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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:
Dreslette kirke,
fotograf Mogens Hjort
Kirkeblades redaktør: 
Birgitte Elovara kontaktes via mail:  
birgitte@elovara.dk  
og mobil 23 27 68 58 efter kl. 16.00.

Dreslette:
Sognepræst: Else Suhr
Nørrelundsvej 4
5683 Haarby
Tlf: 64 77 10 83
Mobil: 29 10 10 93
elsu@km.dk
www.helnaes-kirke.dk - www.dreslettekirke.dk

Kirkeværge Dreslette kirke:
(ikke medlem af rådet)
Joan Pedersen
Krogsbjerg 16, Snave, 5683 Haarby
Tlf: 64 77 15 48 · Mobil: 22 67 51 48
Mail: krogsbjerg@privat.dk

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: 
Vibeke Busse Andersen, 
Brydegårdsvej 16, 5683 Haarby
Tlf: 64 77 10 90 · Mobil: 30 69 76 50
Mail: vbussa@gmail.com 

Kirkeværge i Helnæs Kirke:
Flemming Neldeberg Hansen 
Hasselvænget 17, Helnæs, 5631 Ebberup
Tlf. 6474 1641
Mail: neldeberg@ofir.dk

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

Grafisk produktion: Grafisk  Design Fyn · Tlf. 30 26 57 41
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Et strejf af påske
Forleden så jeg for første gang i år en buket påskeliljer placeret 
på et veldækket kaffebord. Støttet af et par vintergrene lyste den 
gule blomst op på den lidt triste grå dag sidst i januar.
Straks fløj tankerne hen mod påsken - alle helligdagene, som 
snart kommer. Hvor den gule blomst er en naturlig del af 
udsmykningen i kirken.
Påskeliljen bliver foreviget i Grundtvigs smukke påskesalme 
”Påskeblomst! hvad vil du her”, som er af en af de mange gode 
påskesalmer, som bliver sunget i kirken til påske.
Salmen er et uddrag af Grundtvigs digt ”Påskeliljen”, som har 
mange vers, og den blev til en dag, hvor Grundtvig havde en 
af sine mange sorte stunder. Han var på det tidspunkt 30 år og 
præst. Han skulle holde påskeprædiken om søndagen, og sad 
nu og kæmpede med teksten. For Grundtvig er lige på dette 
tidspunkt i tvivl: Er opstandelsen virkelig sand? Stod Jesus op 
af graven?
Det er derfor ud fra denne tvivl, at en af vores mest brugte 
påskesalmer er blevet til. Og tvivlen kan man blandt andet læse 
om i 3. vers, hvor der står: ”Kan de døde graven bryde? Stod 
han op, som ordet går? Mon hans ord igen opstår”?
Grundtvig får åbenbart skrevet sig ud af krisen, for sidste vers 
begynder med: ”Ja, jeg ved, du siger sandt: Frelseren stod op af 
døde”.
Alt er godt igen, og Grundtvig er lettet.
Der er skrevet rigtig meget om netop denne salme, sikkert fordi 
der som ved flere af Grundtvigs andre salmer knytter sig en 
anekdote til.
Det er i foråret 1817 at Grundtvig sidder i sin bolig i 
København. Han er trist, for han er ensom – ensom i 
København. Han føler sig overset – af god grund. De andre 
digtere laver grin med ham, og hans forhold til sine andre 
præstekolleger er heller ikke for godt. Han føler hans tro er en 
lille smule bondsk i forhold til de velsete københavnske præster. 
Grundtvigs tro er mere gammeldags – mere jordnær.
Kritikerne er hårde ved Grundtvig, blandt andre skriver den 
ansete kritiker P. Hjort   om Grundtvig netop samme år, hvor 
Grundtvig skriver ”Påskeliljen”:
”Grundtvigs teologi er et dødt legeme, og hans filosofi en 
kvælende røg. En ganske uholdbar vidtløftighed ophæver al 

orden og tankegang, og en meget ukristelig egoisme forleder 
ham til de besynderligste erklæringer”.
Men Grundtvig gjorde kritikken til skamme, da han skrev 
”Påskeliljen” – da forstummede kritikken fra digterne. 
Forfatteren Jens Baggesen udtalte endda, at han gerne ville 
tilbagekalde alle hans værker – hvis blot han havde skrevet 
”Påskeliljen”.
Det dramatiske digt bliver som sagt til i frustration over 
prædiken til påskedag – og vel i det hele taget i frustration over 
det liv, som Grundtvig har på det tidspunkt. 
Grundtvig sidder i sin lejligheden i Kronprinsessegade med 
udsigt til Kongens Have. Der er en som har sat en påskelilje 
på hans bord i hans skrivestue, og så begynder Grundvigs 
tanker at flyve. Som Johannes Møllehave skriver om Grundvigs 
sprog i digtet, så kan man mærke på sproget, at han føler sig 
som en bonde midt i København. Han er som påskeliljen - en 
bondeblomst fra landsbyhave.
Han kom fra Udby, Grundtvigs far var godt nok også præst – 
alligevel følte han sig provinsiel.
I digtet sammenligner han påskeliljen med rosen, hvis duft 
påskeliljen ikke har fået. Overført til Grundtvig selv, så føler 
han sig ringe agtet – ikke som rosen, der bliver passet og plejet 
i drivhus – nej, han er selv en blomst fra landsbyhaven ”uden 
duft og pragt og skær” – blot en blomst blandt mange. 

Fortsættes næste side



Det er den oversete digter og den bondske præst, som ikke kunne 
få embede i København. Måske i virkeligheden ikke fordi, han 
var fra provinsen – men fordi han jo ikke lagde skjul på, at han 
mente, at kirken skulle reformeres.
Grundtvig gæsteprædikede i forskellige københavnske kirker, og 
han ytrede sig i kraftige vendinger om spørgsmålet: ”Hvad bliver 
der tilbage af kristendommen, når man fjerner alt det, der ikke 
kan begrundes med den menneskelige fornuft? Kun en tom skal 
af borgerlig moral, uden ånd og uden grundlag”.
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LÆGMANDSPRÆDIKANTER 
- Enhver, som er krøbet ud af dåben, er lige meget præst 
og biskop, sagde Martin Luther (1483-1546). Vi er med 
andre ord alle præster. Dette kaldes for det almindelige 
præstedømme.
Inden for den lutherske kirke er det menigheden, der har 
den største magt. En luthersk menighed vælger selv sin 
præst og bestemmer i vid udstrækning over den lokale kirke. 
Her i 2017 fejrer vi i Sønderby sogn 500-året for starten på 
reformationen som senere skulle føre til bruddet med den 
katolske kirke.

Se datoer og navne 
på lokale prædikanter 
i dagspressen og på 
hjemmesiden: 
www.sksogne.dk

Rikke Graff

Fredagsklubben i Dreslette
Konfirmandstuen ved Dreslette præstegård

kl. 14.30. Gratis deltagelse
Kaffe og brød kan købes for 30 kr.

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/museum”.
Derefter besøges ”Hverdagsmuseet” i Årslev, hvor vi går 

ind i en tid, vi selv har oplevet. Her serveres kaffe.

Det var et oprør mod de rationalistiske præster, som der var 
mange af i København. De, som nedprioriterede forkyndelsen 
af evangeliet, i stedet gjorde de en dyd ud af at bruge kirken til 
at opretholde en god borgerlig moral. Fornuften var i højsædet - 
væk var ånden – og det guddommelige.
Det var det, som Grundtvig talte imod - og derfor havde han 
svært ved at få embede – og kollegerne holdt ham fra livet.
Men siden da, ved vi jo godt, hvem der sejrede. Grundtvig har sat 
eftertrykkelige spor i kirken, der er stort set ikke en søndag uden 
der bliver sunget en salme af Grundtvig – i det hele taget har han 
sat spor i den danske kultur og er berømmet over hele verden.
Så når Grundtvigs salme ”Påskeblomst! hvad vil du her” 
påskedag bliver sunget i alle landets kirker, kunne der også 
sendes en venlig tanke til Grundtvig – som holdt fast i ånden og 
forkyndelsen. Gjorde påsken endnu mere vedkommende med sin 
salmer, og gjorde påskeliljen til noget helt særligt. Sådan så den 
på en trist grå dag i januar straks bringer glæde og håb frem, som 
er det, vi fejrer påskedag.

Glædelig påske! (ES) 

Børnegudstjeneste skærtorsdag
Børn vil ved denne gudstjeneste kl. 14.00 i Dreslette kirke 
række brød og vin til de voksne og vise deres kreativitet i 
våbenhuset, hvor de vil udstille tableauer (billedkasser) med 
motiver fra påskebegivenhederne.
Efter gudstjenesten vil der være kaffe og kage i våbenhuset.

Alle er velkomne!
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Pilgrimsvandring 
fra Dreslette kirke
Som noget nyt i år går alle 5 sogne, Sønderby, Kærum, 
Helnæs, Dreslette og Haarby på pilgrimsvandring 2. 
påskedag, mandag den 17. april. 
Menighederne i Dreslette og Helnæs, Sønderby og 
Kærum mødes til en kort andagt i Dreslette kirke kl. 
10.00. Efter andagten går turen til Løgismose Kapel af 
stier og veje, som kyndige lokalkendte finder og prøvegår 
- inden 2. påskedag.
Ved Løgismose Kapel mødes vi med menigheden fra 
Haarby ca. kl. 12.00, hvor menighederne fra alle 5 sogne 
indtager deres medbragte mad og drikkelse. 
Derefter er der en andagt i kapellet, og så går turen 
hjemad igen. 

Der er kaffe i Dreslette præstegård ved hjemkomsten, 
hvor alle er velkomne. 
Hvis man ønsker at blive kørt tilbage til Dreslette, kan 
man kontakte Else Suhr på 64 77 10 83 eller Rikke Graff 
på tlf. 64 74 10 68.

Husk madpakke og drikkelse. 

Foredrag i Sønderby 
konfirmandstue 
Kirkebakken 21, 5631 Ebberup
Torsdag den 30. marts kl.19.30 

Vestfynsk som verdenssprog
Rasmus Bjørgmoses modersmål var vestfynsk, men i dag 
taler han kun fremmedsprog, herunder rigsdansk. Lærer, 
forfatter og oversætter, Rasmus Bjørgmose, vil med dia-
lekten som udgangspunkt få os til at tænke over vore 
værdier i en sproglig, kulturel og historisk sammenhæng. 
I 1955 fik Bjørgmose som den første danske lærer arbej-
de på et udsted i Grønland. Erfaringerne fra den tid vil 
Bjørgmose øse af, når han tager os med på en sprogrejse 
til Det danske Riges nordligste himmelstrøg for at udfor-
ske en mulig forbindelse mellem grønlandsk og vestfynsk. 
Køb af kaffe og brød til kr. 25,-

Alle er velkomne

Duo Rosinante genfortalte 
historien om David og 
Goliat for fuld musik til 
gudstjenesten i Kærum 
kirke, den 29. januar 2017.



 
GUDSTJENESTER

DRESLETTE HELNÆS
MARTS MARTS
 5.  1.s.i fasten 11.00  5.   1.s.i fasten 9.30
 12.  2.s.i fasten 11.00  12.  2.s.i fasten                       
 19.   3.s.i fasten   19.   3.s.i fasten 9.00 (RG)
 26.   Midfaste 9.30  26.   Midfaste 11.00
APRIL APRIL
 2.   Mariæ bebudelses dag   2.   Mariæ bebudelses dag 19.00  (AB)
 9.   Palmesøndag 11.00  9.   Palmesøndag 9.30
 13.   Skærtorsdag 14.00  13.   Skærtorsdag 19.00
 14.   Langfredag 9.30  14.   Langfredag 11.00
 16.  Påskedag 11.00  16.   Påskedag 9.30
 17.   Anden påskedag - Andagt Dreslette kirke kl. 10.00 pilgrimsvandring for alle 5 sogne  
 23.   1.s.e.påske 9.30  23.   1.s.e.påske 11.00
 30.   2.s.e.påske 11.00  30.   2.s.e.påske 9.30
MAJ MAJ
 7.   3.s.e.påske 9.00  (RG) 7.   3.s.e.påske                      
 12.   Bededag     Konfirmation 10.00          12.   Bededag
 14.   4.s.e.påske   14.   4.s.e.påske Konfirmation 10.00
 21.   5.s.e.påske 11.00  21.   5.s.e.påske 9.30
 25.   Kristi himmelfarts dag   9.30  25.   Kristi himmelfarts dag 11.00
 28.  6.s.e. påske                   11.00  28.   6.s.e. påske ---

SØNDERBY KÆRUM
MARTS MARTS
 5.   1.s.i fasten 10.30  5.   1.s.i fasten    9.00
 12.  2.s.i fasten   9.00  (ES) 12.  2.s.i fasten ---
 19.   3.s.i fasten    ---  19.   3.s.i fasten 10.30
 26.   Midfaste 10.30  26.   Midfaste  ---
APRIL APRIL
 2.   Mariæ bebudelse    9.00  2.   Mariæ bebudelse  10.30
 9.   Palmesøndag - Fælles påskevandring i Sønderby kirke kl.10.00 
 13.   Skærtorsdag 17.00  13.   Skærtorsdag 19.00
 14.   Langfredag 9.00  14.  Langfredag 10.30
 16.   Påskedag 10.30  16.   Påskedag 9.00
 17.   Anden påskedag  - Andagt Dreslette kirke kl. 10.00 pilgrimsvandring for alle 5 sogne
 23.   1.s.e.påske 10.30  23.   1.s.e.påske ---
 30.   2.s.e.påske ---  30.   2.s.e.påske 16.00  (ES)
MAJ MAJ
 7.   3.s.e.påske 10.30  7.   3.s.e.påske ---
 12.   Bededag ---  12.  Bededag Konfirmation
 14.   4.s.e.påske Konfirmation  14.   4.s.e.påske ---
 21.   5.s.e.påske ---  21.   5.s.e.påske 10.30
 25.   Kristi himmelfarts dag 17.00  (AB) 25.   Kristi himmelfarts dag ---
 28.   6.s.e. påske ---  28.   6.s.e. påske 9.00  (ES)
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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.
(K) Kirkekaffe (RG) Rikke Graff, (ES) Else Suhr, (AB) Adam Boas.

 

Dåb i Kærum kirke:
 13.  nov.  Rosalinde Dam Lund
 8.  jan.  Viggo Sandell Rosenkrands

Bisat/begravede – Kærum kirke
 13.  jan. Marie Kristine Lysdal Larsen
 
Dåb i Sønderby kirke:
 4.  dec.  Merle Rigmor Bekker Hermansen
 22.  jan.  Josefine Boe Rosendahl
 22.  jan.  Felix Peter Rasmussen
 
Bisat/begravet - Sønderby kirke
 8.  dec.  Sonja Aagaard
 17.  dec.  Rigmor Söderstrøm Jørgensen
 6.  jan.  Ellen Margrethe Sørensen
 11.  jan.  Bent Madsen
 28.  jan.  Tommy Jimmy Nielsen Korsgaard,

 

Dåb i Dreslette kirke:
 20.  nov.  Kristian Bodholt Thorsen
 20.  nov.  Lise Dahl Stjernemose Andersen
 27.  nov.  Birk Theodor Ingemann Christensen
 27.  nov.  Sander Frederik Koch Jørgensen

Døde og begravede – Dreslette kirke:
 7.  okt.  Ellen Margrethe Hansen
 9.  dec.  Carl Evald Madsen

Døde og bisatte/begravede – Helnæs kirke:
 13.  okt.  Preben Holk
 5.  nov.  Kurt Brandt Fløjborg
 17.  jan.  Kurt Edsbjerg Holst
 25.  jan.  Arne Dahl Rasmussen

Information Fra kirkebogen: (Kærum/Sønderby)

Fra kirkebogen: (Dreslette/Helnæs)
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Påskevandring i Sønderby Kirke
Palmesøndag den 9. april kl. 10.00

Tag med på påskevandring i Sønderby kirke og oplev Jesus 
blive modtaget som en konge i Jerusalem, se ham blive 
korsfæstet og vær vidne til hans opstandelse fra de døde. 
Påskens drama indtager Sønderby kirke!
En gudstjeneste for hele familien

Alle er velkomne



Reformationsmaraton
Assens provstis reformationsmaraton, der gennemgår 
trosartiklerne fra Den Augsburgske Bekendelse. Desuden 
bliver der sunget salmer, der passer til aftenen.
Aftenerne er altid tirsdag og begynder kl. 19.00 og varer 
ca. en time – bagefter er der en kort servering

14. marts: Broholm Kirke
 Artikel 24: Om messen

4. april:  Verninge Kirke
 Artikel 25: Om skriftemålet

25. april:  Tommerup Kirke
 Artikel 26: Om forskel på spiser

16. maj:  Brylle Kirke
 Artikel 27: Om munkeløfterne 


