og følgende blev valgt:

Karen Lise Andersen, Dreslette                                                                                                                                        
Vibeke Busse Andersen, Brydegård                                                                                                                                        
Peter Løvgren, Strærup                                                                                                                                          
Ulrik Brauner Nielsen, Snave                                                                                                                                            
Børge Rubinke, Snave

Suppleanter: 
Joan Pedersen, Snave                                                                                                                                            
Hans Erik Eriksen, Enemærket
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Valg til menigheds- 
rådet på Helnæs                                                                                                                                  

af Marianne Therp

Da der kun kom en kandidatliste – nemlig den, som 
blev opstillet på opstillingsmødet, er følgende valgt til 
menighedsrådet for de næste fire år: 

Finn Hemmingsen, Pia Haahr, 
Marianne Therp, Inger Lund og 
Flemming Neldeberg Hansen. 

Det konstituerende møde har endnu ikke været afholdt.
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GUDSTJENESTER

DRESLETTE HELNÆS
DECEMBER DECEMBER
 4.   2.s.i advent    16.00  Præsteindsættelse            4.  2.s.i advent   14.00  Præsteindsæt. 
 11.   3.s. i advent   9.30  11.   3.s i advent  19.00 Julekoncert
 18.   4.s I advent                      Fællesgudstjeneste for de 4 sogne i Dreslette kirke kl.10.00
 24.   Juleaften 16.00  24.   Juleaften 14.30
 25.   Juledag 11.30  25.   Juledag 10.00
 26.   Anden juledag 11.00  26.   Anden juledag 9.30
 31.   Nytårsgudstjeneste 16.00  31.   Nytårsgudstjeneste 14.30

JANUAR 2017 JANUAR 2017
 1.  Nytårsdag ---    Nytårsdag ---
 8.   1.s.e.h.3k 9.00  (RG) 8.   1.s.e.h 3k ---
 15.   2.s.e.h.3k. ---  15.   2.s.e.h. 3k 11.00
 22.   3.s.e.h.3k 11.00  22.  3.s.e.h3k 9.30
 29.  4.s.e.h.3k 9.30  29.  4.s.e.h.3k 11.00

FEBRUAR FEBRUAR
 5.   sidste s.e.h.3k ---  5.   sidste s.e.h.3k 19.00 ( AB)
 12.   Septuagesima 9.30  12.   Septuagesima 11.00
 19.   Seksagesima 19.00  (AB) 19.   Seksagesima ---
 26.   Fastelavn                        Til højbords med reformationen for de 5 sogne i Kærum kirke kl.14.00

SØNDERBY KÆRUM
DECEMBER DECEMBER
 4.   2.s.i advent 10.30  4.  2.s.i advent 9.00
 11.   3.s. i advent                     Fællesgudstjeneste med keltiske toner i Kærum kirke kl. 16.00
 18.   4.s I advent                     Fællesgudstjeneste for de 4 sogne I Dreslette kirke kl.10.00
 24.   Juleaften 14.30  24.   Juleaften 16.00
 25.   Juledag 9.30  25.   Juledag 11.00
 26.   Anden juledag 11.00  26.   Anden juledag 9.30
 31.   Nytårsgudstjeneste 14.30  31.   Nytårsgudstjeneste 16.00

JANAUR 2017 JANAUR 2017
 1.  Nytårsdag ---  1.  Nytårsdag ---
 8.   1.s.e.h.3k ---  8.   1.s.e.h 3k 10.30
 15.   2.s.e.h.3k. 17.00 (ES) 15.   2.s.e.h. 3k ---
 22.   3.s.e.h.3k 10.30  22.  3.s.e.h3k 9.00
 29.  4.s.e.h.3k                        Fællesgudstjeneste med koncertfortælling i Kærum kirke kl.14.00

FEBRUAR FEBRUAR
 5.   sidste s.e.h.3k 17.00 (AB) 5.   sidste s.e.h.3k ---
 12.   Septuagesima 10.30  12.   Septuagesima 9.00
 19.   Seksagesima 9.00  19.   Seksagesima 10.30
 26.   Fastelavn                        Til højbords med reformationen for de 5 sogne i Kærum kirke kl.14.00



Den hellige nat
Der var en gang en mand, som gik ud i den mørke nat for at 
låne ild. Han gik fra hus til hus og bankede på. – Hjælp mig! 
Min hustru har født et barn, og jeg må tænde ild for at varme 
hende og den lille, bad han.
Men det var en dyb nat, og ingen svarede ham. Manden gik 
og gik, og til sidst opdagede han et lysskær som af ild langt 
borte. Da han kom nærmere, så han at skæret kom fra et bål, der 
brændte på marken. En mængde hvide får lå og sov omkring 
ilden, og en gammel hyrde sad og vogtede hjorden.
Da manden, der ville låne ild, kom derhen, så han, at tre store 
hunde sov ved hyrdens fødder. De vågnede alle tre da han kom, 
og de åbnede deres store gab som om, de ville gø, men der 
hørtes ikke en lyd. De rejste børster og viste de skarpe tænder, 
og de for løs på ham. Men kæberne og tænderne, som hundene 
skulle bide med, ville ikke lystre dem, og manden led ikke den 
mindste skade. Da manden ville hen til hyrden og ilden, gik han 
hen over fårene, men ingen af dyrene vågnede.
Da manden var nået næsten helt hen til ilden, så hyrden op. Han 
var gammel, gnaven, uvenlig og hård imod alle mennesker, 
og da han nu så den fremmede, greb han en lang spids pigstav 
og kastede den. Den for hvinende hen imod manden, men 
inden den ramte ham, fløj den til den ene side og langt ud over 
marken.
Da manden kom helt hen til hyrden, bad han om lidt ild.  – Min 
hustru har nyligt født et barn, og jeg må have ild til at varme 
hende og den lille. Hyrden havde mest lyst til at sige nej, men 
mærkede, at det var en underlig nat og turde ikke nægte ham, 
hvad han bad om. Ilden var næsten helt udbrændt, og manden 
havde hverken skovl eller ildskuffe. Tag så meget du vil, sagde 
hyrden og glædede sig over, at manden ikke kunne få nogen ild 
alligevel.
Men manden bøjede sig og samlede kulgløderne op, uden at de 
brændte ham eller hans kappe, og han bar dem bort som om, det 
var æbler eller nødder.
- Hvad er dog dette for en nat, siden hundene ikke bider, fårene 
ikke lader sig skræmme, spydet ikke dræber og ilden ikke 
brænder? tænkte hyrden. Han kaldte den fremmede til sig og 
spurgte ham, - hvad er det for en nat, og hvoraf kommer det, at 
alle ting viser dig barmhjertighed?

Manden svarede, - jeg kan ikke sige dig det, hvis du ikke selv 
kan se det.
Hyrden blev nysgerrig og fulgte efter manden. Da så hyrden, at 
manden ikke havde så meget som en hytte at bo i. Hans hustru 
og barnet lå i en klippehule, hvor der ikke fandtes andet end de 
nøgne klippevægge.
- Det stakkels barn fryser ihjel, tænkte hyrden, og han tog 
sin ransel af skulderen, og ud af det trak han et hvidt blødt 
fåreskind. Han gav det til manden og sagde, at han skulle lade 
barnet sove på det.
Og i samme øjeblik han viste, at også han kunne være 
barmhjertig, blev hans øjne opladt, og han så, hvad han ikke før 
havde kunnet se, og han hørte, hvad han ikke før havde kunnet 
høre.
Han så, at rundt omkring ham stod der en tæt kreds af små engle 
med sølvhvide vinger, og de sang I nat er Frelseren født. Da 
forstod han, hvorfor alle ting var så glade i denne nat, at de ikke 
ville gøre ondt.
Og også han forstod, at det ikke er lys og lamper, det kommer 
an på, og det ikke er måne og sol, der er det væsentlige, men 
det, som er fornødent, er, at vi har øjne, som kan se Guds 
herlighed.                            

 Frit efter Selma Lagerlöf.  Glædelig jul (RG)

Samarbejde mellem 5 sogne
Strukturprocessen i Assens provsti er nu afsluttet. 
Det betyder, at vi kan byde, ikke alene den nye præst i 
Dreslette og Helnæs sogne velkommen hertil, men også, 
velkommen til Adam Boas, sognepræst i Hårby sogn. 

Et samarbejde mellem de 5 sogne betyder, at det 
primært bliver os tre præster som fremover vil afløse 
hinanden i kirkerne, når der er brug for det. 

Rikke Graff
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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 Kirke: Kontakt Marianne Therp på: 64 77 16 68,  
hvis du har brug for kirkebil til gudstjeneste.

FERIE OG FRI 
Sønderby/Kærum: Rikke Graff holder ferie 30. jan-6. feb.  
Embedet varetages af Else Suhr, Dreslette præstegård.
Dreslette/Helnæs: Else Suhr holder ferie fra 18.-26. februar. 
I mellemtiden varetages embedet af sognepræst Rikke Graff, 
Sønderby præstegård.

(RG) Rikke Graff, (ES) Else Suhr, (AB) Adam Boas.

INFORMATION

Fra kirkebogen: (Dreslette/ Helnæs )
Døbt i Dreslette kirke
 13.  aug. Patrick Tjalfe Gudjónsson
 13.  aug.  Mathias Thor Gudjónsson
 14.  aug. Ida Krag Hansen
 25.  sept. Lykke Enemærk Fynshøj

Viet i Dreslette kirke
 3.  sept. Mette Svendsen og Kasper Kreiberg Andersen       

Døde og begravede i Dreslette kirke
 20.  aug.  Kaj Egon Jørgensen 
 8.  sept.  Henning Pedersen 

Døbt i Helnæs kirke
 4 . sept.  Nikolaj Knudsen Johansen

Viet i Helnæs kirke
 05.  aug. Susanne Stahl Andersen og Lars Thorbjørn Andersen
 06.  aug. Annette Dahl og Mika Dahl
 06.  aug. Julie Mosbjerg Madsen og Anders Mosbjerg Madsen
 10.  sept. Ingelise Krag Heise og Morten Krag Heise

Døde og begravede i Helnæs kirke
 16.  juli Ruth Birgit Hansen
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Fra kirkebogen: (Kærum/Sønderby)

Døbt i Kærum kirke
 9.  okt.  Mikkel Bønneland Drudgaard, Lystrup
 23.  okt. Sebastian Stenholt Göhns Sørensen, Saltofte
 11.  sept. Aidan James Godske Boynes, Holland
 28.  sept. Anton Kvorning Storgaard, Ebberup

Viet i Kærum kirke
 13.  aug. Pernille Jordan Lind og 
   Anders Birkholm Lind, Glamsbjerg
 20.  aug. Julie Hvilshøj Andersen Angel og 
   Georg Hvilshøj Angel, Faurskov
 15.  okt. Lone Aagaard Rasmussen og 
   Henrik Kristen Aagaard Rasmussen,  Assens

Bisat/begravet fra Kærum kirke 
 5.  juli Tove Elise Andersen, Assens

Døbt i Sønderby kirke
 13.  aug. Johannes Scharff Trapp, Prinsevej 8, Ebberup 

Viet i Sønderby kirke
 13.  aug. Maria Scharff Trapp og Peter Trapp, Ebberup
 13.  aug. Berit Lerbæk Nannberg og Per Nannberg, Ebberup
 27.  aug. Jeanette Holmberg Rasmussen og 
   Kent Holmberg Rasmussen, Odense
 27.  aug.  Ina Stæhr Reippurt og 
   Anders Reippurt Lind Olsen, Ebberup

Bisat/begravet fra Sønderby Kirke
 11.  okt.  Connie Irene Vilsmark, Sønderby
 14.  okt.  Marie Frahm, Th. Bangsvej 4,st. Glamsbjerg
 4.  nov.  Henny Vesterborg, Ebberup (Bisat fra Odense) 
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Fejring af 500-året for reformationen i hele 2017.                                                  
Vi indleder med et musikalsk foredrag om bordets glæder 
på den tid. Alle sanser bringes i spil ved denne guds-
tjeneste, som fortæller mere om os selv i dag,  
end vi måske er klar over.

Der fortælles historie, vi får smagsoplevelser og historisk 
musik fra reformationstiden spillet af duoen Krydsfelt. Vi 
får et sjældent indblik i livet dengang. Hele herligheden 
fuldendes med et veldækket højbord, der afspejler tidens 
traditioner i forhold til stand, tro, politik, hygiejne og som 
trækker spor frem til i dag.  
Vi kan smage historiske kager og drikke fra perioden, som 

smager godt og også indeholder spændende beretninger.                                                                                    
Fortæller og musikere er iklædt historiske dragter fra 
middelalderen. 

Foredrag holdes af Annette Herbst – Cand. pæd. i tekstil og 
håndarbejde.      
Musikken spilles af Nicolas Koch-Simms, cand mus i nordisk 
folkemusik og Monica Schmidt Andersen, solist og cand mus 
i klassisk musik.

Arrangørerne er Helnæs, Sønderby, Dreslette, Kærum og  
Haarby sogne med tilskud fra Helnæs Kultur-  

og Musikforening og Foreningen Norden Assens

Til højbords med reformationen
Søndag den 26. februar 2017 kl. 14.00 i Kærum kirke - Fri entré
Alle fra Sønderby, Kærum, Helnæs, Dreslette og Haarby sogne er velkomne.



Julekoncert
3. søndag i advent den 11. december kl. 19.00

Ambitus koret sørger for, at vi kommer i julestemning.
Efter koncerten julehygger vi i Helnæs Forsamlingshus.

Alle er velkomne!
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Børnegudstjeneste i 
Dreslette kirke
For børn i vuggestue og børnehavealderen 
Onsdag den 14. december kl. 9.30.

Forældre, bedsteforældre og andre er meget velkomne.
Efter gudstjenesten er der æbleskiver og saftevand i 
konfirmandlokalet.

Helnæs kirkegård 
under forandring                                                                                                   

af Marianne Therp

Som på alle kirkegårde i Danmark 
sker der det, der også er sket 
på Helnæs, at der opstår tomme 
pladser, tomme gravsteder. Det er 
begravelseskulturen, som har æn-
dret sig i store del af verden. Flere 
blive bisat og kremeret. Derfor 

vokser behovet for urnegravsteder, plade i plæne og større 
områder til Fællesgravplads. Af og til bliver buske og træer 
triste, skæve eller for store. Der bliver behov for forandring. 

Større oplevelser for øjnene
Nogle af de skæve træer er blevet fældet; for stor buske 
er blevet fjernet. Når I går en tur på Helnæs kirkegård, vil 
I opdage, at der ikke mere er tomme gravsteder. Der er 
plantet forskellige stauder på dem, så der hvert år vil være 
kønne blomster eller blade at se på. Der er plantet små 
kønne træer, hvor løvets farver giver os nye oplevelser, når 
vi går rundt. Flere steder vil der i foråret kommer løg op, før 
stauderne kommer. I løbet af den sidste efterårsmåned, er 
der blevet plantet træer og taksplanter. Der bliver noget at 
se på. 

Gamle gravsten bevares i stor stil
En anden ændring på kirkegårde – også på Helnæs kirkegård 
– er at flere nedlægger deres gravsteder. Familiegravsteder 
er der stadig en del af, men hvis efterkommere vil kremeres 
og have urnen sat et andet sted, så nedlægges gravstedet. 
Derfor vil nogle gravsten fra disse gravsteder blive bevaret, 
andre ikke. Nogle har valgt at tage et gravminde hjem, an-
dre at få et flyttet til et andet gravsted. Menighedsrådet har 
valgt at bevare alle meget gamle gravsten, alle enestående 
gravsten, alle gravsten med stillingsbetegnelser, som er eller 
bliver historie. Ønsker nogen at hjemtage gravsten fra ned-
lagte gravsteder, hører vi gerne om det.  



 

David og Goliat
- en koncertfortælling -

Sønd. den 29. jan. 2017 kl. 14.00 i Kærum kirke 

Kender du historien om 
David og Goliat fra Det gamle 
Testamente?
Med klaver, harmonika, 
kontrabas, sang, stepdans, 
dukker og masker fortæller Duo 
Rosinante om den lille mod den 
store, om David som poet og 
spillemand og om sangen og 
poesiens magiske kræfter.

Alle er velkomne. Fri entré.
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Adventsgudstjeneste

1. søndag i advent den 27. november i 
Sønderby kirke kl. 9.00 og  
Kærum kirke kl. 10.30

Under ledelse af Michael Moser Thomsen, uddannet 
ved det Kgl. Danske Musikkonservatorium, vil Midtfyns 
Consort spille under adventsgudstjenesterne, hvor 
gruppen vil være suppleret med basuner og dulcian. 

Alle er velkomne!

Nytårsgudstjeneste 
Lørdag den 31. december
Sønderby kirke kl. 14.30 - Kærum kirke kl. 16.00

Start din nytårsaften i kirken med ønske om et godt nytår.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på et lille glas 
i våbenhuset.

Alle er velkomne!

Keltiske toner i Kærum 
kirke 3. søndag i Advent
Adventsgudstjeneste  
Søndag den 11. december kl.16.00.

Liturgisk gudstjeneste med læsninger, salmesang, altergang 
og keltiske toner fra harmonika og blokfløjte ved Lisa 
Balle Jensen og Tine K. Skau.

Alle er velkomne!
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Krybbespil i  
Sønderby kirke
Tirsdag den 13. december kl. 19.00  
og 4.s.i advent den 18. december kl. 19.00.

Sognenes kommende konfirmander inviterer til 
aftensgudstjenester, hvor vi blandt andet skal se årets 
krybbespil. 

Kom og lad 
julestemningen 
brede sig…

Alle er velkomne!

Sogneaften i Sønderby
Konfirmandstue 

Tirsdag den 24. januar kl.19.00, 
Kirkebakken 21, 5631 Ebberup

Mette Guul er leder af KFUK’s 
Reden Odense - et værested for 
kvinder i misbrug og prostitution. 
Hun vil fortælle om Reden 
Odenses mangeårige erfaring 
inden for feltet socialt udsatte 
kvinder, om stofmisbrug, 

kvindernes baggrund, lovgivning, myter omkring 
prostitution, og Reden Odenses arbejde på de mange 
arenaer i kvindernes liv.  Alle er velkomne - kaffe 25,-

Arrangører; de 5 sogne.

Menighedsrådet i Sønderby:

Karin Olsen, Sønderby

Laila Christiansen, Sønderby

Torben Jørgensen, Mosemarken

Carsten Wolff, Sønderby bjerge

Christina Lind Holst Nielsen, Ebberup

Suppleanter: 

Carsten Schwartz, Ebberup 

Jesper Tornøe Madsen, Sønderby

Menighedsrådet i Kærum:

Jørgen Madsen, Gl. Ebberup

Lene Kastrup Poulsen, Thorø huse

Bjørn Birkely Nielsen, Thorø huse

Kirsten Elvar Andersen, Thorø huse

Jytte Dalsgaard, Kærum

Suppleanter: 

Inger Birkholm Jensen, Gl. Ebberup

Inger Storebjerg Lerche-Jørgensen, Thorø huse

Menighedsrådsvalg med én kandidatliste  
hvor følgende er valgt til menighedsrådet:



Reformationsmaraton
Hør om reformationen og besøg forskellige kirker 
i Assens provsti.

Aftenerne begynder kl. 19.00 og varer ca. en time og så 
er der en kort servering bagefter.

Tirsd. den 22. nov. kl. 19.00:  
Reformationsmaraton, Vedtofte Kirke, artikel 20. 

2017
Tirsd. den 10. jan. kl. 19.00:  
Reformationsmaraton, Kerte Kirke, artikel 21.

Tirsd. den 31. jan. kl. 19.00:  
Reformationsmaraton,  Aarup Kirke, artikel 22.

Tirsd. den 21. febr. kl. 19.00:  
Reformationsmaraton,  Vissenbjerg Kirke, artikel 23.


