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PRAKTISKE OPLYSNINGER & SØNDERBY-KÆRUM KIRKERS KONTAKTER

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

Dåbshimmel i Sønderby Kirke
Foto: Mette Loftager



NYT FRA KIRKERNE

EN BI’ BRØ’ MÆ’ U’EN D
Alle skal være oplært af Gud, siger Jesus og  
henviser til profeten Esajas. 

Tidligere var lærepladser langt mere udbredt 
end de er i dag. Man var i lære for at lære det, 
man skulle kunne. Og sådan havde ovnbygge-
ren i Christiansfeld stået i lære i familiens ovn-
byggerværksted. Han var niende generation af 
ovnbyggere. I en tv-udsendelse kunne man se 
hans smukke håndværk og de berømte christi-
ansfelderovne. Det særegne ved dem er, at det 
gode og veludførte håndværk ikke alene lader 
sig se udenpå. Også på bagsiden og inden i er 
ovnene smukke. - Hvorfor det? spurgte jour-
nalisten, hvorfor ulejlige sig med at dekorere 
bagsiden og andre steder, som vi ikke kan se? – 
Fordi, svarede ovnbyggeren, jeg dybest set ikke 
arbejder for kunden. Jeg arbejder for Gud. Og 
der er sikkert ikke nogen, der ser bagsiden el-
ler ser ovnens indersider i min generations tid, 
men måske om flere generationer, når ovnen 
skal renses og mine børnebørn skiller ovnen 
ad, så vil de se, at håndværket var udført or-
dentligt. Det her er håndværk, der rækker ud 
over min tid. Jeg bygger for Gud til evigheden. 

Hvad ovnbyggeren taler om, er ikke alene det 
konkrete håndværk, men også det store Ånds-
værk. Der hvor vi ser os selv i den helt store 
sammenhæng. Det starter i dåben. Barnedå-
ben er det første skridt til oplæringen i det sto-
re Åndsværk. Her hvor forældrene tager første 
skridt til at oplære deres børn i den kristne tro. 
At oplære sine børn i den kristne tro er at an-
give retning og indgyde håb og tro på noget, 
som vækker livsmod og livslyst og rækker ud 
over det, vi kan tage og føle på. Angive retning 

i det, som vi undrer os over. Finde ord for de 
fornemmelser, sansninger og åndelige erfarin-
ger, vi gør os i tilværelsen.

Jesus forsøger at gøre sine disciple det begribe-
ligt, at der er større ting på færde, end hvad vi 
lige umiddelbart kan se. For eksempel så findes 
der brød og så findes der livets brød, forklarer 
Jesus dem.

Eller som man siger på fynsk; der findes brø’ og 
livets brø’- med u’en d. Og mon ikke især fyn-
boer forstår forskellen. For er der noget fynbo-
er er gode til, så er det dét her med en bi’ brø’. 
En bi’ brø’, så er der pålæg på og ofte en skive 
peberfrugt eller agurk eller andet på toppen. 
Og hvis man tror, at der inviteres til en bi’ brø’, 
fordi det alene handler om at stille sulten, som 
da Gud i ørkenen lod manna falde fra himlen, 
så tager man fejl. Kommer man ud et sted, og 
én siger; vi ska starte med en bi’ brø’, ja, vi ska 
så, ik’ås  da. Så går man helt galt i byen, hvis 
man svarer; nej tak- jeg er ikke sulten. For det 
handler ikke nødvendigvis om, om man er sul-
ten. En bi’ brø’ dækker over alt det, som ræk-
ker ud over det at fylde i hovedet og komme i 
maven. En bi’ brø’ handler om at spore sig lidt 
ind på hinanden og hygge sig sammen og få en 
god snak. Og på Fyn kan det lige at få en bi’ 
brø’ godt tage sin tid. Det ligger, tror jeg, til øen 
og den fede muld, at vi har go’ ti’. Og allerede 
her tager vi for os af evigheden. Der er mere i 
brødet, end brødet.

”Jeg er livets brød” siger Jesus. Og det er nok 
ikke helt tilfældigt, at han blev født i Betlehem, 
som betyder brødets hus. Det himmelske barn, 

der skulle nære os på alle måder, blev født i 
Betlehem. Jesus er vores læremester. Han vil 
indføre os i det helt store Åndsværk og oplære 
os i hvem Gud er. Gøre det klart, at vor kristne 
Gud er det liv, der rækker ud over det jordiske. 
Ved at indoptage Ham, Kristus, i nadveren, 
indoptager vi det himmelske liv. Vore kroppe 
styrer ikke alene mod opløsning og forrådnel-
se og død, men har også en evighedsdimension 
i sig. Gennem Kristus bliver vi konstant forny-
et, og endelig en gang fornyet med et herlig-
hedslegeme på den yderste dag. Som de aller-
første kristne forsamledes til gudstjeneste med 
sang og brødets brydelse og Guds ord, sådan 
forsamles vi stadig i dag til gudstjeneste. Vi 
skriver videre på vores kristne kirkes historie 
og trosliv. Og en væsentlig del af det sker, når 
vi mødes, også til en bi’ brø’ i selskabelighed, 
for hvor to eller flere er forsamlet, er der guds-
tjeneste. Også udenfor kirkerummet. 

Alle skal være oplært af Gud, også selvom vi 
aldrig bliver færdigudlært.

 Glædelig pinse og god sommer. 
 Rikke Graff



NYT FRA KIRKERNE

KONFIRMATION 2019 
KÆRUM KIRKE 
BEDEDAG DEN 17. MAJ 
Alexander Banke Kjærølff Nielsen 
Alfred Hansen 
Anton Emanuel Blomstrøm Ditlevsen 
August Groth Marcker  
Camilla Holmegaard Larsen 
Casper Kingo Knudsen 
Else Johanne Agerholm Friis Olsen 
Emma Pilegaard Brinch Larsen 
Fenja Woller Østergaard 
Ida Marie Hansen 
Josefine Fredskov Nielsen 
Kasper Holm Falslund Christensen 
Laura Emdal Nielsen 
Magnus Willy Hedgaard 
Matias Flemming Hedgaard 
Olivia Lowe 
Rasmus Reimer-Mattesen 
Sophia Louise Engel Thuelund Rasmussen

SØNDERBY KIRKE 
SØNDAG DEN 19. MAJ
Carl Christian Nedergaard Christiansen 
Caspar Eldrup Rasmussen 
Christoffer Bjørn Rasmussen 
Isabella Oksborg Neergaard 
Jacob Veje Trapp 
Kasper Brandt Fløjborg 
Mai-Lykke Tyszak Andersen 
Markus Tornøe Nørgaard 
Nikoline Wittenbjerg Petersen 
Magnus Busch Hansen  
Tobias Løgstrup Jensen

Foto: Anders Birkholm Lind / Lind-foto



DET SKER

PINSEN
I pinsen fejrer kristne verden over, at Helligånden kom til disciplene 
og gjorde dem i stand til at tale adskillige sprog og dermed sprede det 
kristne budskab i hele verden.

”... tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver 
enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at 
tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at sige”.  
(Apostlenes Gerninger kapitel 2)

Pinse kommer af det græske ord pentecoste, der betyder halvtreds, for 
der er 50 dage fra påske til Pinse. Da påsken falder forskelligt år efter 
år, påvirker det også vor tids pinsefejring, der dog altid falder i maj eller 
juni. Pinsen fejres i over to dage: Pinsedag, som altid er en søndag, og  
2. pinsedag, som er mandagen lige efter.

Det dufter lysegrønt af græs 
i grøft og mark og enge. 
Og vinden kysser klit og næs 
og reder urtesenge. 
Guds sol går ind 
i krop og sind, 
forkynder, at nu kommer 
en varm og lys skærsommer. 

Hør fugletungers tusindfryd 
fra morgen og til aften! 
De kappes om at give lyd, 
der priser skaberkraften. 
Hvert kim og kryb 
i jordens dyb 
en livsfryd i sig mærker 
så høj som himlens lærker.

10. JUNI 2. PINSEDAG
Gudstjeneste i det fri på Helnæs kl. 11.00

For de 4 sogne, Sønderby, Kærum, Dreslette og Helnæs, afholdes 
den traditionsrige gudstjeneste et sted i naturen for tiende gang. 
                                                                                                                                                    
Vi har igen fået lov at være på det store grønne område ved Helnæs 
sommerland. Fra Stranddybet køres efter skiltene mod den offentlige 
strand, hvor der er to muligheder for at parkere.                                             

Vi glæder os til at holde gudstjeneste med udsigt ud over vandet, hvor 
både tekster, prædiken og salmer lyder under åben himmel.
 
Efter gudstjenesten byder Helnæs menighedsråd på pølser, kartoffel-
salat og lidt at drikke, leveret af Øbjerggaard. Alle er velkommne.



FRA KIRKEBOGEN

SØNDERBY KIRKE   
Døbte:
21. april. Victor Christian Moth Mogensen,  
 Strærup
Bisat/begravet:
15. Feb. Jens Andersen, Assens
23. Feb. Axel Frimann Reinholt,  
 Thorø huse
2. Marts Ib Madsen Møller, Ebberup
7. Marts Svend-Erik Simonsen, Ebberup
23. Marts Marie Laulund, Assens
16. April Erna Andersen, Ebberup
22. Marts Birthe Marie Johanne Nielsen,  
 Ebberup
9. Maj Anny Greve Hansen, Haarby
10. Maj Grethe Nylandsted Haugaard,  
 Ebberup
15. Maj Pia Lydia Nylander Lehtonen,  
 Ebberup
Viet:
18. Maj Kristine Winther Thomsen 
 og Jens Briand Thomsen,  
 Sønderby bj.

KÆRUM KIRKE
Døbte:
10. Marts Alma Holm, Assens
7. april Rie Høite Faurholt Madsen, 
 Gl.Ebberup
22. april Alvin Oldenburg Bechsgaard,  
 København
12. Maj Isabella Eis Hauge, Løsning
Viet:
9. Marts Line og Brian Nedergaard Vase,  
 København
12. Maj Julie og Kent Eis Hauge, Løsning

Begravet:
16.  Maj Mathias Kørschen, Kærum

KALENDER

SÆT KRYDS I KALENDEREN!
Glæd jer til hyggelige arrangementer i September. Mere info om de 
forskellige begivenheder vil blive annonceret i lokalposten.

ÅRETS SOGNEUDFLUGT

Søndag den 8. September
Destination og program annonceres senere.

ÅRETS HØSTGUDSTJENESTE

Søndag den 15. September
Kærum Kirke kl. 9.00 / Sønderby Kirke kl. 10.30



GUDSTJENESTER JUNI - SEPTEMBER 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.

JUNI SØNDERBY KÆRUM DRESLETTE HELNÆS HAARBY LØGISMOSE

2. juni 6.s.e.påske 9.00 - (RG) 10.30 - (RG) 11.00 - (ES) 9.30 - (ES) 14.00 Frilufts-
gudstjeneste INGEN

9. juni Pinsedag 10.30 - (RG) 9.00 - (RG) 9.30 - (ES) 11.00 - (ES) 10.00 - (AB) INGEN

10. juni 2. Pinsedag Helnæs: Fælles friluftsgudstjeneste, Sommerlandet, 
Stranddybet: kl. 11.00 10.00 - (AB) INGEN

16. juni Trinitatis  
Søndag 10.30 - (RG) INGEN INGEN 9.30 - (ES) Se: Helnæs / 

Sønderby INGEN

23. juni 1.s.e.Trinitatis INGEN 10.30 - (RG) 9.00 - (RG) INGEN 17.00 - (RG) INGEN

30. juni 2.s.e.Trinitatis 10.30 - (RG) 9.00 - (RG) INGEN 17.00 - (ES) 10.00 - (ES) INGEN

JULI
7. juli 3.s.e.Trinitatis 9.00 - (RG) 10.30 - (RG) 11.00 - (ES) INGEN 9.00 - (ES) INGEN

14. juli 4.s.e.Trinitatis 10.30 - (RG) INGEN INGEN 11.00 - (ES) 9.00 - (RG) INGEN

21. juli 5.s.e.Trinitatis INGEN 17.00 - (AB) 11.00 - (ES) 9.30 - (ES) 10.00 - (AB) INGEN

28. juli 6.s.e.Trinitatis 9.00 - (ES) INGEN 11.00 - (ES) INGEN 10.00 - (AB) 8.45 - (AB)

AUGUST
4. august 7.s.e.Trinitatis INGEN 10.30 - (ES) INGEN 14.00 - (ES) 9.00 - (ES) INGEN

11. august 8.s.e.Trinitatis 10.30 - (RG) INGEN 9.00 - (RG) INGEN 10.00 - (AB) INGEN

18. august 9.s.e.Trinitatis 9.00 - (RG) 10.30 - (RG) INGEN 19.00 - (AB) 10.00 - (AB) INGEN

25. august 10.s.e.Trinitatis 10.30 - (RG) INGEN 9.00 - (RG) INGEN 10.00 - (AB) INGEN

SEPTEMBER
1. september 11.s.e.Trinitatis INGEN 9.00 - (ES) INGEN 19.00 - (ES) 11.00 - (ES) INGEN
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GLIMT FRA KIRKERNE

Et lapidarium er et område, oftest i forbindelse med en kirkegård, hvor særligt bevaringsværdige minde- og gravsten opstilles.  
Vedligeholdes, som en del af Sønderby kirkegård, af graver Knud Jensen.


