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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
Kalkmaleri, Skt. Kristoffer, i Kærum Kirke



NYT FRA KIRKERNE

VORHERRE TIL HØST
Vi er så vant til, at vi kan gøre noget, og det 
er måske en af grundene til, at vi overraskes 
de år, hvor vejret kommer bag på os, som de 
varme somre hvor solens tag ikke slipper os, 
og regnen slet ikke kommer. Vi kan pløje, gøde 
og så – og sprøjte kan vi også – men resten må 
vi overlade til Vorherre. Den menneskelige 
begrænsning, afmagten møder vi også ofte i 
evangeliet. Også her møder vi døden. Når no-
get er dødt, kan vi ikke vække det til live igen. 
Men vi kan samles om et ritual i forbindelse 
med døden.

 Mon ikke de fleste børn har prøvet at lave 
deres helt eget begravelsesritual, når de har 
fundet en død fugl, mus eller kattekilling? 
Jeg husker det i hvert fald fra min egen barn-
dom. Vi var tre veninder, der gik ud på even-
tyr. Når vi fandt en død fugl, eller måske en 
meget stor bille, blev vi hurtigt enige om at 
markere overgangen fra denne verden til den 
næste. Vi kunne jo ikke stille noget op mod 
døden, men det vi kunne gøre, var at begra-
ve dyret på en ærefuld og værdig måde. Den 
ene kunne synge, den anden græde – tårerne 
trillede virkelig ned af de fyldige kinder - og 
jeg, som altid har holdt så meget af korsets 
tegn, tegnede det ovenpå den lille jordbunke. 
På den måde fik vi sendt dyrene godt afsted.                                                                                 
Disse bedrøvelige scener fra min pureste ung-
dom genkaldte jeg mig for nylig, da min yngste 
datter og jeg fandt to store fugleunger. Det var 
alliker, og der var ingen tvivl: de var døde. Min 
datter insisterede på, at de skulle begraves. De 
salte tårer måtte vi undvære, men vi var sta-
dig to ”mand”, og synge kunne vi i hvert fald. 
Jeg spurgte, hvad vi skulle synge, og havde 

nok forestillet mig en salme. Men jeg fik sva-
ret, at vi skulle synge højt på en gren en krage 
sad. Det er den, der slutter med nu er den stak-
kels krage død! Altså lige til sagens kerne. Det 
er noget børn er gode til; at nå ind til sagens 
kerne. Derfor er jeg også overbevist om, at det, 
som langt de fleste børn hæfter sig ved, når de 
hører evangelieteksten om Lazarus, der bliver 
opvakt fra de døde, er, at der ikke er tvivl om, 
at han er død; for som vi hører; så stinker han 
allerede! Det er så sanseligt beskrevet og væk-
ker ubehag bare ved tanken. Normalt pakker 
vi tingene ind, også sprogligt, men i evangeliet 
pakkes tingene ud.                 

Vi jordiske mennesker begraver vore døde. 
Eller vi brænder dem. Og måske spreder 
vi også asken over havet. Inden da har vi 
holdt en ceremoni, som oftest i kirken. Det 
er dét, vi kan. Hertil rækker vore evner.                                                                     
Med Jesus er det noget andet. Han kan mere 
end det. Hans evner rækker langt videre. - Jeg 
er opstandelsen og livet, siger han, hvorefter 
han illustrerer, at det er dét, han er. Det hele 
starter med, at Lazarus ligger syg. De to søstre, 
Martha og Maria sender besked til Jesus: Herre 
den du elsker, er syg! Jesus kender de tre sø-
skende og holder meget af dem. Det ville være 
oplagt, at Jesus nu skyndte sig til Betania og til 
de tre søskendes hus, men det gør han ikke. 

I stedet siger han, da han hører, at Lazarus er 
syg, - den sygdom er ikke til døden, men tjener 
til Guds herlighed, for at Guds søn skal her-
liggøres ved den. Jesus holder sig altså væk, 
og hjemme hos de to søstre har døden lagt sit 
mørke klæde hen over huset. Lazarus er død. 

Mange jøder er kommet ud til Martha og Ma-
ria for at trøste dem – eller trøste dem, kan de 
nok ikke – men de er kommet, for at vise, at de 
er der for dem. Da Jesus endelig efter fire dage 
kommer til byen, sker der nu noget, som over-
går enhvers fatteevne. De to søstre og den store 
folkemængde, som er stimlet sammen, går nu 
alle ud til graven. Og Jesus befaler, at stenen 
væltes fra, og Martha, som tror, at han vil ind 
for at tage afsked, advarer ham. Men hvad in-
gen til fulde forstår er, at med Jesus er himlen 
kommet til jorden. Jesus kalder på Lazarus, og 
for øjnene af alle de forsamlede kommer den 
døde ud af graven og vikles fri af dødens garn.                                                                                   

Døden havde ellers skilt ham fra dem, som 
elskede ham. Og stenen foran gravhulen, den 
kolde sten, var seglet på, at Lazarus og hans sø-
stre ikke længere kunne nå hinanden. Men da 
Jesus kommer, bliver der bygget bro fra døden 
til livet. De to søstre og alle dem, som var hos 
dem, er vidner til en genopstandelse. Som et 
korn der kommer i jorden og får nyt liv. Som et 
mirakel. Et under.     



NYT FRA KIRKERNE

Hvor den kristne Gud er, høster vi altid liv. 
Opvækkelsen af Lazarus handler om, hvordan 
den menneskelige afmagt overvindes af den 
guddommelige almagt. Afmagten møder vi, 
når vi er truet på livet. Og vi er truet på livet 
ved sygdom og ulykker, men også hvis høsten 
ikke kommer i hus.                                                

Selvom de færreste af os arbejder i marken 
og indenfor landbruget, så fornemmer vi helt 
instinktivt, at høsten er vigtigt. Vi glæder os 
med landmændene, når vi i medierne hører, 
at høsten er i hus, og at den måske tilmed er 
rekordstor i år.

Lur mig om ikke mange små børn inde i de sto-
re byer langt fra marker og enge er de lykkelige 
ejere af små legetøjstraktorer, måske en John 
Deere eller en Massey Ferguson. Og helt til-
fældigt er det vel heller ikke, at de, der er med 
på noderne i byerne, har kastet sig over rooftop 
gardening – ikke alene fordi det står godt til 
hipsterskægget og solbrillerne, men fordi det 
ligger dybt i os at dyrke noget; om det så bare 
er et par salathoveder eller tre løg på en lille 
fransk altan ud til en motorvej.

Som høsten vækker noget i os, gør bibelens be-
retninger og fortællinger det også, fordi både 
høsten og bibelen fortæller om noget så grund-
læggende som vores overlevelse.

Der er en grund til, at det ikke er historier om 
key account managers og HR-konsulenter vi 
husker, men derimod sangene om dem, der 
mejer marken og høster høet, og lignelser om 
sædemanden og vingårdsejeren og Guds søn, 
der kan få det, som er dødt og uden liv til at 
spire, blomstre og leve igen.

Vi husker de undere, som vi ikke selv er i stand 
til at udføre, men som kun Gud er i stand til. At 
skabe liv af døde. 

Godt nok blev Lazarus opvakt fra de døde, 
men han dør jo senere, som alt liv må dø, vil 
nogen sikkert påpege. Og det er sandt. Men 
beretningen her gør det klart, at der er forskel 
på at dø til døden eller at dø til livet med Gud.

I troen på den kristne Gud bliver vi bundet 
sammen, fordi vi lever i ham om end vi dør.

Jeg spørger altid konfirmanderne, hvorfor de 
ønsker at blive konfirmeret. Lad mig straks 
sige, at der ikke er rigtige eller forkerte svar, 
men forskellige svar. Og én af konfirmander-
ne svarede, - jeg vil gerne konfirmeres, fordi, 
når jeg tror på Gud, er det som om, jeg kom-
mer tættere på dem, som er døde fra mig. Den 
dreng havde forstået det væsentlige: at Gud er 
liv. At vore døde lever videre, ikke her, men hos 
Gud. Vi er bundet sammen i Gud.

Vores kendte danske teolog Søren Kirkegaard 
beskriver det samme, bare med andre ord i sit 
skrift fra 1849 Sygdom til døden, som har fået 
navn efter netop dette sted i evangeliet. Heri 
beskriver han, hvordan eksistensen og religi-
øsiteten hænger uløseligt sammen: Ikke fordi 
Lazarus blev opvakt fra de døde, ikke derfor 
kan man sige, at denne sygdom ikke er til dø-
den; men fordi HAN [Jesus] er til, derfor er den-
ne sygdom ikke til døden. Thi Menneskelig talt 
er døden det sidste af alt, og menneskeligt talt er 
der kun Håb, så længe der er liv. Men Kristeligt 
forstået er døden ingenlunde det sidste af Alt, 
også den kun en lille begivenhed indenfor hvad 
der er Alt, et evigt liv. Og Kristeligt forstået er 

der i døden uendelig meget mere Håb end der 
blot menneskelig talt er når der ikke blot er liv, 
men dette liv i fuldeste sundhed og kraft.

Det er præcis det, en dreng på 12 - 13 år har 
forstået, fordi han tror.

Han har forstået, at det er livet om at gøre at tro 
på, at med Kristus i verden, er der ikke alene en 
daglig opvækkelse til livets meningsfuldhed, 
men også en guddommelig kraft, der til evig 
tid vækker stor opstandelse.

For Jesus er døden ikke en hindring for at nå 
os: - Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror 
på mig, skal leve, om end han dør. Og enhver 
som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed 
dø.  - Tror du det? spørger Jesus Martha og os 
alle sammen. Tror du det?

Tror du det, så mærker du den taknemmelig-
hed, der minder påfaldende meget om den, 
som vi så nemt kan føle ved enhver form for 
høst; om det er hyben fra stranden, æbler fra 
haven, korn fra markerne. Taknemmelighed 
over at kunne leve af jorden. Fra den er vi 
kommet, til den skal vi blive, og af den skal vi 
i troen opstå.

Uanset hvordan årets vejrforhold har været og 
er, og selvom den konkrete høst svinger i ud-
bytte år for år, så vil vi i troen på den kristne 
Gud, som den dag i Betania oprejste Lazarus 
fra de døde, altid kunne høste stort – ja faktisk 
høste hele livet. 

  Rikke Graff



DET SKER

8. SEPTEMBER SOGNEUDFLUGT

”Under septembers blå himmel”
Turen går til Kerteminde

PROGRAM 
kl. 8.30 Afgang fra præstegården i Sønderby 
kl. 9.30 Rundstykker og kaffe i valgmenighedens  
 præstegårdshave ved ankomst til Kerteminde
kl. 10.00  Gudstjeneste i Emauskirken ved præst 
 Anders Lundbeck, som bagefter vil fortælle 
 om Kertemindes valgmenighed
kl. 12.00  Frokost på Johannes Larsen Museet i kaffehusets 
 nye tilbygning ”fuglekassen”
kl. 13.30  Introduktion til museet
kl. 14.00  Følg rundvisning på særudstillingen med værker af  
 Peter Brandes eller gå selv på opdagelse i 
 Johannes Larsens hyggelige hjem.
kl. 15.00 Afgang mod naturskønne Fynshoved. 
 Undervejs kaffe og kage på Måle Bageri og Café
kl. 18.00       Hjemkomst.

Alle er velkomne. Tilmelding senest d. 1.september 
 til Lene Kastrup på tlf: 29 69 76 02. Pris: 350 kr. Udensogns 400 kr. 
Arrangører: Kærum og Sønderby menighedsråd.

12. SEPTEMBER

Nordisk sang & musik i Kærum Kirke
Orgelkoncert med korsang    

Medvirkende er organist og korleder samt nogle sangere fra Nordic 
Choir. Det Vestfynske Pigekor under ledelse af Rikke Barsøe 
Florens. Der serveres en let anretning med highlights fra 100 år i 
Nordens tegn.   

Denne aften er kommet i stand ved et samarbejde mellem De 5 
kirker og Foreningen Norden Assens

Tilmelding af hensyn til traktementet                                                                   
senest tirsdag 10. september kl. 12.00 til Marianne Therp:
mail: mstherp@gmail.com - SMS 2720 1668 - tlf. 6477 1668
Alle er velkomne
Torsdag den 12. september 
kl. 18.00 i Kærum kirke.



FRA KIRKEBOGEN

SØNDERBY KIRKE   

Døbte:
9. juni Sophia Gerda Nielsen, Ebberup
9. juni Johanna Pedersen Reinholt, 
 Ebberup
30. juni Jacobe Viola Nguyen Pedersen,
 Odense
11. aug. Ellie Kot Christensen, Ebberup          
 
Viet:
1. juni Fie Boesgaard og Rune Bech 
 Engsted, Vejle
20. juli Jeanette og Jesper Hammerich  
 Andersen, Ebberup
3. aug.  Maibritt og Søren Staagaard,  
 Ebberup
17. aug. Therese Tonnie Rogowska 
 Thomsen og Nobert Krzystof 
 Rogowski Thomsen, Brøndby

Bisat/begravet:
7. juni Jørgen Christian Christiansen, Å
18. juli Gerda Moth Kristensen, Ebberup
20. Aug.  Erling Mørk Jensen, Ebberup

KÆRUM KIRKE

Viet: 
22. juni Jane og Michael Skeem Gram,  
 Esbjerg
6. juli.  Karina og Troels Daniel Hvid  
 Madsen, Ebberup
10. aug. Karina Maria og Kenneth 
 Dokkedal Bruun, Dyrup

DET SKER

26. SEPTEMBER

Sangaften i Sønderby Kirke
med årstidernes sange

Septembers himmel er så blå, Du danske 
sommer jeg elsker dig er begge sange, der 
beskæftiger sig med årets gang i Danmark. 
Forfattere har brugt årets gang som en me-
tafor for livets gang og andre har blot brugt 
året, årstiderne og det dertilhørende vejr 
som et element i en sang om Danmark. San-
gene vil blive introduceret og akkompag-
neret på klaver og der vil også være et par  
musikalske indslag. Arrangør: Thomas Obeth. 
Kom og syng med! Alle er velkomne
Torsdag den 26. september
kl. 19.00 i Sønderby kirke

15. SEPTEMBER

Høstgudstjeneste
Sønderby og Kærum Kirker

Kirkerne er pyntet til høstfest og de to talent-
fulde musikere, Sofie og Ebbe Bollen, spiller 
folkemusik for os til årets høstgudstjenester.
Alle er velkomne
Kærum Kirke kl. 9.00
Sønderby Kirke kl. 10.30

Find Sønderby og Kærum Kirker på facebook:
www.facebook.com/sksogne



GUDSTJENESTER SEPTEMBER - NOVEMBER 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.

SEPTEMBER SØNDERBY KÆRUM DRESLETTE HELNÆS HAARBY LØGISMOSE

1. sept. 11.s.e.Trinitatis INGEN 9.00 - (ES) INGEN 19.00 - (ES) 11.00 - (ES) INGEN

8. sept. 12.s.e.Trinitatis
Sogneudflugt for
Sønderby/Kærum

Sogneudflugt:
Dreslette/Helnæs/Haarby. Se kirkebladet.

INGEN

15. sept. 13.s.e.Trinitatis 10.30 - (RG) 
Høst

9.00 - (RG) 
Høst

Dreslette kirke: 16.00 Gudstjeneste 
med Det Vestfynske pigekor (ES) 10.00 - (ES) INGEN

22. sept. 14.s.e.Trinitatis 17.00 - (AB) INGEN 11.00 - (ES) 
Høst

17.00 - (ES) 
Høst 10.00 - (AB) INGEN

29. sept. 15.s.e.Trinitatis 9.00 - (RG) 10.30 - (RG) INGEN 17.00 - (RG) 10.00 - (AB) 8.45 - (AB)

OKTOBER

6. okt. 16.s.e.Trinitatis
Kirkehøjskoledag på Helnæs for alle 5 sogne:

Gudstjeneste i Helnæs kirke: kl. 11.00 – derefter spisning og arrangement i Helnæs Forsamlingshus

13. okt. 17.s.e.Trinitatis 10.30 - (RG) 17.00 - (RG) 9.00 - (RG) INGEN 10.00 - (AB) INGEN

20. okt. 18.s.e.Trinitatis 17.00 - (ES) INGEN INGEN 11.00 - (ES) 19.00 - (ES) INGEN

27. okt. 19.s.e. Trinitatis 9.00 - (RG) 10.30 - (RG) 11.00 - (ES) 9.30 - (ES) 17.00 - (RG) INGEN

NOVEMBER
3. nov. Alle helgens dag 19.00 - (RG) 17.00 - (RG) 17.00 - (ES) 19.00 - (ES) 10.00 - (AB) INGEN

10. nov. 21.s.e.Trinitatis 10.30 - (RG) 9.00 - (RG)
Musik/salmeeftermiddag

Helnæs kirke Kl. 14.00
10.00 - (AB) INGEN

17. nov. 22.s.e.Trinitatis INGEN 10.30 - (RG) INGEN 17.00 - (RG) 9.00 - (RG) INGEN

24. nov.
Sidste søndag 
i kirkeåret

17.00 - (AB) INGEN
Familiegudstjeneste

Dreslette kirke Kl. 11.00 (ES)
10.00 - (AB) 8.45 - (AB)

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



SØNDERBY & KÆRUM 
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DET SKER

6. OKTOBER 
HØJSKOLEDAG PÅ HELNÆS

”Fremtidens kirke hos os” 
Med fokus på menigheds- og gudstjenesteliv, 
fællesskaber og samarbejde .

PROGRAM 
Kl. 11.00 Gudstjeneste Helnæs kirke Else Suhr, 
 Adam Boas, Rikke Graff
Kl. 12.30 Middag i Helnæs forsamlingshus, Ryet
Kl. 13.30 Oplæg ved udviklingskonsulent, projektleder 
 og tidligere provst i Brønderslev provsti 
 Yvonne Nielsen Alstrup
 Faktatal – trends - Folkekirkens vilkår anno 2019
Kl. 15.00 Kaffe
Kl. 15.30 Oplæg, samtaler og workshops.                                         
 Folkekirkens succeser, tips og tricks
Kl. 17.00 Afslutning

Tilmelding med navn, telefon og sogn senest fredag 27. 09. til:                           
Inger Lund, Helnæs: Mail: in47lu@hotmail.com eller tlf.: 29 27 05 75                        
Pris for dagen incl. middag og kaffe kr. 125 pr. person.  
Betales kontant i Forsamlingshuset. Dagen gennemføres ved mindst 30 
deltagere. Arrangør: Helnæs menighedsråd for De 5 kirker

3. 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. 
Til gudstjenesten vil der være klavermusik blandt andet en af F. Chopins 
nocturner og solosang ved Knud Jensen. Klaver og orgel: Thomas Obeth.
Alle er velkomne
Kærum kirke kl. 17.00 / Sønderby kirke kl.19.00  

20. NOVEMBER

Bibelfortælling 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.

Ring og reservér spisebilletter senest d. 15.nov. Til Christina L.H.Niel-
sen, Sønderby menighedsråd på tlf.: 29 45 06 67. Spisebillet pr. voksen: 
50,- For børn under 12 år: gratis. Kærum og Sønderby Menighedsråd
Kom og vær med. Alle er velkomne
Sønderby kirke kl.17.00  




