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NYT FRA KIRKERNE

HVORFOR AL DEN STÅHEJ?
Det har så stor betydning. Det har så stor betyd-
ning om vi venter det værste, eller om vi venter 
det bedste. Der er mennesker, der lader til at 
have en helt særlig evne til at skubbe alverdens 
bekymringer til side. Mennesker der med glimt 
i øjet og en humoristisk vinkel på den menne-
skelige skabning kan få tilværelsen til at føles le-
gende let og ligetil. Mennesker som tillidsfuldt 
venter det bedste. Og så er der dem, som altid 
venter det værste og som ALTID bekymrer sig. 
Som æslet i den kendte børnebog Peter Plys.

Tøjdyret der altid hænger med hovedet. Når 
man spørger det: "Hvordan går det?" svarer Æs-
let som regel: "Det går slet ikke". Og første gang 
æslet introduceres for Tigerdyret og Plys siger: 
”Det er Tigerdyret", så siger Æslet ikke: ”Vel-
kommen Tigerdyr! ” Nej, Æslet spørger: "Hvil-
ket dyr?" "Det her!" siger Plys og peger, "Det er 
lige kommet!" Og æslet spørger: "Hvornår går 
det igen?" Der var også den dag, da æslet opda-
gede, at dets hale var væk. Æslet overvejede slet 
ikke, at det selv kunne have tabt den. Nej, tænk-
te det straks, ”der er sikkert nogen, som har ta-
get den!" Og til den, som giver Æslet en gave til 
dets fødselsdag, siger det ikke: ”Tak”, men deri-
mod:" Jeg har allerede fået en gave".

Og mon ikke det triste eventyræsel her omkring 
adventstid ville spørge: hvad skal al den ståhej 
dog til for?

Hvorfor skal vi hænge kranse op og tænde ad-
ventslys? hvorfor skal vi overhovedet pynte? 
Hvorfor pynte selv kirkegårdene og gravste-
derne? Hvorfor pynte op i stuerne? Hvorfor 
gøre klar til julefest, når festen alligevel slutter 

igen? Hvorfor invitere til julekomsammener 
og fællessang, hvorfor arrangere koncerter og 
øve krybbespil og hvorfor købe gaver? Ja og for 
så vidt kunne vi stille os selv og hinanden det 
spørgsmål hver eneste dag i året: hvorfor fejre og 
festliggøre højtiderne? Hvorfor gøre noget eks-
tra ud af noget som helst? Enhver fejring er vel i 
grunden ikke andet end spild af tid og unødige 
udgifter.

Og i samme triste åndedrag kunne vi se verden 
gennem de såkaldt sekulæres briller; briller som 
skygger for solen, og som forhindrer os i at se 
meningen med, at vi fastholder de kristne tra-
ditioner år efter år. For hvad nu hvis nogen føler 
sig stødt?

Hvad nu hvis nogen i det offentlige rum ikke 
bryder sig om det kristne budskab og den krist-
ne højtid? Af frygt for at dette kristne land skulle 
virke, som om det påduttede nogen noget, eller 
måske ligefrem forkyndte det kristne budskab, 
så foreligger muligheden jo ganske enkelt at for-
byde de kristne traditioner i det offentlige rum.

Men vi har alle behov for at markere overgange 
og højtider i livet. Og selv de, der mest ihærdigt 
tager afstand fra den kristne kirke, ender med 
– i mangel af bedre – at forme deres sekulære,
ikke-religiøse markeringer af livets store be-
givenheder efter folkekirkens ritualer. For ek-
sempel ville nonfirmationen ikke give megen 
mening, hvis ikke den kunne spejle sig i konfir-
mationen. Men gør det så egentlig forskel, om 
vi fejrer noget hedensk eller humanistisk eller 
kristent kunne vi spørge?

Og ja, det gør det. Den afgørende forskel fra de 
hedenske og de humanistiske fejringer er, at vi 
i vore kristne højtider og markeringer i kirke-
året fejrer, ikke os selv, men os selv i en gan-
ske bestemt sammenhæng. Den sammenhæng 
som indtoget i Jerusalem river os med ind i. En 
begivenhed, som vores lille ven, æslet, ikke ville 
finde værd at hæfte sig ved. For som alle for-
standige mennesker ved: efter solskin kommer 
regn, og efter et festligt indtog vender hverda-
gen tilbage. Umiddelbart har det triste æseldyr 
ret. Det førte ikke til noget. Bedst som Jesus 
var blevet hyldet under indtoget i Jerusalem, 
begyndte han at irettesætte de handlende på 
tempelpladsen. ”Sagde jeg det ikke nok”, ville 
den triste og modløse sige, ”der er intet særligt 
ved ham Jesus. Han gør ikke livet lysere. Lang-
fredag vil opfylde den glædesløses forventning: 
”sagde jeg det ikke nok! Skulle han forestille at 
være Guds søn”?

Men lykkeligvis er der også den anden tilgang 
til begivenhedernes gang. For den, som tillids-
fuldt venter sig det bedste, slutter historien 
ikke ved langfredag og med sagde jeg det ikke 
nok? Den, som formår at bevare troen på det 
bedste, mærker, at der er noget i luften. For 
det, som så ud til at slutte med gravens mørke 
langfredag, var kun begyndelsen. Begyndel-
sen på den historie ethvert kristent troende 
menneske skriver videre på, og som vi særligt 
ved højtider, som denne adventstid, skriver 
os selv ind i. I forventningens glæde om det, 
der kommer til os; både her og nu og i al evig-
hed.

Rikke Graff Kristensen



GLIMT FRA KIRKERNE

SOGNEUDFLUGT
Turen gik til Fredensborg, men aldrig har vi 
været så meget i Ringsted!

Dette års sogneudflugt gik til Fredensborg 
med første stop i Sct. Bendts kirke, en kloster- 
og kongekirke, som mest af alt minder om en 
katedral.  Vi fra Sønderby og Kærum sogne 
deltog i gudstjenesten og gik så efterfølgende 
ud til bussen, som holdt lige udenfor kirken. 
Det viste sig, at Sct. Bendts sogn også skulle 
på udflugt den dag. Deres bus holdt imidlertid 
nede ved sognegården.

Vi forlod Ringsted og kørte mod Fredensborg. 
Efter en kort visit hos orkidégartneriet i Hil-
lerød holdt dobbeltdækkerbussen ind på Fre-
densborg slotskro, hvor vi skulle spise frokost. 
Der var ikke planlagt underholdning, men vi 
blev alligevel ikke snydt. For det viste sig, at den 
ældre dame, som sad ved et af bordene, og som 
ingen kendte, skulle have været med Sct. Bendts 
sogneudflugt til Helsingør. Hun var steget på 
den forkerte bus og havde godt nok undret sig 
over, at hun ikke kendte et øje, men havde blot 
tænkt, som hun forklarede os, - dem jeg kender, 
de sidder jo nok på bussens andet dæk.

Hun tog det ganske roligt og kunne heldigvis, 
hvilket vi alle kunne, grine af dagens stunt. – 
Det var ingen ting, sagde hun. Ugen forinden 
havde hun været udsat for tricktyveri. Vi havde 
en dejlig dag i Fredensborg med Gunvor, som 
vores blinde passager hed. På vej hjem kørte vi 
endnu en gang til Ringsted og satte hende af 
efter en hjertelig afsked.

Rikke Graff Kristensen

Fotos fra sogneudflugten. Hendes majestæt Dronning Margrethe 2. af Danmark kører forbi os 
ved Fredensborg. Vores blinde passager fra Ringsted foran bussen sammen med sognepræsten fra  
Sønderby og Kærum.



NYT FRA KIRKERNE

KYNDELMISSEN
Ordet kyndelmisse er en fordanskning af det 
latinske ord missa candelabris, som betyder 
lysmesse. Kyndelmisse er altså en lysfest. I den 
katolske kirke indvier man lysene til hele årets 
kirkebrug ved kyndelmisse.  

JESUS VISES FREM FOR GUD 
I TEMPLET
Man kan ikke læse noget om kyndelmisse i 
Bibelen, men kyndelmisse fejres alligevel på 
baggrund af en begivenhed i Bibelen. Det er 
fremstillingen af den nyfødte Jesus i templet, 
som står i Lukasevangeliet kap.2,22-40. 

Når en kvinde var uren, måtte hun ikke kom-
me i det jødiske tempel. Og ifølge Moseloven 
var hun uren i 40 dage efter, hun havde født et 
barn. Herefter kunne hun igen komme i temp-
let og nu fremvise sit barn. Maria fremstillede 
altså Jesus i templet efter 40 dage, og derfor lig-
ger kyndelmisse 40 dage efter jul.

SIMEONS LOVSANG
I templet tager en gammel mand ved navn Si-
meon Jesus i sine arme. Simeon har af Hellig-
ånden fået at vide, at han ikke skal dø, før han 
har set Herrens salvede, altså Kristus. Nu, hvor 
han har set Jesus bryder han ud i en takkesang 
til Gud. Han forstår nemlig, at Jesus ikke bare 
er et almindeligt barn, men Kristus.

I sin lovsang kalder Simeon bl.a. Jesus for ’et 
lys til åbenbaring for hedninger’. Så man fejrer 
altså også Jesus som lyset midt i mørket – og 
det bliver ikke meget mere konkret end i det 
mørke februar.

KJØRMES KNUD
Der ligger også et mere folkeligt element i kyn-
delmisse, nemlig at halvdelen af vinteren er 
gået. Man tænder derfor lys, for at tænde håb 
og fejre at foråret nærmer sig. Kyndelmisse var 
altså i gamle dage en ikke-kirkelig markering 
af vinterens midte. I gammelt dansk sprog 
kan man også kalde kyndelmisse for Kjørmes 
Knud. Kjørmes er en sammentrækning af ’ker-
te’ (lys) og ’messe’ (gudstjeneste).

Knud er oprindeligt ikke et navn, men en kort 
betegnelse for knude. Det er altså et billede på 
midvinterens knude af hård frost. Man kender 
det fra sangen ’Det er hvidt herude’, hvor der 
står: Kyndelmisse slår sin knude / overmåde 
hvas og hård.

Kilde: Bibelselskabets hjemmeside.  
Læs mere på : www.bibelselskabet.dk

Fotos fra sogneudflugten. Hendes majestæt Dronning Margrethe 2. af Danmark kører forbi os 
ved Fredensborg. Vores blinde passager fra Ringsted foran bussen sammen med sognepræsten fra  
Sønderby og Kærum.



NYT FRA KIRKERNE

TILBAGE EFTER ENDT STUDIEORLOV
Hvad hedder du? spørger grisehandleren dren-
gen, som kommer ind på jernebanecaféen 
sammen med sin far, Mads Skjern.

”Jeg hedder Daniel” svarer drengen. Nå, siger 
grisehandleren, ligesom ham i løvekulen?

Daniel smiler, retter ryggen og siger; ja, lige-
som ham i løvekulen.

Vores fælles historie binder os sammen, og 
derfor skal vi kende den historie. Bibelen giver 
os mulighed for at spejle os i de forskellige per-
soner som vi møder her. Som i Daniel, der blev 
smidt for løverne, fordi hans medmennesker 
ikke kunne holde ud, at det gik ham godt. Så 
de lokkede ham i baghold, og fik ham straffet. 
Men idet Daniel sænkes ned i løvekulen, til ly-
den af sultne løvebrøl, sker der noget ganske 
underfuldt. Bedst som løverne går hen mod 
Daniel, står der pludselig en mand foran Da-
niel og foran løverne. Han ligner lidt en løve 
selv, og han taler med løverne. Det er ikke spi-
setid endnu, siger han. Hvad er det så for en 
tid? brøler løvefar. Det er tid til at blive aet og 
kløet, og efter det er det tid til at lege, siger 
manden, og sådan går natten indtil det bliver 
morgen. Kongen, som var blevet fanget på sit 
eget ord og måtte straffe Daniel, kommer hen 
til løvekulens åbning og kalder håbefuldt; Er 
du der Daniel? Ja, svarer Daniel og bedst som 
Daniel hejses op af løvekulen forsvinder det 
slør, der havde været mellem ham og løverne. 
Løvemanden, eller var det en engel?, forsvin-
der og da de mænd, som havde fået sendt Da-
niel i løvekulen nu selv bliver straffet og smidt 
i løvekulen, er løverne for alvor sultne. (Kort 

genfortælling af Bob Hartmanns udlægning af 
Daniel og løvekulen) Historierne kan så meget. 
Vi vokser af at høre dem og spejle os i dem. Vi 
får tilføjet en ekstra dimension i vores tilgang 
til kunst og litteratur fordi the great code, som 
man kalder den, den underliggende bibelske 
og kristne tydning af verden, er indkorporeret 
i kunsten.

Jeg har i studieperioden beskæftiget mig med 
genfortællinger af bibelhistorier, været på un-
dervisningsophold i Løgum kloster, og jeg har 
haft tid til at dykke ned i de mange forskellige 
Gudsbilleder vi finder i Bibelen.

Takket være menighedsråd, personale ved kir-
kerne og vikarpræst Anders Kjærsig, har jeg 
fået ro til at fordybe mig og mærke ny inspira-
tion, som jeg håber, vil komme mange til gode.

Rikke Graff Kristensen

FRA KIRKEBOGEN

SØNDERBY KIRKE

Døbte
29. okt:  Elinor Elisabeth Kongstad

Dideriksen, Turup 
12. nov:  Vitus Bülow Nymand, Assens
12. nov:  Sofia Majgaard Pedersen, Ebberup

Viede
12. aug:  Christina og Kenneth Andersen,
 Ebberup

Døde
29. juli:  Erik Esmann Andersen, Ebberup
16. sep:  Kathe Thaisen Larsen, Ebberup
13. okt: Erna Kristine Mortensen, Sønderby
4. nov:  Dorthea Katrine Vilhelmsen,
 Glamsbjerg

KÆRUM KIRKE

Døbte
10. sep:  Nora Naamansen Nikolov, Odense
15. okt:  Marius Nørlykke Drudgaard,
 København

Viede
5. aug:  Katrine Marie Tofthøj Jakobsen

og Holger Vandel Rasmussen, 
 København 
12. aug:  Malene og Martin Bønneland

Drudgaard, Lystrup

Døde
14. sep:  Jørgen Krogkær Knudsen, Ebberup

GUDSTJENESTER DECEMBER 2017- FEBRUAR 2018

DECEMBER DRESLETTE HELNÆS SØNDERBY KÆRUM

3. december 1. s. i advent KL. 11.30 - ES KL. 9.30 - ES KL. 10.30 - RG KL. 9.00 - RG/K

10. december
2. s. i advent Dreslette Kirke kl. 17.00 - ES

Evensong & Spisning
KL. 9.00 - RG KL. 10.30 - RG

17. december 3. s. i advent
Fælles gudstjeneste for Dreslette, Helnæs, Sønderby og Kærum.

Kærum Kirke kl. 11.00 - RG/ES/K

24. december 4. s. i advent / Juleaften KL. 14.30 - ES KL. 16.00 - ES KL. 16.00 - RG KL. 14.30 - RG

25. december Juledag KL. 10.00 - ES KL. 11.30 - ES KL. 11.00 - RG KL. 10.00 - RG

26. december 2. juledag KL. 9.30 - ES KL. 11.00 - ES KL. 10.00 - RG KL. 11.00 - RG

31. december Julesøndag KL. 14.30 - ES / K KL. 16.00 - ES / K KL. 16.00 - RG KL. 14.30 - RG

JANUAR
1. januar Nytårsdag INGEN INGEN INGEN INGEN

7. januar 1.s.e.H3K KL. 11.00 - ES KL. 9.30 - ES KL. 17.00- AB INGEN

14. januar 2.s.e.H3K KL. 9.00 - RG INGEN INGEN KL. 10.30 - RG

21. januar Sidste s.e.H3K INGEN KL. 11.00 - ES KL. 10.30 - RG KL. 9.00 - RG

28. januar Septuagesima KL. 11.00 - ES KL. 9.30 - ES INGEN KL. 14.00 - RG / K

FRBRUAR

4. februar Seksagesima
Fælles Kyndelmisse-gudstjeneste for alle 5 sogne. Dreslette Kirke kl. 17.00 - ES
Fælles spisning i Dreslette Forsamlingshus kl. 18.15

11. februar Fastelavn KL. 9.30 - ES KL. 11.00 - ES / K KL. 9.00 - RG KL. 10.30 - RG

18. februar 1. s. i fasten KL. 11.00 - ES KL. 9.30 - ES KL. 17.00 - AB INGEN

25. februar 2. s. i fasten KL. 9.00 - RG INGEN INGEN KL. 10.30 - RG
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DET SKER

DECEMBER

3. 
Midfynsk Consort
Kærum Kirke kl. 9.00
Sønderby Kirke kl. 10.30

7. Julekoncert / Syngedrengene
Sønderby Kirke kl. 19.00

15. 
Børnegudstjeneste / Luciaoptog
Kærum Kirke kl. 10.00

17. 
Fælles gudstjeneste - Dreslette, 
Helnæs, Sønderby og Kærum.
Kærum Kirke kl. 11.00

17. Krybbespil. 
Sønderby Kirke kl. 19.00

19. Krybbespil. 
Sønderby Kirke kl. 19.00

31.
Nytårsgudstjeneste.
Kærum kirke kl. 14.30
Sønderby kirke kl. 16.00

JANUAR

28. 
Koncertfortælling.
Kærum kirke kl. 14.00.

FEBRUAR

4. 
Fælles Kyndelmisse-gudstjeneste 
for alle 5 sogne. Dreslette Kirke 
kl. 17.00 - Fælles spisning i Dres- 
lette Forsamlingshus kl. 18.15

KALENDER

3. DECEMBER

Midfynsk Concort

1.søndag i advent medvirker Midtfyns Consort 
ved gudstjenesten under ledelse af Michael 
Moser Thomsen, som er uddannet ved det Kgl. 
Danske Musikkonservatorium. Alle er vel-
komne.
Kærum kirke kl. 9.00 
Sønderby kirke kl. 10.30

7. DECEMBER

Julekoncert med Syngedrengene

Koret vil synge danske julesalmer i smukke arrangementer samt en lille buket med julesange fra 
forskellige lande og fra forskellige perioder. Særligt engelske Christmas Carols er en del af korets 
faste repertoire, der er inspireret af den engelske drengekors-tradition. For koncertgængerne bli-
ver der også lejlighed til at synge med på et par fællessalmer. Der skulle således være garanti for at 
komme i julestemning med kendte klange i ørene.

OM SYNGEDRENGENE
Syngedrengene ved Vor Frue Kirke i Assens består af ca. 35 drenge og unge mænd. Syngedrengene 
fungerer til daglig som kirkekor i Vor Frue Kirke i Assens. Koret har fungeret uafbrudt siden 1856 
og har fejret 160-års jubilæum i år.  Koret synger 4-stemmigt efter engelsk forbillede. Syngedren-
gene ledes af organist og kantor ved Vor Frue Kirke Finn Pedersen, der er uddannet organist på 
Det kgl. danske Musikkonservatorium og har en grundig videreuddannelse inden for korledelse 
og børnekorledelse. Læs mere: www.syngedrengene.dk. Sønderby kirke kl. 19.00
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KALENDER

15. DECEMBER

Børnegudstjeneste  
med Luciaoptog

Børnehavebørn fra Gustavsminde Gårdbør-
nehave går Luciaoptog i Kærum kirke. Bør-
nehavebørnene vil hjælpe med at genfortælle 
juleevangeliet.
Fredag den 15. december kl. 10.00.
Alle er velkomne

17. DECEMBER

Fællesgudstjeneste i Kærum kirke kl. 11.00
3. søndag i advent

Traditionen tro holder vi fælles gudstjeneste for de fire sogne: Dreslette, Helnæs, Sønderby og 
Kærum.
Julen står for døren og stemningsfulde toner fylder kirkerummet. Medvirkende Per Sonne på 
klaver og Bent Østergaard på saxofon.

Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kaffe og søde sager.
Alle er velkomne

3 4

”Hjerte, løft din glædes vinger! 
Over muld 
underfuld 

englesangen klinger; 
hør og mærk de toner søde, 

Himlen lydt 
melder nyt: 

Kristus lod sig føde!”



19. DECEMBER

Krybbespil i Sønderby kirke

Sognenes kommende konfirmander inviterer til aftengudstjeneste, hvor 
vi blandt andet skal se tirsdagsholdets krybbespil. Kom og lad julestem-
ningen brede sig.
Tirsdag den 19. december kl. 19.00.
Alle er velkomne

17. DECEMBER

Krybbespil i Sønderby kirke

Sognenes kommende konfirmander inviterer til aftengudstjeneste, hvor 
vi blandt andet skal se torsdagsholdets krybbespil. Kom og lad julestem-
ningen brede sig.
Søndag den 17. december, 3. søndag i advent kl. 19.00.
Alle er velkomne

KALENDER

31. DECEMBER

Nytårsgudstjeneste 
Kærum kirke kl. 14.30
Sønderby kirke kl. 16.00

Start din nytårsaften i kirken, hvor menighedsrådene 
byder på kransekage og boblevand i våbenhuset efter gudstjenesten.
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KALENDER

28. JANUAR

Mozart & Nattergalen af Trio Rosinante
En koncertfortælling for hele familien 

Sammen med femårs dåbsjubilarer fra vore to sogne fyldes kirken med 
herlige himmelske toner og H.C. Andersens eventyr om nattergalen, der 
synger døden på flugt og fører tankerne mod påskemorgen. 
Kom og se og lyt! 
Kærum kirke søndag den 28. januar 2018. kl. 14.00.
Fri entré. Alle er velkomne

4. FEBRUAR

Kyndelmisse Gudstjeneste 
og spisning for alle 5 sogne 

DRESLETTE KIRKE KL. 17.00
Gudstjeneste – hvor vi her i den kolde tid mødes 
til fællesskab og sang i kirken.

DRESLETTE FORSAMLINGSHUS KL. 18.15
Fællesspisning for alle børn og voksne 
Menu:   Suppe, oksebryst i peberrodssovs
Pris:  75 kr. voksne 35 kr. børn
Tilmelding:  Henriette 64 77 12 41 / Else 64 77 10 83
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SØNDERBY & KÆRUM

KIRKEBLAD

FRA SOGNENES ARKIV

Sønderby Kirke. Altertavlen med juletræer ca. 1960. 
Efter restaurering i 1957

Ebberup Kro. Del af Postkort. Juletræ. Vinter. Ukendt årstal.




