
SØNDERBY & KÆRUM 

KIRKEBLAD
SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2018



SOGNEPRÆST
Sønderby-Kærum
Rikke Graff Kristensen 
Kirkebakken 21 
5631 Ebberup 
Tlf.: 64 74 10 68  
rgpk@km.dk  
www.sksogne.dk 

KIRKEVÆRGE
Sønderby Kirke
Laila Christiansen
Kirkebakken 8 
5631 Ebberup  
Tlf. 21 47 36 33  

GRAVER
Sønderby Kirke
Knud Jensen
Kirkebakken 11
5631 Ebberup  
Tlf. 64 74 18 23

FORMAND
Sønderby Kirke
Karin Olsen 
Kirkebakken 15 
5631 Ebberup  
Tlf. 29 46 78 80

LAYOUT & TRYK DESLERS GRAFISK HUS

KIRKEVÆRGE
Kærum Kirke
Bjørn Birkely Nielsen 
Jakob Gades Vej 21
5610 Assens  
Tlf. 64 71 10 08  

GRAVER
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

KIRKESANGER
Sønderby /Kærum
Per Sonne
Aa strandvej 94
5631 Ebberup
Tlf.: 27 14 37 46

PRAKTISKE OPLYSNINGER & SØNDERBY-KÆRUM KIRKERS KONTAKTER

FØDSLER
Jordemoderen anmelder fødslen til sognepræ-
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NYT FRA KIRKERNE

FORLOREN ELLER ÆGTE HØSTGUDSTJENESTE?
Vi fejrer, at høsten er i hus. Kirken er pyntet, og 
der er fest!

Men er det i grunden alt besværet værd? Hvert 
år stiller menighedsråd og personale og andre 
frivillige op for at pynte kirken til høstguds-
tjeneste; vi hyrer dygtige musikere, som skal 
fylde kirkerummet med smukke toner, og vi 
lader nostalgien blomstre og fremkalder for 
vort indre øje billeder af marken, der er mejet, 
og høet, der er høstet. Men virker det ikke en 
anelse forlorent? Landbruget er efterhånden 
så effektiviseret, og gårdene så affolkede, at en 
enkelt kirkebænk er nok til landbrugets repræ-
sentanter. Virker det i grunden ikke temmelig 
patetisk at gribe til nostalgiske billeder af heste-
ne i marken og de mange arbejdende hænder, 
der før selvbinderen bandt negene og stillede 
dem i skok, billeder af et syngende fællesskab på 
vognen, som vender hjemad med det allersidste 
læs? Vi ved jo knap nok hvad der sås på mar-
kerne i dag. Det er populært at have et par høns 
gående i haven, men bortset fra det, er der ikke 
meget selvforsyning på matriklerne rundt om. 
Vi kører jo bare til købmanden, vi ”høster”, når 
det passer os. Så hvad skal en høstgudstjeneste 
egentlig til for?

 Jo, der bestemt stadig rigelig grund til at sige 
tak for årets høst. For til høstgudstjenesten fej-
rer vi høsten i det hele taget. Landbruget står 
naturligvis som det klareste billede på den høst, 
der vækker taknemmelighedsfølelsen i os, men 
vi høster jo også i mange andre sammenhæn-
ge. Landmændene er bestemt ikke de eneste, 
som er ude at så. Der er skolelærere, der planter 
lærdom i børnene; der er hjemmehjælpere, der 

sørger for støttestrømpen og den menneskelige 
kontakt; der er chauffører, som kører varer og 
materialer rundt; der er købmænd og service i 
Spar; der er dem, som står i køkkenet og laver 
mad og dækker op til fællesspisninger i hallen; 
der er dagplejemødre, som passer vores børn; 
der er mennesker, som virker i alle mulige sam-
menhænge, og som i deres daglige virke planter 
små frø. Planter glæde og trivsel. Ved høstguds-
tjenesten i kirken fejrer vi ikke alene høsten af 
afgrøderne på markerne, men så meget mere. 
Som høsten af kornet på marken, hvor et korn 
giver ti-tyve fold igen, sådan kan vi i andre sam-
menhænge, ved bare en lille indsats høste stort. 
Når det lille barn bliver båret til døbefonten 
for at modtage den usynlige tatovering, korsets 
tegn, for dets ansigt og dets bryst og Guds evi-
ge løfte om at være med ham eller hende, er det 
også slående. Vores egen indsats er så beskeden, 
og alligevel høster vi stort; vi høster intet min-
dre end et mirakel! Et lille menneske af kød og 
blod, med livsvilje og livsånd. Vi forstår dårligt 
nok, hvad der sker. Vi planter, og vi høster. Bare 
det at en anden ønsker os en god dag, sender os 
et smil, det er jo nærmest ingenting, men det 
planter noget godt i os. Jo, der er bestemt god 
grund til at holde høstgudstjeneste. Det er be-
vidstheden om, at det store findes i det mindste.

Et sted i et af evangelierne hører vi om en mand 
ved navn Levi. En mand, som kaldes af Gud. 
Levi er tolder og indtil dén dag i Kapernaum, 
var det eneste som kaldte på ham, det daglige 
virke i toldboden. Tilsyneladende var det en 
dag, som alle andre. Levi var gået gennem byen 
for at nå til sin toldbod. Han havde for længst 
vænnet sig til de hadske blikke, der fulgte ham, 

hvor end han gik. At være tolder var det samme 
som at være landsforræder. Palæstina var besat 
af romerne, og jøderne blev pålagt forskellige 
skatter, og det var tolderens opgave at opkræve 
told for vareoverførsel ved lande- og bygræn-
ser. Fristelsen til at kræve mere ned nødven-
digt meldte sig hos mange, og overskuddet gik 
direkte ned i tolderens egen lomme. En tolder 
var ofte en ensom sjæl. Der er travlhed og liv på 
havnen, store skibe har lagt til. Det ser ud til at 
blive en god dag. Temperaturen er mild, og den 
lette brise fra søen smyger sig om Levis ansigt. 
Varer bliver losset eller indskibet, folk kommer 
hjem og rejser ud, og midt i dette virvar af kom-
men og gåen står toldboden, hvor Levi har sin 
plads og sine forskellige forretninger. Levi sæt-
ter sig og begynder på dagens arbejde. Endnu 
ved han ikke, at denne dag vil forandre hans liv. 
Efter at have undervist hele skaren, går Jesus vi-
dere langs søen, og han ser Levi, Alfæus søn sid-
de ved toldboden. Han går hen til Levi, rækker 
hånden frem mod ham og gør tegn til ham, idet 
han siger: Følg mig! Og nu. Levi rejser sig. Som 
et sædekorn i jordens mørke, der bryder ud i ly-
set og rejser sig med aks, korn og kerne, sådan 
oprejses Levi. Han lægger det gamle liv bag sig 
og går nu ind til et nyt liv med Kristus.

Fra denne travle verden, hvor mennesker har 
deres egne planer, begiver Levi sig nu ud på en 
vej, der er radikal anderledes; kaldet af noget, 
som ligger uden for den verden, han kender. 
Som et menneskebarn, der føres til den krist-
ne dåb. I gamle dage gjorde man det, at barnet 
blev dykket helt ned under vandet i dåbskarret, 
for at symbolisere en druknedød, altså en død 
fra det gamle menneske og så en genfødsel ved 
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vand og Helligånd. Et nyt liv i Kristus. Som Levi 
blev oprejst til at følge Jesus, er vi genfødt i då-
ben og kaldet til at følge Jesus. At følge Jesus, at 
være kaldet til et liv i Kristus, at være kristen, vil 
i høj grad sige, at være kaldet til at kunne se de 
mange daglige mirakler, der sker rundt om os. 
Kaldet til selv at være med til at gøre dem ty-
deligere for andre. Altså komme hinanden ved. 
Derfor er nadverbordet ikke dækket op som et 
bord, hvor nogen kan sidde for bordenden. Som 
regel er nadverbordet rundt eller ovalt. Her ind-
bydes høj og lav, ung og gammel, majestæt og 
vagabond og alle knæler ved samme bord. De 
mange sjæle rundt om på gårdene her i sognene, 
der i fællesskab bragte høsten i hus for få årtier 
siden, kan i vore dage tælles på et par hænder. 

Som en af de lokale landmand engang sagde, - 
da jeg var ung kunne vi fylde hallen til høstgil-
de, i dag kan vi snildt være i en telefonboks. Ved 
høstgudstjenesten i kirken omkring Herrens 
bord indbydes hele menigheden til fællesskab. 
Her høster alle og enhver, som lader sig kalde 
af den kristne Gud. Vi høster af Vor Herres Jesu 
Kristi legeme og blod, af hans liv og hans død og 
hans genopstandelse. Her bindes vi sammen i et 
livsfællesskab i troen på, at det er Herren, der 
giver, og sørger for, at hverdagens små og store 
mirakler, skal springe os i øjnene.                         

Rikke Graff                                                                           

TØRKEN HAR 
SAT SINE SPOR
Alle steder har tørken sat ind. Menighedsrå-
dene er opmærksomme på problemet på kir-
kegårdene. Det er en umulig opgave for vore 
gravere at vande de sammenlagte kilometer 
lange hække. Vi må afvente til vi har det ful-
de overblik over skadens omfang, inden vi kan 
begynde at udbedre den.

Venlig hilsen Sønderby og Kærum menighedsråd
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”Følgevirkningerne af min hjerteoperation i november 2017 har vist sig 
sværere og mere langvarige end jeg havde regnet med.  

Derfor har jeg talt min helbredssituation igennem med min læge, som 
anser mine reaktioner for lægeligt set velkendte: træthed, hukommelses-
problemer, nedtrykthed og koncentrationsbesvær. Det bliver bedre, sagde 
han, men det tager lang tid. Jeg blev opereret d. 29.nov. 

Efter to måneder, 1. februar begyndte jeg at spille igen. Det var alt for 
tidligt, og jeg mærkede hurtigt, at det var jeg slet ikke klar til. Jeg kom 
igennem foråret med besvær. Derfor har jeg nu besluttet, efter samråd 
med min familie, at tiden er inde til, at jeg efter 20 år som fast organist 
stopper. Søndag d. 26.august bliver derfor mine sidste tjenester i Kærum 
og Sønderby.

Jeg takker for godt samarbejde med hele det kirkelige personale og nuvæ-
rende og tidligere menighedsråd i alle årene.”

Med venlig hilsen Jens Kr. Elvstrøm

26. AUGUST 
AFSKEDSRECEPTION KL. 12.00

For vores organist Jens Kristian Elvstrøm 
i Sønderby Konfirmandstue

Efter mange gode år med vores faste organist ved Sønderby og 
Kærum kirker, Jens Kristian Elvstrøm, er det blevet tid til at sige ham 
tak for en god tid og for de himmelske toner. Menighedsråd og per-
sonale takker for godt samarbejde gennem årene. Ikke mindst som 
god kollega på personaleholdet vil han blive savnet. Både fagligt og 
personligt. Menighedsrådene ved Sønderby og Kærum kirker invi-
terer menighed og personale og alle, som har lyst, til afskedsrecepti-
on i Sønderby konfirmandstue efter gudstjenesterne, søndag den 26. 
august. kl.12.00. Alle er velkomne

Brugt med tilladelse af fotograf Hans Østergård. Bragt i Fyns Stiftstidende 2003.
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UNG, TALENTFULD OG ALLIGEVEL ERFAREN VIKAR
Stillingen som organist i Kærum-Sønderby 
pastorat er vakant. I vakanceperioden som 
muligvis strækker sig helt til det nye år, er 
Thomas Obeth ansat som vikar.  

Jeg hedder Thomas Obeth, er 17 år gammel og 
går til dagligt i 3.G på Vestfyns Gymnasium. I 
2009 blev jeg optaget i koret ved Assens Syn-
gedrenges korskole for derefter at fortsætte i 
”det rigtige kor” – begge under ledelse af orga-
nist og kantor Finn Pedersen, Vor Frue Kirke. 
I koret blev jeg undervist i forskellige former 
for musikteori og solosang og det var også der, 
jeg stiftede bekendtskab med klaveret med Jan 
Drost som underviser.

Siden 2013 har jeg modtaget klaverundervis-
ning ved Irina Natius i Assens Musikskole. 
Ved hjælp af hende vandt jeg en andenplads 
ved Fyns Klaverfestival 2017. Desuden har jeg 
været på talentlinjen i Assens Musikskole, si-
den 2014, hvor jeg har modtaget undervisning 
i forskellige former for musikteori og sammen-
spil af en række andre lærere.

Det var også ved Irina Natius, jeg begyndte 
at modtage orgelundervisning i 2015. Til ef-
teråret i år fortsætter jeg ved organist Torben 
Krebs, Thomas Kingos Kirke for at modtage 
yderligere orgelundervisning. Jeg har derud-
over deltaget i masterclasses ved blandt andre 
Anne Øland, Bine Bryndorf, Hans Fagius og 
Mikkel Andreassen i Det Jyske Musikkon-
servatorium i Aarhus, Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium i København, Syddansk 
Musikkonservatorium i Esbjerg og i nogle af 
de større kirker i København.

Jeg havde første gang fornøjelsen af at spille i 
Kærum og Sønderby Sogn i sommeren 2017, 
hvor jeg medvirkede i en eftermiddagsguds-
tjeneste i Sønderby Kirke. Derefter tog det fart 
og jeg vikarierede for Jens Kristian Elvstrøm 
i juletiden 2017 og i slutjuni og juli 2018 til 
gudstjenester og andre kirkelige handlinger. 
Derudover har jeg også vikarieret i Korup Kir-

ke, Dreslette Kirke og givet et indslag til et par 
gudstjenester i Vor Frue Kirke i Assens. 

Mit samarbejde med sognene har været spæn-
dende og lærerigt, og jeg ser frem til at forsætte.

Thomas Obeth
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MINIKONFIRMANDER I SØNDERBY KIRKE
Inden sommerferien fremførte de friske mi-
nikonfirmander lignelsen om en fortabte søn 
fra Det Nye Testamente i Sønderby kirke.  

Lignelsen om den fortabte søn

Jesus sagde også: »En mand havde to sønner.  
Den yngste sagde til faderen: Far, giv mig den 
del af formuen, som tilkommer mig. Så delte 
han sin ejendom imellem dem.  Nogle dage se-
nere samlede den yngste alt sit sammen og rejste 
til et land langt borte. Der ødslede han sin for-
mue bort i et udsvævende liv; og da han havde 
sat det hele til, kom der en streng hungersnød i 
landet, og han begyndte at lide nød.  Han gik så 
hen og holdt til hos en af landets borgere, som 
sendte ham ud på sine marker for at passe svin, 
og han ønskede kun at spise sig mæt i de bønner, 
som svinene åd, men ingen gav ham noget.  Da 
gik han i sig selv og tænkte: Hvor mange dag-
lejere hos min far har ikke mad i overflod, og 
her er jeg ved at sulte ihjel.  Jeg vil bryde op og 
gå til min far og sige til ham: Far, jeg har syn-
det mod himlen og mod dig.  Jeg fortjener ikke 
længere at kaldes din søn; lad mig gå som en af 
dine daglejere.

 Så brød han op og kom til sin far. Mens han 
endnu var langt borte, så hans far ham, og han 
fik medynk med ham og løb hen og faldt ham 
om halsen og kyssede ham.  Sønnen sagde til 
ham: Far, jeg har syndet mod himlen og mod 
dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn.  
Men faderen sagde til sine tjenere: Skynd jer at 
komme med den fineste festdragt og giv ham 
den på, sæt en ring på hans hånd, og giv ham 
sko på fødderne, og kom med fedekalven, slagt 

den, og lad os spise og feste.  For min søn her 
var død, men er blevet levende igen, han var 
fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til 
at feste.

 Men den ældste søn var ude på marken. Da 
han var på vej hjem og nærmede sig huset, hør-
te han musik og dans, og han kaldte på en af 
karlene og spurgte, hvad der var på færde.  Han 
svarede: Din bror er kommet, og din far har 
slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilba-
ge i god behold.  Da blev han vred og ville ikke 
gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme 
ind.  Men han svarede sin far: Nu har jeg tjent 
dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af 
dine bud; men mig har du ikke givet så meget 
som et kid, så jeg kunne feste med mine venner.  
Men din søn dér, som har ødslet din ejendom 
bort sammen med skøger – da han kom, slag-
tede du fedekalven til ham.  Faderen svarede: 
Mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit.  
Men nu burde vi feste og være glade, for din bror 
her var død, men er blevet levende igen, han var 
fortabt, men er blevet fundet.«



 

7. OKTOBER

Fælles gudstjeneste i Helnæs Kirke
og Kirkehøjskoledag

Vi henviser til annonce i lokalaviserne og til kirkernes hjemmesider, hvor det endelige tema 
for dagen kan læses. Da vi ikke har aftalerne med foredragsholderne i hus inden kirkebladets 
deadline, vil det også kunne læses senere på hjemmesiderne og i lokalaviserne.

PROGRAM
Kl. 11.00  Gudstjeneste i Helnæs kirke 
Kl. 12.30 Middag i Helnæs Forsamlingshus, Ryet 
Kl. 13.30 Foredrag
Kl. 15.00  Kaffebord 
Kl. 15.30   Foredrag 
Kl. 17.00   Afslutning på højskoledagen

Pris pr. person er for hele arrangementet kr. 125,- som betales efter gudstjenesten. 
Tilmelding til menighedsrådet i dit sogn senest den 10. september. 
Menighedsrådene sender alle tilmeldinger den 12. september til Inger Lund, Helnæs 
mail in47lu@hotmail.com. Overhold venligst frist for tilmelding.  
Arrangør: Sønderby, Kærum, Haarby, Dreslette og Helnæs sogne ALLE ER VELKOMNE

 

DET SKER KALENDER

SEPTEMBER

16. 
Høstgudstjeneste
Sønderby Kirke kl. 9.00

16. Høstgudstjeneste
Kærum Kirke kl. 10.30

OKTOBER

7. 
Fælles gudstjeneste i Helnæs 
Kirke og Kirkehøjskoledag 
Fra kl. 11.00 - 17.00

31. 
Sogneaften
Sønderby Konfirmandstue
kl. 19.00

NOVEMBER

4. 
Alle Helgens Gudstjeneste
Sønderby Kirke kl. 17.00
Kærum Kirke kl. 19.00

15. Sogneaften
Sønderby Præstegård kl. 19.00

16. SEPTEMBER

Høstgudstjeneste
Sønderby og Kærum Kirker

Kirkerne er pyntet til høstfest og de tre talent-
fulde musikere, Sofie Bollen, Arendse Nord-
torp og Ebbe Bollen, spiller folkemusik for os, 
når vi til årets høstgudstjeneste takker Gud for 
alle gode gaver, der kommer oven ned. 
Sønderby Kirke kl. 9.00
Kærum Kirke kl. 10.30



KALENDER

31. OKTOBER SOGNEAFTEN

”Det gode liv” ved Vivian Tangaa

Tidligere fængselsbetjent Vivan Tangaa, som i dag er bosat i Saltofte, vil fortælle om egne 
erfaringer som angst-og depressionsramt og de følgevirkninger, det har medført.

Det begyndte for alvor at blive tydeligt, at der var noget galt, da det gik op for Vivan, at det ikke 
længere påvirkede hende, når alarmen i fængslet gik. Normalt ville adrenalinen begynde at pum-
pe i kroppen, men hun kunne ikke mærke noget.

En personlig beretning om at finde en vej ud af mindreværdsfølelsen og hen mod det gode liv.

Onsdag den 31. oktober kl.19.00
Sønderby konfirmandstue, Kirkebakken 21
Fri éntre
Kaffe og brød 25,-
Alle er velkomne. Arrangør: Sønderby og Kærum menighedsråd

”Jeg vil ikke nøjes med noget halvgodt, hvis jeg 
kan gøre noget for, at det bliver bedre. Jeg er ikke 
tilfreds, før det er godt”  
Vivian Tangaa

4. 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. 

Thomas Obeth ved orgel og klaver. Solosang ved Knud Jensen.

Søndag den 4. november
Sønderby Kirke kl. 17.00 og Kærum Kirke kl. 19.00
Alle er velkomne.



15. NOVEMBER SOGNEAFTEN

I pilgrimmes fodspor

Bjørn Birkely vil i ord og billeder fortælle 
om sin 700 km lange vandretur i Nordspanien

Torsdag den 15. november kl.19.00
Sønderby Præstegård
Fri éntre. Kaffe og brød 25,-
Alle er velkomne. 
Arrangør: Sønderby og Kærum menighedsråd

FRA KIRKEBOGEN

SØNDERBY KIRKE
Døbte:
28. juli Oliver Pilgaard Jørgensen, 
 Truelsmose
29. juli Freya Falk Boserup Spandet, 
 Glamsbjerg
5. aug. Sarah Elisabeth Jeromin Kock,  
 Ebberup
5.aug. Hans Ulrik Kock, Ebberup

Viede/ velsignet:
7.juli  Liv Bendix Thaulow og Kristian  
 Immerkjær Thaulow, Langeskov
14.juli Charlotte Andersen og Jesper  
 Aalund Pedersen, Ebberup
18.aug. Pernille Bladt Stausholm og 
 Morten Clement Hansen, Odense

Bisat/begravet:
5.juni Poul Ingolf Jørgensen, Assens
25.juli Jytte Christiansen, Ebberup

KÆRUM KIRKE
Døbte :
12. aug. Elliott Storm Eibye Holst, Skaarup
12. aug. Smilla Olwig, Schweiz

Viede:
2. juni  Lea Mai og Christian Ekelund 
 Pieterson, Assens
16. juni  Sarah og Søren Lawaetz Jeppesen,  
 Odense
11.aug.  Christina Dyrup Christiansen og  
 René Dyrup Jensen, Stenstrup

Bisat/begravet :
22. maj Grete Inga Sørensen, Kærum
26. maj Otto Bech Hansen, Kærum
1.juni Amalie Egekov, Kærum
28.juni Ole Erik Jakobsen, Gl.Ebberup
13.juli Emmy Karen Nielsen, Assens

El Camino de Santiago
Jakobsvejen til Santiage de Compostella
Jakobsvejen, også kendt under det galiciske 
navn o Camiño de Santiago, er en pilgrims-
rute, der fører til katedralen i den galiciske 
by Santiago de Compostela i Spanien, hvor 
en af de tolv apostle Skt. Jakob el. Skt. Ib 
ifølge legenden ligger begravet.
Kilde: da.wikipedia.org

KALENDER



GUDSTJENESTER SEPTEMBER - NOVEMBER 2018

SEPTEMBER SØNDERBY KÆRUM DRESLETTE HELNÆS HAARBY LØGISMOSE

2. september 14.s.e.trin Udflugt Udflugt 11.00 - (ES) 9.30 - (ES) 10.00 - (AB) INGEN

9. september 15.s.e.trin 10.30 - (RG) 9.00 - (RG) 9.30 - (ES) Ingen 11.00 - (ES) INGEN

16. september 16.s.e.trin 9.00 - (RG) 
Høst

10.30 - (RG)(k) 
Høst 9.30 - (ES) 11.00 - (ES) 10.00 - (AB) 

Høst INGEN

23. september 17.s.e.trin 10.30 - (RG) 9.00 - (RG) 11.00 - (ES) Høst 17.00 - (ES) Høst 10.00 - (AB) INGEN

30. september 18.s.e.trin 9.00 - (RG) 10.30 - (RG) 9.30 - (ES) 11.00 - (ES) 10.00 - (AB) 8.45 - (AB)

OKTOBER
7. oktober 19.s.e.trin Kirkehøjskole på Helnæs for alle 5 sogne. 

Gudstjeneste kl. 11.00 - derefter foredrag og spisning i forsamlingshuset

14. oktober 20.s.e.trin 17.00 - (AB) INGEN 11.00 - (AB) INGEN 19.00 - (AB) INGEN

21. oktober 21.s.e.trin INGEN 9.00 - (ES) INGEN 11.00 K - (ES) 19.00 - (ES) INGEN

28. oktober 22.s.e.trin 9.00 - (RG) 10.30 - (RG) 11.00 - (ES) 9.30 - (ES) 10.00 - (AB) 8.45 - (AB)

NOVEMBER

4. november Alle helgens 
dag 17.00 - (RG) 19.00 - (RG) 19.00 K - (ES) 19.00 K - (ES) 10.00 - (AB) INGEN

11. november 24.s.e.trin 10.30 - (RG) INGEN 9.30 - (ES) 9.30 - (ES) 19.00 - (RG) INGEN

18. november 25.s.e.trin INGEN 10.30 - (RG) 9.00 - (RG) INGEN 10.00 - (AB) INGEN

25. november Sidste s. i 
kirkeåret 17.00 - (AB) INGEN Familiegudstjeneste  

”Mini-afslutning” 11.00 (ES) 10.00 - (AB) INGEN

DECEMBER
2. december 1.s.i advent 10.30 - (RG) 9.00 - (RG) 9.30 (ES) 11.00 - (ES) 10.00 - (AB) INGEN

RG = Rikke Graff / ES = Else Suhr / AB = Adam Boas 
K = Kirkekaffe

Adam Boas. Tlf. 64 73 10 16Rikke Graff Kristensen. Tlf. 64 74 10 68
Else Suhr. Tlf. 64 77 10 83 / 29 10 10 93

Kirkebil: Der kan bestilles kirkebil til gudstjeneste i Dreslette hos Taxa Fyn, Assens tlf: 65 50 50 50. 
Helnæs kirke: Kontakt Marianne Terp 64 77 16 68.



SØNDERBY & KÆRUM 

KIRKEBLAD

GLIMT FRA KIRKERNE

ÅRETS PINSEGUDSTJENESTE 
Under åben himmel ved Jørgens Hestholms Søgaard i Sønderby. 




