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FØDSLER
Jordemoderen anmelder fødslen til sognepræ-
sten. Hvis forældrene ikke er gift med hinan-
den, og ønsker sammen at varetage omsorgen 
og ansvaret for barnet og dele forældremyn-
dighed, skal de udfylde en omsorgs-og an-
svarserklæring på www.borger.dk som sendes 
automatisk til sognepræsten.

DÅB
Man henvender sig til sognepræsten og træffer 
aftale om dato for dåb og dåbssamtale.

BRYLLUP
Man henvender sig til sognepræsten og aftaler 
dato for vielsen samt vielsessamtale. På borger.
dk udfyldes en ægteskabserklæring og der ud-
stedes en prøvelsesattest, som afleveres til sog-
nepræsten.

BEGRAVELSER
Aftale om begravelse sker ved henvendelse til 
sognepræsten og kirkegårdslederen. En bede-
mand kan ordne de forskellige papirer.

PERSONLIG SAMTALE
Alle kan få en personlig samtale med sogne-
præsten, som har tavshedspligt. Man kan også 
komme til privat skriftemål. Hvis man ønsker 
at få besøg af sognepræsten er man velkom-
men til at ringe og aftale tid.

KIRKEBIL TIL GUDSTJENESTE
Dreslette, Sønderby, Kærum: 
Taxa Fyn, Assens tlf: 65 50 50 50 
Helnæs kirke: Kontakt Marianne Terp 
tlf: 64 77 16 68
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NYT FRA KIRKERNE

OH AT VÆRE EN GÅS!
Det fortælles, at en medarbejder i en delegati-
on fra Røde kors i Danmark, som under 2. ver-
denskrig var taget ned til en koncentrationslejr 
for at se til de danske jøder, ligeså diskret hav-
de overbragt en hilsen fra den danske konge: 
”Vi skal hilse fra den danske konge og sige, at 
I ikke er glemt”.

Fangernes liv var i én forstand det samme, da 
Røde Kors rejste hjem igen, og så alligevel ikke; 
for der var tændt et håb. For et menneske i nød 
kan det gøre en stor forskel at vide, at vedkom-
mende ikke er glemt.

Julenat for godt to tusinde år siden kom der en 
delegation fra himmelen. Det var englene som 
havde budskab ikke bare til hyrderne på Bet-
lehems marker, men til hele verden. Der er en 
Gud i himlen, som ikke har glemt jer! Krig og 
alverdens rædsler stoppede ikke selvom Kristus 
kom til verden, men med ham blev der tændt 
et håb. 

Og tegnet på, at Gud ikke havde glemt verden, 
var noget så synligt som et lille nyfødt barn. 
Himlens kongesøn. Den højeste født i det laveste.

Som barn forstår man meget, men det er først 
på baggrund af sorg og savn og vemod over en 
svunden tid, på baggrund af lidelse, rædsel og 
død, at man for alvor forstår, hvor stort det er, 
det som vi hvert år fejrer i julen. Med bevidsthe-
den om mørket og de onde magter og den fald-
ne jord står lyset over stalden så meget klarere.

Billedet af lyset over stalden, stjernen over Bet-
lehem bærer vi med os i glæde og sorg, også ju-

lesorgen. Den stille vemodighed, som kan ind-
finde sig netop ved juletid, og som kan være så 
svær at beskrive. Billedet af barnet i krybben, af 
Gud som blev menneske, kommer vemodet og 
sorgen i møde. 

Det fortælles om en mand, som havde svært ved 
at tro, at Gud blev menneske. Manden kunne 
ikke forlige sig med tanken om jomfrufødsel 
eller opstandelse. Ja, selve begrebet Gud stod 
han noget tøvende overfor. Han boede sammen 
med sin kone og børn lidt uden for landsbyen. 
Konen opfattede sig som et kristent menneske 
og opdrog børnene ud fra sin kristne tro. Man-
den gjorde i sit stille sind grin med hendes og 
børnenes overtro, som han kaldte det. Den var 
så fjollet og latterlig, syntes han. Hvorfor skulle 
en stor og mægtig Gud ydmyge sig og blive til et 
menneske som os? – Det kan jeg ikke tro, sagde 
manden til sig selv. 

På en snevejrsdag i december var konen og bør-
nene taget til julegudstjeneste og juletræsfest 
i sognegården inde i byen. Manden blev alene 
hjemme. Snevejret tog til og vinden blev kraf-
tigere. Der kom vindstød af stormstyrke. Han 
satte sig ved brændeovnen. Så hørte han et dunk 
mod ruden, og så et til. Han kiggede ud af vin-
duet, men kunne intet se. Han tog sin jakke på, 
som han brugte, når dyrene skulle ind fra mar-
ken, for at gå ud for at se, hvor lyden kunne være 
kommet fra. Og på marken ved laden så han til 
sin overraskelse en hel flok gæs. De var åbenbart 
blevet overraskede af snestormen og havde mi-
stet orienteringen på deres vej mod syd. Nu var 
de så landet her, men uden mulighed for at spise 
eller finde læ. De baskede forvirrede rundt og 

synes ikke at kunne tage beslutning om, hvilken 
vej rejsen skulle fortsætte, og de havde heller 
ikke kræfter til at flyve i de snetunge kastevin-
de. Manden fik medlidenhed med fuglene og 
tænkte; kunne han dog bare give dem læ, indtil 
stormen løjede af og de kunne fortsætte rejsen. 
I laden var der læ og korn. Han åbnede portlå-
gerne og krogede dem fast, så de ikke blev revet 
med af vinden. Han ventede lidt og kiggede på 
gæssene, men de fortsatte med at hvirvle forvir-
rede rundt. Han gik hen mod dem, for at genne 
dem ind i laden, men gæssene blev bange og fløj 
i alle retninger og længere og længere væk. Han 
gik ind i huset og hentede noget brød. Han lag-
de brødstykker i et spor fra marken og til laden, 
men gæssene forstod ikke hans hensigt. De var 
bange, og snart var brødet dækket af sne. Han 
blev frustreret og løb igen over mod gæssene 
men skræmte dem. De forstod ikke hvad det 
var, han ville. Forstod ikke, at han ønskede at 
redde dem, så de kunne samle kræfter. Til sidst 
standsede han. Sneen stak ham i ansigtet som 
små synåle, og han råbte op mod vinden: Hvor-
for følger de ikke bare efter mig? Kan de da ikke 
se, at jeg vil dem det godt? At de ikke kan klare 
sig her i den storm, men risikerer at få skadet 
vingerne og miste for meget energi?

Hvordan kan jeg få dem til at følge mig, så de 
kan få læ og hjælpe dem, så de kan overleve? 
Han indså, at vildgæs aldrig ville følge efter et 
menneske. Den eneste mulighed for at få gæs-
sene til at følge ham og komme i sikkerhed var, 
hvis han kunne blive som en af dem. Så ville de 
følge ham, og han kunne redde dem. 

I det øjeblik holdt han op med at råbe efter 



NYT FRA KIRKERNE

gæssene. Den underlige tanke rodfæstede sig. 
Hvis bare jeg kunne blive som én af dem, så 
kunne jeg redde dem… Et isnende vindstød 
var nær ved at kaste ham omkuld. Men net-
op da, forstod han for første gang lidt af Guds 
kærlighed til menneskene. Guds kærlighed er, 
at han sendte sin søn til verden for at bringe 
dem i sikkerhed hos sig. 

Missionen startede med et lille barn, som blev 
svøbt og lagt i en krybbe. Et lille barn, som 
med tiden voksede sig stort og stærkt. Vores 

Frelser. For Julenat kom der en delegation fra 
himmelen, det var englene som havde budskab 
ikke bare til hyrderne på Betlehems marker, 
men til hele verden: 

- Der er en Gud i himlen,  
som ikke har glemt jer!

Det er håbet, som ikke er til at få 
 hånd om, men til at få del i.            

Rikke Graff

ET FINT FARVEL
Der var fuldt hus i kirkerne og i konfirmand-
stuen den 26. august. Mange var mødt op for at 
sige tak for mange gode år med Jens Kristian Elv-
strøm ved orglet i Sønderby og Kærum kirker.  

EN NYKALKET KIRKE
I efteråret blev Sønderby kirke kalket. Fra 
provstiets side er det besluttet at menighedsråd 
ikke længere selv må indhente tilbud på kirke-
kalkning, og derfor har menighedsrådene ikke 
længere indflydelse på, hvem der skal udføre det 
store kalkningsarbejde.

FRIVILLIGE HJÆLPERE 
TIL FÆLLESSPISNING?
I forbindelse med et nyt tiltag fra kirken, hvor vi 
mødes omkring et måltidsfællesskab mangler 
vi frivillige hjælpere til at tilberede mad og til 
borddækning og oprydning. Har du tid og lyst 
at hjælpe til torsdag d. 24. januar og eller onsdag 
d. 27. februar, tager vi taknemmeligt imod hjælp.  
Kontakt gerne sognepræst Rikke Graff på  
tlf: 64 74 10 68.
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KASTANJEMUS OG EFTERÅRSBLADE
De to 2. klasser fra Ebberup skole besøgte 
Sønderby kirke sidst i august. Eleverne havde 
arbejdet med temaet høst og ville gerne vide 
mere om, hvorfor vi holder høstgudstjeneste. 
De to klasser blev vist rundt på skift og var bl.a. 
oppe i kirketårnet, hvorfra de kunne se mar-
ker, huse og gårde i næsten hele sognet.

 

I skolen havde eleverne lavet pynt af naturma-
terialer, som blev brugt til at udsmykke kirken 
med til høstgudstjenesten. Her deltog elever 
fra 2. klasserne, og de var med til at gøre guds-
tjenesten meget festlig. Tak til alle eleverne og 
til deres lærere.

Fra 2.klasse til Sønderby kirke

2. klasserne ankommer til Sønderby kirke

Eleverne på vej ned fra kirketårnet

Knud Jensen, graver ved Sønderby kirke, fortæl-
ler børnene om kirketårnet og kirkeklokkerne.



 

DET SKER KALENDER

DECEMBER

2. 
Kærum Kirke kl. 9.00
Sønderby Kirke kl. 10.30

4. Vestfynskoret i  Kærum Kirke kl. 19.30

9. Solosang i Sønderby Kirke kl. 9.00
Luciaoptog i Kærum Kirke kl. 10.30

13. Luciaoptog i Kærum Kirke kl. 10.00

16.
Fællesgudstjeneste i 
Helnæs Kirke kl. 17.00

18. Krybbespil i Sønderby Kirke kl. 19.00

20. Krybbespil i Sønderby Kirke kl. 19.00

23. Klaversolo i Sønderby kirke kl. 17.00

24.
Kærum kirke kl. 14.30
Sønderby Kirke kl. 16.00

25.
Kærum kirke kl. 9.30
Sønderby Kirke kl. 11.00

26.
Sønderby Kirke kl. 9.30
Kærum kirke kl. 11.00

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

JANUAR
6. Helligtrekongers Aften

i Kærum Kirke kl. 19.00

24. Bibelfortællinger og fællesspisning 
Sønderby Kirke kl. 17.00

27. 
Koncertfortælling
i Kærum Kirke kl. 14.00

FEBRUAR

3. 
Kyndelmisse Gudstjeneste  
og spisning for alle 5 sogne  
Dreslette Kirke kl. 17.00

27. 
Bibelfortællinger og fællesspisning 
Sønderby Kirke kl. 17.00

2. DECEMBER 1. SØNDAG I ADVENT

Vær velkommen det nye kirkeår! 

I anledning af første søndag i advent og hermed første dag i det nye kirkeår, får vi besøg af Jane 
Beuschau, der spiller blokfløjte og studerer på musikkonservatoriet i Esbjerg. Hun vil sammen 
med Thomas Obeth, spille Telemanns kendte sonate i F-dur og en sats fra en af Mancinis sonater 
i løbet af gudstjenesterne.
Kærum Kirke kl. 9.00 / Sønderby Kirke kl. 10.30 / Alle er velkomne

4. DECEMBER

Kom i julestemning med Vestfynskoret

Vestfynskoret synger acapella og fylder kirkerummet i Kærum kirke med toner fra danske ju-
lesalmer som blandt andre: Velkommen igen Guds engle små, en rose så jeg skyde, dejlig er jor-
den, forunderligt at sige og kendte Christmas carols. Aftenen byder også på fællessang med Emil  
Møller Jensen ved orgelet.  Vestfynskoret bliver dirigeret af Henrik Elmer Matthiesen.
Kærum Kirke kl. 19.30 / Fri éntre / Alle er velkomne
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KALENDER

13. DECEMBER

Luciaoptog med Gustavsminde Børnehave

Fredag den 13. december får Kærum Kirke 
besøg af Gustavsminde Børnehave, 
der vil gå luciaoptog. Herudover vil der være 
salmesang  og juleevangelium for store og små.
Kærum kirke kl. 10.00 
Alle er velkomne

9. DECEMBER
2. SØNDAG I ADVENT

Solosang i Sønderby Kirke

Under adventsgudstjenesten synger
Knud Jensen Der er noget i luften.
Sønderby Kirke kl. 9.00 
Alle er velkomne

9. DECEMBER
2. SØNDAG I ADVENT

Luciaoptog i Kærum Kirke

Højmessen i Kærum kirke indledes med lucia-
optog. Eleverne fra 2. klasse på Ebberup Skole 
bærer lyset frem. En gudstjeneste for hele fa-
milien.
Kærum Kirke kl. 10.30
Alle er velkomne

”Nu bæres lyset frem 
stolt på din krone. 

Rundt om i hus og hjem 
sangen skal tone.
Nu på Lucia-dag 

hilser vort vennelag 
Santa Lucia, Santa Lucia.

Her ved vor ønskefest 
sangen skal klinge. 

Gaver til hver en gæst 
glad vil du bringe. 

Skænk os af lykkens væld 
lige til livets kvæld 

Santa Lucia, Santa Lucia.”



KALENDER

16. DECEMBER 3. SØNDAG I ADVENT

Fællesgudstjeneste i Helnæs Kirke

Fællesgudstjeneste for Sønderby - Kærum - Dreslette - Helnæs
Efter gudstjenesten byder Helnæs Menighedsråd på et varmt glas gløgg. 
Dertil kunne vi tænke os at smage lidt af jeres medbragte julesmåkager. 
Helnæs Kirke kl. 17.00 / Alle er velkomne / Helnæs menighedsråd.

18. DECEMBER

Krybbespil i Sønderby kirke

Igen i år fremføres juleevangeliet af de kommende konfirmander ved 
aftensgudstjenester for hele familien. Som altid skriver vi selv krybbe-
spillet om verdenshistoriens mest glædelige begivenhed.
Tirsdag den 18. december kl. 19.00. / Alle er velkomne

20. DECEMBER

Krybbespil i Sønderby kirke

Igen i år fremføres juleevangeliet af de kommende konfirmander ved 
aftensgudstjenester for hele familien. Som altid skriver vi selv krybbe-
spillet om verdenshistoriens mest glædelige begivenhed.
Torsdag den 20. december kl. 19.00.
Alle er velkomne

23. DECEMBER 4. SØNDAG I ADVENT

Klaversolo i Sønderby kirke

Liturgisk gudstjeneste med salmesang, læsninger samt klaversolo ved 
Lærke Munk Carlsen. Lad julefreden sænke sig i krop og sind.
Sønderby Kirke kl. 17.00 / Alle er velkomne



KALENDER

31. DECEMBER

Nytårsgudstjeneste

Indled nytårsaften med en gudstjeneste. Efter gudstjenesten sørger me-
nighedsrådene for, at vi kan skåle og ønske hinanden et godt nytår!
Kærum kirke kl. 14.30 / Sønderby kirke kl. 16.00

6. JANUAR

Helligtrekongers Aften
i Kærum Kirke

En liturgisk gudstjenetse med fælles salmesang, 
læsninger og Electric Sheep.

Electric Sheep
Electric Sheep består af sangerinde Maria Kynne og Jakob Elvstrøm på 
alt-saxofon og programmering. Stilen er electronica - ordene er Grundt-
vigs smukke og tidløse salmetekster. I Electric Sheeps musikalske ud-
tryk forstærkes stemningen i Grundtvigs tekster, fra det tungsindige til 
næsten euforisk glæde.  

Kærum kirke kl. 19.00 / Alle er velkomne



FRA KIRKEBOGEN

SØNDERBY KIRKE   
Døbte:
26.aug.  Johannes Sigvald Storm Bergstedt,  
 Sønderby
9.sep.  Alma Mathilde Kauffmann 
 Pedersen, Horsens
Viet/velsignet:
18.aug.  Pernille Bladt Stausholm og 
 Morten Clement Hansen, Odense
29.sep.  Sabina og Christoffer Vestergaard  
 Jensen, Stenstrup
Bisat/begravet:
1.sep.  Agnes Madsen, Glamsbjerg
7.sep.  Karen Marie Kirstine Rasmussen,  
 Aarup
13.sep.  Gunhild Madsen, Ebberup
14.sep.  Hans Ove Hansen, Haarby
14.nov.  Jens Lundegaard Nielsen

KÆRUM KIRKE
Døbte:
26.aug.  Alfred Bebe Skaarup, Assens
16.okt.  Agnes Duus Skovlund Drudgaard,  
 Ebberup
16 okt.  Andreas Hovgaard Rasmussen,  
 Saltofte
27.okt.  Elvira Ingrid Bøg Kirt, Kærum
28.okt.  Johanne Bønneland Drudgaard,  
 Lystrup
28.okt.  Hanna Staal Stougaard, Barløse

Viet/velsignet:
22.sep.  Katarina og Hans Rolf Le Müller  
 Gundersen, Odense

Bisat / begravet:
5.okt.  Erik Pedersen, Saltofte

KALENDER

27. JANUAR

PARADISETS HAVE & DEN BLÅ PLANET
En koncertfortælling for børn og voksne

Tag med Duo Rosinante på jagt efter det tabte paradis. På vejen møder vi dukketeater og spille-
mænd, sang og musik og alverdens toner mellem himmel og jord. 
Kærum Kirke kl. 14.00 / Alle er velkomne

3. FEBRUAR

Kyndelmisse
Gudstjeneste og spisning 
for alle 5 sogne

Dreslette Kirke kl. 17.00
Gudstjeneste – hvor vi i den kolde tid mødes 
til fællesskab og sang i kirken
Dreslette Forsamlingshus kl. 18.15
Spisning for alle børn og voksne
Menu: suppe, oksebryst i peberrodssovs
- kaffe og kage
Pris: 100 kr. voksne - 40 kr. børn

Tilmelding: Senest mandag den 28. Januar 
til Henriette 64 77 12 41 eller Else 64 77 10 83



GUDSTJENESTER DECEMBER 2018 - JANUAR - FEBRUAR 2019

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

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

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.

DECEMBER SØNDERBY KÆRUM DRESLETTE HELNÆS HAARBY LØGISMOSE

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

9. december 2.s.i.advent 9.00 - (RG) 10.30 (RG) Evenson 16.30 
- (ES) Spisning

Morgenandagt
9.00 - (ES) 10.00 - (AB) INGEN

16. december 3.s.i.advent Fællesgudstjeneste for Sønderby, Kærum, Dreslette, 
Helnæs kirke kl. 17.00 (ES) 10.00 -(AB) INGEN

23. december 4.s.i.advent 17.00 - (RG) INGEN INGEN INGEN INGEN INGEN

24. december Juleaften 16.00 - (RG) 14.30 - (RG) 16.00 - (ES) 14.30 - (ES) 16.00 / 23.30 14.30 - (AB)

25. december Juledag 11.00 - (RG) 9.30 - (RG) 11.30 - (ES) 10.00 -(ES) 10.00 - (AB) INGEN

26. december 2. juledag 9.30 - (RG) 11.00 - (RG) INGEN INGEN 10.00 - (AB) INGEN

30. december Julesøndag INGEN INGEN INGEN INGEN 10.00 - (AB) INGEN

31. december Nytår 16.00 - (RG) 14.30 - (RG) 16.00 - (K) (ES) 14.30 - (K) (ES) INGEN INGEN

JANUAR
1. januar Nytårsdag INGEN INGEN INGEN INGEN 16.00 - (AB) INGEN

6. januar Helligtrekongers 
søndag Fælles Helligtrekonger-gudstjeneste for de 5 sogne Kærum kirke kl. 19.00 (RG) 

13. januar 1.s.e.H3K 17.00 - (AB) INGEN 11.00 -(ES) 9.30 - (ES) 10.00 - (AB) INGEN

20. januar 2.s.e.H3K 10.30 - (RG) 17.00- (RG) 9.00 - (RG) INGEN 10.00 - (AB) INGEN

27. januar 3.s.e.H3K INGEN 14.00 - (RG) INGEN 14.00 - (ES) 11.00 - (ES) 8.45 - (ES)

FEBRUAR

3. februar 4.s.e.H3K Kyndelmisse-gudstjeneste for alle 5 sogne Dreslette kirke kl. 17.00 (ES)
Fællesspisning i Dreslette Forsamlingshus kl. 18.15 

10. februar Sidste.s.e.H3K 10.30 - (RG) 9.00 - (RG) 9.30 - (ES) 11.00 - (ES) 10.00 - (AB) INGEN

17. februar Septugesima 9.00 - (ES) INGEN 11.00 - (ES) INGEN 10.00 - (AB) INGEN

24. februar Seksagesima INGEN 10.30 - (RG) INGEN 9.00 - (RG) 10.00 - (AB) 8.45 - (AB)



SØNDERBY & KÆRUM 

KIRKEBLAD

ET LYST OG VARMT ARRANGEMENT I EN KOLD TID
 

24. JANUAR + 27. FEBRUAR

Bibelfortællinger og fællesspisning

Vinteren er lang, kold og mørk, derfor tænder vi lys i Sønderby kirke 
og fortæller Bibelhistorier. Bagefter serverer menighedsrådene dejlig, 
varm mad i konfirmandstuen. 
Spisebillet pr. voksen: 50,- Børn under 12 år: gratis.

Torsdag d. 24. januar kl.17.00-19.00
Reserver senest tirsdag d. 22. januar

Onsdag d. 27. februar kl.17.00-19.00 
Reserver senest mandag d. 25. februar

Ring og reservér spisebilletter på tlf.: 64 74 10 68 
eller send en mail til: rgpk@km.dk

Kom og vær med. Vi mødes i Sønderby kirke kl. 17.00
Kærum og Sønderby Menighedsråd  
Alle er velkomne




