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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

FORSIDEFOTO
Romansk gravsten i  
korets sydmur- Kærum kirke. 
Peter Bondesen
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SPECIAL PRICE! VERY SPECIAL PRICE FOR YOU!
Ja, sådan kan det lyde, hvis man forvilder sig ind 
i et turistområde et sted i det store udland, hvor 
der sælges og handles; og måske man har prøvet 
at være på bustur med en person, som glad stiger 
ind i bussen – som regel som den sidste – og glæ-
destrålende fortæller, at han eller hun har købt 
nogle helt uundværlige og meget eftertragtede 
varer til very special price! 

Og mens man tænker, at den special price er 
langt højere end prisen hos den lokale købmand 
hjemme i Danmark, så ville det jo også være synd 
at ødelægge den andens glæde over at have købt 
sig til et godt tilbud.

Gadehandlerne kender ethvert trick. Det gør de 
også i Jerusalems små snørklede gader, hvor jeg 
selv var på rejse i min studietid. Som man bevæ-
ger sig frem trækkes det ene forhæng efter det 
andet fra ind til små butikker, og du bliver budt 
på te og vandpibe, alt imens du forsøger at læse 
slagets gang og overskue de mange gode tilbud, 
som vælter ud af skabet, og som gælder kun for 
dig! Og kun i dag!

Har man et produkt, som skal sælges, så råber 
man højt og giver den alt, hvad den kan trække 
for at gøre produktet attraktivt, og som regel sør-
ger man også for at være pænt klædt på og måske 
også lige at sno overskægget.

Også på Jesu tid blev der handlet, købt og solgt, 
ligesom der på torve og pladser, gader og stræder 
optrådte profeter, altså personer, som var særligt 
udvalgt af Gud, eller mente at være det. Mon ikke 
vi i grunden altid har været plaget af sådanne 
karismatiske personligheder, som forsøger at få 

de vaktes opmærksomhed for til sidst at trække 
dem rundt ved næsen i en sekt? Her kan du bli-
ve et særlig skattet medlem, hvis du overfører et 
ikke undseeligt beløb til lederens konto.

Det besynderlige er nu, at Jesus, en mand, som 
ikke gjorde noget særligt ud af sig selv; en mand 
som ikke råbte højt, og som ikke rakte folk sit vi-
sitkort, ikke bad nogen om at fortælle om hvem 
han var. Nej, faktisk tværtimod. – Se til at du 
ikke siger det til nogen, beder han den spedalske, 
som han lige har helbredt, Alligevel sker det, at 
folk stimler sammen omkring ham, hvor han 
end viser sig, og de vil ikke lade ham være i fred. 
For at være bare lidt alene, må han ved en lejlig-
hed sætte sig i en båd og lade sig ro ud på søen, 
ved en anden må han ligefrem bestige et bjerg.

Jesus har, på trods af at han så langt fra skilter 
med det, tilsyneladende noget, som folk efter-
tragter. Noget som i overført betydning sælger.

Men i forhold til Ham, kan vi godt pakke vores 
fedtede pung væk; det han har, er noget han vil 
give kvit og frit til den, som tror.

Vi kan ikke slå en handel af med Jesus. Hans til-
bud er ikke til salg, men til tro. 

Jesus er ikke som nogen anden, men han er for 
enhver, og det er han, fordi han er intet mindre 
end Guds søn. Han er ikke ude på at drive for-
retning, som skal give afkast. Tværtimod, vi ved, 
hvordan det ender, og hvilken pris han må beta-
le. Nej, HAN betaler og han helbreder med Guds 
myndighed.

Og det er der to personer i evangelieteksten, 
der har forstået.

Vi møder en spedalsk og en hærfører, som 
begge kommer til Jesus og beder ham om hel-
bredelse. De kommer til ham tomhændede, og 
alligevel har de, hvad der skal til for at få del i 
tilbuddet, få del i gaven. Det de kommer med, 
er deres tro.

Og den Gud, som Jesus nu åbenbarer, er ikke 
en Gud, som Jøderne kender. 

Jesus handler mod Loven. Først lader han en 
uren, en mand, som er syg, en spedalsk komme 
til sig. Den spedalske blev regnet for en levende 
død. Ingen kom tæt på en spedalsk. Den spe-
dalske kunne smitte og var vitterligt overladt 
til sig selv og til døden. Men Jesus lader den 
spedalske komme helt tæt på, så tæt, at han 
rækker ud og rører ved ham!

Sådan som vi hver især i nadveren kommer 
helt tæt på Jesus, og som han rækker ud mod 
os, med sit liv. 

Ingen jøde ville af egen fri vilje komme tæt på 
en uren person. Vi kender det fra lignelsen om 
den barmhjertige samaritaner. 

Både præsten og levitten – dvs. tempeltjeneren 
– går forbi manden, som ligger alene, forslået 
og blødende på vejen efter at være blevet over-
faldet af røvere. De to vigtige mænd går i en 
stor bue uden om den sårede mand, fordi de 
er på vej til templet for at tilbede deres Gud. 
Og det kan de ikke, hvis de har rørt ved nogen 
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eller noget, som betragtes som uren.

Men den Gud, Jesus åbenbarer, tilbedes ikke i 
templet, men i omsorgen for medmennesket, 
for næsten.

På samme måde er det med hærføreren. Vi ta-
ler her om en romersk hærfører, for landet var 
besat af romerne, og nu vover denne mand fra 
besættelsesmagten, hedningen at komme til 
jøden Jesus. Han ved, at Jesus ikke kan gå ind 
i hans hus, for jøder kan ikke gå ind i de ure-
ne hedninges huse og derfor beder hærføreren 
ham om at helbrede hans tjener alene ved sit 
ord.

På trods af at manden er uren og oven i købet 
fra besættelsesmagten, helbreder Jesus hans 
tjener ved sit ord.

For et par år siden kørte en kampagne, der 
skulle få børn til at gøre gode gerninger. Ved 
gode gerninger gjorde de sig fortjent til 25 kro-
ner, som skulle doneres til et godt formål. Der 
var mange fine aspekter ved det projekt, men i 
vores protestantiske kirke, ville vi ikke kunne 
gøre os fortjent til noget gennem en god ger-
ning. De gode gerninger skylder vi Gud, de er 
ikke vores, men Guds.

Tilbage i 2017 fejrede vi, at det var 500 år si-
den, at den protestantiske reformator Martin 
Luther slog sine 95 teser op på slotskirkedøren 
i Wittenberg. 95 teser med hvilke han prote-
sterede mod den katolske kirkes gerningsret-
færdighed.

Altså det at man kunne købe sig til frelsen. – 
Kom og køb! kom og køb! råbte kirkens folk.

Som man sagde dengang, - når pengene i ki-
sten klinger, sjælden ud af skærsilden springer. 

Enorme summer fik kirken raget til sig, for 
hvem frygtede ikke den evige ild? Vi kender 
hver især os selv godt nok til at vide, at synds-
forladelse er kærkomment. For sådan er det 
at være menneske, vi kommer til at træde ved 
siden af Herrens vej, vi begår fejl og det er det, 
som synd betyder. 

Luthers lære var nu – og det er den lære, som 
vi blandt andet har bygget vores protestantiske 
kirke på – at vi retfærdiggøres ved tro alene. 
Altså at vi ikke kan slå en handel af med Gud.

Den nu afdøde tidligere Biskop Jan Lindhart 
fortæller et sted, at han engang var censor på 
et seminarium. En teologistuderende skulle til 
en eksamen forklare, hvad det vil sige at blive 
retfærdiggjort ved troen alene.

Eksaminanden havde trukket spørgsmålet 
om Luthers lære om retfærdiggørelse af tro. 
Det gik lidt trægt. Lærer og censor nærmede 
sig i deres vurdering af indsatsen et 6-tal (efter 
13-skalaen), hvis ikke mindre. Lige indtil den 
tidligere biskop brød ind og bad hende finde 
en pædagogisk tilgang, som kunne få eleverne 
til at forstå, hvad det betyder, at vi frelses ved 
tro alene.

Så sagde hun, - den lutherske lære svarer til, at 
I sagde til mig, da jeg kom ind i eksamensloka-
let, - du har fået 13, lad os nu høre hvad du kan.

Ved helbredelsen af den spedalske og af hærfø-
rerens tjener, som kom til Jesus med deres tro, 
slås det fast, at Guds Rige er for enhver som 

tror. Ikke for en bestemt etnicitet, men for et 
åndelig fællesskab.

Adgangen til Guds rige er ikke noget, vi fødes 
til, fordi vi er en del af et bestemt folk, men der-
imod noget vi kan opnå ved troen på Kristus.

Den tro som forældre og faddere skal hjælpe 
deres børn til at vokse i.

Nogle vil måske mene, at der er mange veje til 
Gud, og at Jesus blot er én af dem; men mener 
man det, er man ikke kristen. Der er én vej til 
Den kristne Gud og det er ved troen på Ham. 
Han er døren ind til Himmeriget. Det som vi i 
vidunderlige øjeblikke oplever allerede nu, når 
vi står med et lille nyfødt barn i vore hænder, 
når vi ser de første vintergækker og erantis 
pible op af jorden i Vor Herres skaberværk, når 
vi ser bladende folde sig ud på træerne og når 
vi mødes i et smil.

Alle som kommer til den kristne dåb har i den 
treenige Guds navn fået et 13 tal! Vær så god, 
kvit og frit. Se, det er et tilbud! Et, der gælder 
enhver, som tror, fra nu og til evig tid. 

 Rikke Graff
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KÆRUM KIRKE
Båg hr., Odense amt, Fyns stift. Vestfyn. Kir-
ken var viet til Laurentius i middelalderen. Ko-
rets vestlige del og skibet er opført i romansk 
tid af frådsten iblandet lidt kridt og kamp. De 
romanske mure er prydet med blændinger, ko-
ret har tre rundbuede murblændinger, skibet 
har hjørnelisener forbundet med en rundbue-
frise, hvis buer skiftevis hviler på konsoller og 
dværgsøjler, sydsidens rundbuefrise er rekon-
strueret i 1891-94, da kirken blev restaureret 
ved N.P.Jensen. 

Ved restaureringen blev flere romanske vin-
duer genåbnet. Den falsede rundbuede syddør 
står som udvendig blænding, norddøren er 

stadig i brug, norddøren sidder både udvendigt 
og indvendigt i et fremspringende parti og har 
fals med indlagt rundstav, udvendigt flankeres 
døren af to rundbuede blændinger, indven-
digt over døren ligger en skulptur af kridtsten 
fremstillende en løve med et vædderhoved i 
munden. I sengotisk tid blev koret forlænget 
mod øst og tårnet opført, begge dele i munke-
sten. I korets sydmur og i skibets nordmur er 
indsat romanske gravsten. 

I våbenhuset ses en kalkmalet udsmykning, 
på vestvæggen ses Passionen (bl.a. Korsbærin-
gen), omkring norddøren ses i de rundbuede 
blændinger Kristoffer og et Helvedgab. Kalk-
malerierne må formodentlig dateres til midten 
af 1400-tallet, muligvis noget senere. Kalkma-
lerierne i våbenhuset blev fundet og afdækket 
efter en brand i 1982.

Korets vægge deles af to tvedelte nicher. Korets 
oprindelige dele og skibet har krydshvælv med 
profilerede ribber fra 1400-tallet, da korbuen 
blev omdannet til spidsbue. 

Alterbordet har renæssancepanel med arka-
der. Renæssancealtertavlen nævnes i Jacob 
Madsens visitatsbog fra 1595, tavlen har tidli-
gere haft storvinger, felternes malerier er ud-
ført af P. Møller i 1893, et tidligere maleri fra 
tavlen hænger nu på skibets nordvæg. 

Prædikestolen fra 1616 har evangelistfigurer 
i felterne og hjørnehermer. I kirken er op-
hængt et korbuekrucifiks fra begyndelsen af 
1500-tallet. Over prædikestolen ses et kalk-
malet bomærkeskjold med bomærke fra Chri-
stoffer Nielsen 1571. Desuden ses dekorativ 
udsmykning i hvælvet og enkelte figurer, en 

mand og kvinde holder et bæger, en narrefigur, 
en rytterder sidder omvendt på hesten og en 
mand med et blæseinstrument. Ved prædike-
stolen ses arkitekturmaleri. En gjordbue ender 
nederst i et kalkmalet ansigt. Den dekorative 
udsmykning i skibets hvælv blev afdækket og 
opmalet i 1886, de øvrige kalkmalerier i skibet 
blev afdækket i 1982 efter en brand.

Den romanske granitfont har tovsnoning om 
mundingsranden og ranker på kummen, fo-
den er en firkantet kapitælfod. Fonten er regi-
streret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster 
- Djurslandstypen.

Kilde: Peter Bondesen, www.nordenskirker.dk

Foto: Peter Bondesen

SKT. LAURENTIUS
Skt. Laurentius (født omkring 230 i Tole-
do i Spanien, død 10. august 258 i Rom, 
Italien) er en katolsk helgen. Navnet kom-
mer fra latin Laurentius, ”den beærede”

Laurentius var skatmester og en af syv 
diakoner i Rom. En legende fortæller at 
han, efter at pave Sixtus 2. blev henrettet, 
fordelte kirkens skatter til de fattige. Dette 
var da imod kejser Valerians befaling. For 
dette blev Laurentius langsomt stegt. Han 
blev begravet på kirkegården Campus Ve-
ranus, dog er hans hoved i Vatikanet. 

Han er de fattiges, de forbrændtes og 
brandvæsenets helgen.

Kilde: Wikipedia, den frie encyklopædi
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GAMMELT SOGNEBARN KOM I TAXA FRA YSTAD

Johannes Christensen, der med sin familie 
flyttede fra Aa i 1946, besøgte i selskab med 
to ystadske taxachauffører sin barndomsegn i 
november 2018. De tre herrer blev vist rundt 
på Sønderby kirkegård af vores graver, Knud 
Jensen, og Johannes lagde en krans på flyver-
graven. Senere efter gudstjenesten var der også 
tid til at aflægge lokalhistorisk arkiv i spin-
derhuset en visit. Her var der tilfældigvis en 
udstilling om Aa og sognets øvrige kyststræk-
ning. Efter et følelsesladet gensyn med barn-
dommens land gik turen ved middagstid atter 
tilbage mod Sverige. Ystads Allehanda bragte 
historien, hvor også billedet stammer fra.

Det tidligere sognebarn og sognepræsten har 
siden korresponderet – og der sendes også her-
med en varm hilsen til Johannes Christensen 
fra Sønderby sogn.



 

DET SKER

MARTS
12. 

Sogneaften om demens i 
Sønderby konfirmandstue kl. 19.00

APRIL

14. 
Præsten og konfirmanderne  
står for gudstjenesten. 
Sønderby Kirke kl. 10.30

14. Familiegudstjeneste .
Helnæs Kirke kl. 15.00

18. Solosang og klaver
i Sønderby Kirke kl. 17.00

18. Solosang i Kærum Kirke kl. 19.00

18. 
Fællesgudstjeneste  
- Dreslette, Helnæs, Haarby 
i Dreslette Kirke kl. 11.00

19. 
Gudstjeneste med orgelkoncert  
i Sønderby Kirke kl. 9.00

21. 
Højmesse i Sønderby Kirke kl. 10.30 
med saxofonist

22. 
Liturgisk gudstjeneste i Kærum 
Kirke kl. 10.00

22. 
Påskevandring: 
Dreslette, Helnæs, Haarby

MAJ
11. Nadverbordets himmelstige. 

Kærum Kirke kl.16.00

17. Konfirmation i 
Kærum Kirke kl. 10.00

17. 
Konfirmation i 
Dreslette Kirke kl. 10.00

17. Konfirmation i 
Haarby Kirke kl. 10.00

19. Konfirmation i 
Sønderby Kirke kl. 10.00

19. Konfirmation i 
Helnæs Kirke kl. 11.00

19. Konfirmation i 
Haarby Kirke kl. 10.00

30. Fælles gudstjeneste for de 5 sogne
i Haarby Kirke kl. 10.00

TIRSDAG 12. MARTS KL. 19.00

Sogneaften om demens i 
Sønderby konfirmandstue

Demenskonsulent Jinnie D. Henriksen vil gøre os klogere på demens. 

Hvilke symptomer skal man være opmærksom på; hvordan kan man hjælpe et men-
neske, som rammes af demens, og ikke mindst hvordan hjælper man de pårørende?

Jinnie D. Henriksen har mange års erfaring indenfor feltet også som sygehjælper og 
sygeplejerske.

Alle er velkomne / Kaffe og brød 25,-
Arrangører Kærum og Sønderby Menighedsråd.



KALENDER

18. APRIL SKÆRTORSDAG

Gudstjeneste i Sønderby Kirke kl. 17.00

Under gudstjenesterne er der solosang ved Knud Jensen. Thomas Obeth 
på klaver. Vi skal høre César Francks Panis Angelicus
Knud Jensen synger også til gudstjenesten i Kæreum Kirke kl. 19.00
Alle er velkomne

14. APRIL PALMESØNDAG

Gudstjeneste i Sønderby Kirke kl. 10.30

Konfirmander og sognepræst står for gudstjenesten og fornyer midlerti-
digt altertavlen i anledning af påsken. Alle er velkomne

19. APRIL LANGFREDAG

Gudstjeneste i Sønderby Kirke kl. 9.00

I anledningen af Langfredag vil vores organist i løbet af gudstjenesten i 
Sønderby kirke spille det femsatsede værk “De Profundis” af den danske 
komponist Niels la Cour, som i år fylder 75. 

Det er er sæt af fem variationer over salmen “Af dybsens nød”; den dan-
ske oversættelse af Martin Luthers “Aus tiefer Not schrei ich zu dir”. 
Salmen er oprindeligt en parafrase over salme 130 fra Salmernes Bog, 
hvis latinske titel netop er “De profundis”. 

Forhåbentlig vil Niels la Cours værk bringe associationer til påsken 
gennem følelser og sindsstemninger som bl.a. smerte, andægtighed og 
selvfølgelig glæde. Alle er velkomne



 

KALENDER

22. APRIL 2. PÅSKEDAG

Gudstjeneste i Kærum Kirke kl. 10.00

Liturgisk gudstjeneste i Kærum Kirke. Læsninger, salmer, musikalske 
indslag og altergang. Ved klaver og orgel: Thomas Obeth. 
Alle er velkomne

21. APRIL PÅSKEDAG

Gudstjeneste i Sønderby Kirke kl. 10.30

Saxofonist Bartłomiej Piotr Wawryniuk vil spille under gudstjenesten 
påskedag til højmessen. Bartlomiej er uddannet på Fryderyk Chopin 
Musikkonservatoriet i Warszawa, Syddansk Musikkonservatorium og 
Skuespillerskolen i Odense, Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus, 
hvor han udover saxofon også studerede komposition. Han har spillet 
koncerter og optrådt ved festivaler i Polen, Tyskland, Italien og USA, og 
har desuden spillet sammen med mange anerkendte musikere, som bl.a. 
Gregory Hutchinson, Kresten Osgood og Rudi Mahall. Alle er velkomne

KONFIRMATIONER 2019

17. MAJ BEDEDAG

Kærum Kirke kl. 10.00

Dreslette Kirke kl. 10.00

Haarby Kirke kl. 10.00

19. MAJ 4. SØNDAG EFTER PÅSKE

Sønderby Kirke kl. 10.00

Helnæs Kirke kl. 11.00

Haarby Kirke kl. 10.00



FRA KIRKEBOGEN

SØNDERBY KIRKE   
Døbte:
2. Dec. 18  Stefan Mudric, Montenegro
20. Jan.  Mads Klint Ramdal Christiansen,  
 Ebberup
20. Jan.  Viktor Tinggaard Frydenlund, 
 Sønderby
10. feb.  Caroline Briand Thomsen, 
 Sønderby bj. 
Bisat/begravet:
2. Feb. Tage Clement Jørgensen, 
 Sønderby bj.

KÆRUM KIRKE
Døbte:
18. Nov. 18 Silas Andersen Stenger, 
 Ebberup 

Viet/velsignet:
19. Jan. Pia Larsen og Kent Erling Larsen,  
 Saltofte

Bisat / begravet:
28. Nov. 18.  Lise Larsen, Assens
29. Nov. 18. Arne Tofteskov Hansen, Ebberup
3. Jan.  Ellen Bente Toft Larsen, Assens
6. Feb.  Grete Lorenzen, Saltofte
7. Feb.  Ingrid Johanne Nielsen, 
 Thorø huse

KALENDER

De 5 kirker indbyder i samarbejde med Helnæs Kultur- og Musikforening til 
koncertfortælling med baggrund i Karen Blixens roman.

Babettes Gæstebud Nadverbordets Himmelstige                                                 

 Lørdag d. 11. maj i Kærum Kirke kl. 16.00

JENS SCHOU er soloklarinettist med en 
svaghed for klezmermusikkens melan- 
koli og fandenivoldske livsglæde.                                                                                                         

ANDERS SINGH VESTERDAHL er en fan-
tastisk harmonikaspiller, med verdens-
musik som sit speciale og så er han et 
centralt medlem af The Middle East 
Peace Orchestra.      

Efter koncertfortællingen fuldendes  
oplevelsen ved et traktement på  
Øbjerggård, som fortolker Babettes 
måltid.  Pris kr. 150 - drikkevarer tilkøbes.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      
Tilmeldingsfrist senest d. 2. maj til  
telefon 61 73 45 40 eller direkte på  
www.helnaeskultur.dk

Musikken skaber den særlige nadver-
stemning, der her dækkes op til og er 
dels den norske salmetone, dels et ”ekko” 
af Sfærernes Musik, og endelig den 
musik der overbyder alt, og som altid 
fulgte Blixen, nemlig Mozart. Grammo-
fon-plade med Mozarts Klarinetkoncert, 
og her især Adagioen, blev på den afri-
kanske farm spillet så meget, at en ny 
jævnligt måtte rekvireres fra England.  
Vi konfronteres med vores forhold til 
Måltidet/Nadveren, det Bedste kon-
tra det Næstbedste. Helligånden er i 
spil, men også Blixens eget begreb: 
Hjælpeånden.    
NIS BANK-MIKKELSEN - en suveræn bibel-
oplæser, en blanding af Aladdin, Bellman 
og Rytter.  



GUDSTJENESTER MARTS - MAJ 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.

MARTS SØNDERBY KÆRUM DRESLETTE HELNÆS HAARBY LØGISMOSE

3. marts Fastelavn 10.30 - (RG) 9.00 - (RG) 11.00 - (ES) INGEN 9.00 - (ES) INGEN

10. marts 1.s.i.fasten 9.00 - (RG) 10.30 - (RG) 11.00 - (ES) 9.30 - (ES) 10.00 - (AB) INGEN

17. marts INGEN INGEN 17.00 - (AB) 9.30 (ES) INGEN 10.00 - (AB) INGEN

24. marts 3.s.i fasten 10.30 - (RG) 9.00 - (RG) 11.00 - (ES) 9.30 - (ES) 10.00 - (AB) INGEN

31.marts INGEN INGEN 10.30 - (RG) INGEN 11.00 - (ES) 17.00 - (RG) 8.45 - (ES)

APRIL
7. april Mariæ 

Bebudelses dag 9.00 - (RG) 10.30 - (RG) 17.00 - (RG) INGEN 10.00 - (AB) INGEN

14. april Palmesøndag 10.30 - (RG) INGEN INGEN Familiegudstj 
kl.15.00 10.00 - (AB) INGEN

18. april Skærtorsdag 17.00 - (RG) 19.00 - (RG) Dreslette kirke:
Dreslette -Helnæs-Haarby 11.00 (ES) (K) INGEN

19. april Langfredag 9.00 - (RG) 10.30 - (RG) 9.30 - (ES) 11.00 - (ES) 10.00 - (AB) INGEN

21. april Påskedag 10.30 - (RG) 9.00 - (RG) 9.30 - (ES) 11.00 - (ES) 10.00 - (AB) INGEN

22. april 2. påskedag INGEN 10.00 - (RG) Påskevandring (Dreslette/Helnæs/Haarby) INGEN

28. april 1.s.e.påske 17.00 - (AB) INGEN 11.00 - (ES) 9.30 - (ES) 10.00 (AB) INGEN

MAJ
5. maj 2.s.e.påske 9.00 - (RG) 10.30 - (RG) 9.30 - (ES) INGEN 11.00 - (ES) INGEN

12. maj 3.s.e.påske 10.30 - (RG) 9.00 - (RG) INGEN 19.00 - (AB) 10.00 - (AB) INGEN

17. maj Bededag INGEN Konf. 10.00 (RG) Konf. 10.00 (ES) INGEN Konf. 10.00 AB) INGEN

19. maj 4.s.e.påske Konf. 10.00 (RG) INGEN INGEN Konf. 11.00 (ES) Konf. 10.00 INGEN

26. maj 5.s.e.påske 17.00 - (AB) INGEN 11.00 - (ES) 9.30 - (ES) 10.00 - (AB) 8.45 - (ES)

30. maj Kristi 
Himmelfart Fællesgudstjeneste for de 5 sogne i Haarby Kirke kl.10.00



SØNDERBY & KÆRUM 

KIRKEBLAD

FREMTIDIGE KONTIRMATIONER

Tagkonstruktion i Bornholmsk Rundkirke. Foto: Rikke Graff

2019
KÆRUM KIRKE:  FREDAG 17. MAJ
SØNDERBY KIRKE:  SØNDAG 19. MAJ

2020
KÆRUM KIRKE:  SØNDAG 10. MAJ
SØNDERBY KIRKE:  FREDAG 8. MAJ

2021
KÆRUM KIRKE:  FREDAG 30. APRIL
SØNDERBY KIRKE:  SØNDAG 2. MAJ

2022
KÆRUM KIRKE:  SØNDAG 15. MAJ
SØNDERBY KIRKE:  FREDAG 13. MAJ

2023
KÆRUM KIRKE:  FREDAG 5. MAJ
SØNDERBY KIRKE:  SØNDAG 7. MAJ

2024
KÆRUM KIRKE:  SØNDAG 28. APRIL
SØNDERBY KIRKE:  FREDAG 26. APRIL




