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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
Alter i Sønderby kirke- fotograf: Mette Loftager



NYT FRA KIRKERNE

PAP?
Det er igen tiden, hvor billedet af stalden og 
krybben, Josef, Maria og Jesusbarnet, hyrder-
ne og englene og den store stjerne på natte-
himmelen bliver tegnet for os. I tiden op mod 
jul er netop dette fine billede gang på gang, 
år efter år, blevet malet i vores bevidsthed i 
kirkerne landet over, når skoler og børneha-
ver er strømmet til kirke for at få fortalt om 
verdenshistoriens største begivenhed. Og så-
dan skete det også i et landsogn, hvor præ-
sten havde et krybbespil, klippet ud i pap.                                             
Han viste det til nogle små børn og forklarede, 
at julenat, hvor Josef og Maria fandt ly i stalden 
i Betlehem, da frøs Josef og Maria ikke. De var 
ikke bange, og intet i verden truede dem. Barnet 
græd ikke, der var kun fryd og alt åndende fred. 
Det var den rene idyl.

Og hvad skyldtes det så alt sammen? spurgte 
præsten forventningsfuld. Svaret skulle vist 
have været, at det skyldtes, at det var en hellig 
nat eller noget i den stil. Men der var et af bør-
nene, som havde en bedre forklaring på, hvorfor 
krybbespillets hovedpersoner ikke lod sig mær-
ke med verdens ondskab, frost og kulde. Han 
stak en finger i vejret og svarede: det er fordi de 
er lavet af pap!

Og det er jo faktisk den eneste holdbare for-
klaring på, hvorfor Josef og Maria ikke frøs, 
og hvorfor barnet ikke græd, og hvorfor de 
ikke lod sig mærke med alt det, som truer. For 
mennesker af kød og blod kender nu en gang til 
uro og frygt og bekymring, alt det, som man 
jo unægtelig er fri for, hvis man er lavet af pap!

I vores iver efter at ville forkynde det forunder-
lige og det glædelige – nu skal vi alle sammen 
hygge os – er der en risiko for, at evangeliet 
kommer til at stå som noget fjernt, noget util-
nærmeligt perfekt, noget som suser hen over 
hovedet på os, og som vi kun kan betragte på 
afstand, fordi det jo så ikke har noget med os 
at gøre.

Der skal noget andet til for, at det står klart for 
os, at julens budskab er, at Gud rummer os, sine 
menneskebørn, med alt det, der bor i os.

Grundtvig var eminent til at gøre plads til os i 
evangeliet. Det fortælles, at vores salmedigter 
julenat 1825 digtede julesalmen Velkommen 
igen Guds engle små. Han havde gået rundt om 
sig selv det meste af natten for at få skrevet den 
juleprædiken, for han ville netop undgå at gøre 
vores ensomhed større ved, som præsten med 
krybbespillet af pap, at tale hen over hovedet 
på os med det perfekte billede. Han havde selv 
kvaler og sorger og store kampe i sit liv – ikke 
mindst den evige kamp med sig selv kendte han 
til. Da lyset tog til tidligt julemorgen kom sal-
men til ham. Og han skrev Velkommen igen 
Guds engle små. Han slutter salmen med eng-
len, der sender bud fra himmel til jord, i verset:  

O måtte vi kun den glæde se, før vore øjne 
lukkes! da skal som en barnemoders ve, vor 
smerte sødt bortvugges. Vor Fader i Himlen” 
lad det ske. Lad julesorgen slukkes!

Jeg ved ikke, om det er Grundtvig, som har fun-
det på ordet julesorg. Men vi ved helt instink-

tivt, hvad julesorg er. Det betegner de følelser, 
som uundgåeligt trænger sig på i en højtid, der 
i den grad kalder på glæden. Som lyset oplyser 
mørket, sådan sætter glæden spot på sorgen. 
I højtider mærker vi måske i særlig grad, at vi 
savner de mennesker, som er døde fra os, og 
dem, vi af andre grunde har mistet forbindelse 
til. Fraværet taler i stuerne og inden i os. Måske 
særligt ved juletid findes et vemod og en dyb 
uforklarlige længsel og eksistentiel ensomhed, 
også selvom vi er omgivet af mennesker.

Den lille dreng ved krybbespillet af pap, så lige 
gennem den falske idyl og den sentimentale  
forløjethed. For det er nemlig netop, når vi 
mærker frosten, kulden, sulten, sorgen og det, 
som er hårdt og samtidig vilkåret ved det at 
være menneske, at det ualmindeligt storslåede 
ved evangeliet kan vinde plads.

Kristendommen er ikke for lalleglade idi-
oter, der lader som om alt er godt, mens vi 
sender konfektskålen rundt, igen. Kristen-
dommen fornægter ikke mørkets magt, 
ondskab og død og det, som truer. Men 
taler ind i vort mørke og vor ensomhed.                                                                              
I Knud Sørensens roman En tid, siger drengen 
Jacob ordene, -  hvor er det godt at være to. 
Jacob vokser op på en gård under krigen. Det 
går langsomt op for ham under opvæksten, at 
hans far ikke er hans rigtige far, eller rettere: 
ikke hans biologiske far. Jacob ved godt, hvad 
de alle de andre går og siger om ham. Ingen 
siger det direkte til ham, men mange antyder 
det overfor ham: at han er et uheld. En misfor-
ståelse fra begyndelsen. En uønsket, der ikke 
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skulle have været her. En fortabt. Men da Jakob 
bliver så gammel, at han starter til konfirmati-
onsforberedelse og går til præst og en dag i kir-
ken bladrer i Det Nye Testamente: Så ser han 
det lige pludseligt:

 ”Og også Josef gik op fra Gallilæa, fra byen 
Nazareth til Judæa til Davids by, som kaldes 
Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, 
for at lade sig indskrive sammen med Maria, 
sin forlovede, som ventede et barn”. Sin forlo-
vede? ”De var altså slet ikke gift. Hvorfor hav-
de han aldrig lagt mærke til det? Både han og 
Jesus havde forældre, der ikke var gift. De var 
begge horeunger, som han alt for godt vidste, 
at det hed. Det havde føltes mærkeligt at sidde 
og tænke sådan. Måske også lidt farligt, i hvert 
fald skulle man holde sin mund med det, var 
han klar over. Men hvor var det godt at være to”.  
I drengens dybeste ensomhed finder han en 
allieret i sin Gud. Han læser evangeliet rigtigt, 
forstået sådan, at Gud stiller sig på vores side. 
Jeg hørte nogle kloge børnepsykologer udtale, 
at der er så stor forskel på, om vi voksne stil-
ler os udenfor barnets verden, når det forsøger 
at fortælle os noget, eller går med ind i deres 
verden. Det var i forbindelse med den omtalte 
bog: God nat og sov godt. Hvor forældre op-
fordres til at putte barnet, gå fra det, lade det 
græde og så komme tilbage igen lidt senere – så 
gå fra barnet igen, lade det græde og se til bar-
net, indtil det sover. Psykologernes råd var, at 
berolige barnet, ikke ved at gå fra det, men tage 
det op, blive hos det, til det sov eller lade bar-
net sove i forældrene seng. Sådan har vi men-
nesker jo altid gjort; varmet os ved hinanden. 
Vores Kristne Gud går med os. Han 
går ind i verden. Går med ind i mørket. 
Vores Gud blev menneske med al den sårbar-
hed, der hører med til det at være menneske. 

Han er nemlig ikke en fjern og utilnærmelig 
Gud, som holder sig på sikker afstand af uro-
lighederne. Han placerer sig selv midt i det, for 
at mørket skal gå i graven og lys og liv opstå. 
I den urgamle nordiske solhvervsfest her i  
december, fejrede man, at lyset tog til, fej-
rede årstidernes skæbnetunge skiften. Men 
i kristendommen fejres det lys, som kom 
til verden og som er evigt. Et lys, som ikke 
går ud og ikke brænder ud og som mørket 
ikke kan få bugt med, selvom mørket findes. 
Vores Gud blev menneske af kød og blod med 
et levende bankende hjerte, som kom til verden 
i Betlehem. Betlehem, som betyder brødets hus. 
Som en lille levende klump dej i et dejtrug, 
voksede han sig større og større og giver fort-
sat næring til enhver som tror på Ham. Han er 
livets brød.

Josef og Maria fandt ly i stalden i Betlehem; de 
frøs, de var trætte og de var sultne og udmat-
tede efter den lange rejse, og de var bange; så 
meget i verden truede dem. Barnet græd. Gud 
ske tak og lov. Det levede! barnet fandt ro ved 
moders bryst. Josef og Maria fandt ro i hinan-
dens blikke. De huskede englens ord om ikke 
at frygte. Deres Gud var med dem. Det var løf-
teordet. Ikke kun til de to, men til hele verden. 
Til glæde for hele folket. Et løfte som giver me-
ning, fordi vi ikke er lavet af pap.

Glædelig jul! 
Rikke Graff  

Grandækning på Sønderby kirkegård 2019.  
Foto: Camilla Fisker.



DET SKER

1. SØNDAG I ADVENT 

Vær velkommen det nye kirkeår! 

1. december 
Sønderby kirke kl. 9.00  
Kærum kirke kl. 10.30, hvor årets minikonfirmander vil gå luciaoptog.

13. DECEMBER

Luciaoptog 
Luciaoptog med Gustavsminde børnehave.
Fredag den 13.december på luciadag er der gudstjeneste for Gudstavs-
minde med børnehavebørnenes luciaoptog. Og der vil være gensyn med 
Josef og Maria og hyrder og stjerner i det improviserede krybbespil.

Kærum kirke kl.10.00
Alle er velkomne
 

2. SØNDAG I ADVENT 

Herre-motetsang
8. december 
Kærum kirke kl. 9.00 / Sønderby kirke kl. 10.30
Gudstjenesten krydres med adventssang af lokale mandestemmer.

3. SØNDAG I ADVENT 

De ni læsninger i Kærum Kirke kl. 19.00

Traditionen med de ni læsninger stammer fra England, hvor den blev 
holdt første gang i 1918 i Kings College Chapel i Cambridge.
”De ni læsninger” peger frem og åbner døren til julen.
Teksterne spænder fra syndefald til forløsning, og det overordnede 
tema i teksterne er Guds frelsesplan. Det handler om profeti og opfyl-
delse. Man kan også sige, at teksterne fortæller om, hvordan menne-
sket blev væk fra Gud og blev fundet igen.
Læsningerne introduceres kort og læses herefter af sognebørn fra 
menigheden. Herudover er der salmesang, solosang ved Knud Jensen 
og musik i herlig vekselvirkning.   
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på glögg med sødt.
Alle er velkomne
 

19. DECEMBER 

Krybbespil i Sønderby kirke
Torsdag d.19. december kl. 19.00

Igen i år fremføres juleevangeliet af de kommende konfirmander ved 
en aftensgudstjeneste for hele familien. Som altid skriver vi selv kryb-
bespillet om verdenshistoriens største og mest glædelige begivenhed.

Alle er velkomne



FRA KIRKEBOGEN

SØNDERBY KIRKE   

Viet:
24. aug. Signe Marie og Kim Kongstad

Bisat/begravet:
26. okt.  Kirsten Klejnstrup Christoffersen

KÆRUM KIRKE

Døbte:
15. sep.  August Dam Lund
29. sep.  Gabrielle Fromberg
27. okt.  Aya Elisabeth Reinholt

Viet: 
7.sep.  Birgitte Høite Christensen og  
 Esben Faurholt Madsen
5. okt.   Susanne og Henrik Hvistendal  
 Rasmussen

Bisat/begravet:
3. okt.   Marianne Krarup

DET SKER

31. DECEMBER

Nytårsgudstjenester med  
nytårsmusik i Kirkerne
Indled nytåraften med gudstjeneste og nytårsmusik! Vi skal 
blandt andet nyde J.S. Bachs tre nytårskoraler. Der er tale om 
tre stykker musik, der har hvert sit individuelle udtryk og vi 
vil kunne høre, at der vil være plads til eftertænksomhed 
over det forgangne år, men også til at lovprise Gud.  
De tre stykker musik danner dermed en god ramme om 
gudstjenesten, der vil afsluttes med et festfyrværkeri i den 
sidste koral.

Præludium: ”Helft mir Gottes Güte zu preisen” 
(Hjælp mig med at lovprise Guds godhed) BWV 613
Interludium: ”Das alte Jahr vergangen ist” 
(Det gamle år er forbi) BWV 614
Postludium: ”In dir ist Freude” (I dig er der glæde) BWV 615

Efter gudstjenesterne sørger menighedsrådene for, at vi kan 
skåle og ønske hinanden et godt nyt år!
Kærum kirke kl. 14.30 / Sønderby kirke kl. 16.00

4. SØNDAG I ADVENT 
Sønderby Kirke kl. 17.00
Søndag den 22. december er der lys i kirken ved liturgisk 
gudstjeneste med klavermusik og salmesang, læsninger og 
altergang.

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

5. JANUAR
Helligtrekongers Aften 
Kærum kirke kl. 19.00 - Dejlig er den himmelblå. 
Kom til stemningsfuld gudstjeneste Helligtrekongers aften, som markerer julens afslutning. 
Liturgisk gudstjeneste med altergang.



GUDSTJENESTER DECEMBER 2019 - JANUAR - FEBRUAR 2020

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

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

8. dec. 2.s.i.advent 10.30 - (RG) 9.00 - (RG) Korkoncert 16.30 
Spisning

Morgenandagt
9.00 (ES) 15.00 - (AB) INGEN

15. dec. 3.s.i.advent INGEN 19.00 - (RG) INGEN Koncert 
16.00 10.00 - (AB) INGEN

22. dec. 4.s.i.advent 17.00 - (RG) INGEN Fællesgudstjeneste:
Dreslette: 11.00 (ES) 10.00 - (AB) INGEN

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

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

26. dec. 2. juledag 10.00 - (RG) INGEN
Fællesgudstjeneste:

Vi synger julesange Helnæs: 11.00
10.00 - (AB) INGEN

29. dec. Julesøndag INGEN INGEN INGEN INGEN 10.00 - (AB) INGEN

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

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

5. jan. Helligtrekonger INGEN 19.00 - (RG) 11.00 - (ES) 9.30 - (ES) 10.00 - (AB) INGEN

12. jan. 1.s.e.H3K 9.00 - (RG) 10.30 -(RG) INGEN 17.00 - (RG) 10.00 - (AB) INGEN

19. jan. 19.s.e. Trinitatis 17.00 - (ES) INGEN 11.00 - (ES) INGEN 9.00 - (ES) INGEN

26. jan. 3.s.e.H3K 10.00 - (RG) INGEN 9.30 - (ES) INGEN 10.00 - (AB) 8.45 - (AB)

FEBRUAR - MARTS
2. feb. Sidste s.e.H3K

Kyndelmisse
Kyndelmisse-gudstjeneste Dreslette kirke kl. 17.00 (ES)
Fællesspisning i Dreslette Forsamlingshus kl. 18.15 10.00 - (AB) INGEN

9. feb. Septuagesima 10.30 - (RG) 9.00 - (RG) INGEN 11.00 - (ES) 10.00 - (AB) INGEN

16. feb. Seksagesima INGEN 17.00 - (ES) 11.00 - (ES) INGEN 9.00 - (ES) INGEN

23. feb. Fastelavn 17.00 - (RG) 10.30 - (RG) 9.00 - (RG) INGEN 10.00 - (AB) 8.45 - (AB)

1. mar. 1.s.i fasten 10.30 - (RG) 9.00 - (RG) 9.30 - (ES) 11.00 - (ES) 10.00 - (AB) INGEN
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2. FEBRUAR

Kyndelmisse 
Gudstjeneste med spisning for alle 5 sogne                             
søndag den 2. februar 2020

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 består som sidste år af suppe, oksebryst i peberrodssovs,  
kaffe og kage. Prisen er 100 kr. for voksne og 25 kr. for børn                                                                                
Tilmelding skal ske senest mandag den 27. januar  
til Henriette 6477 1241 eller Else 6477 1083

Alle er velkomne

23. JANUAR

Aftenssang i Sønderby kirke kl.19.00

Aftenen er et tilbagevendende tema i den europæiske kulturs histo-
rie. Mange forfattere, komponister og malere har beskæftiget sig med 
temaet. Edward Hoppers maleri ”Nighthawks” har for eksempel for-
undret mange mennesker igennem årene og fornyligt blev Allan Grav-
gaard Madsens værk ”Nachtmusik” uropført af DR Symfoniorkestret 
og lidt længere tilbage i historien finder vi W.A. Mozarts måske mest 
berømte stykke musik, ”Eine kleine Nachtmusik”.
Forfatteren B.S. Ingemann og komponisten C.E.F. Weyse udgav i 1838 
en bog med aften- og morgensange, der smukt illustrerer hvordan de 
to kunstarter kan indgå i en sammenhæng på en næsten symbiotisk 
måde. Disse sange er i dag en del af den danske Kulturkanon. Vi skal 
synge sange fra denne samling og mange andre. Fælles er, at vi pri-
mært skal synge sange fra Højskolesangbogen og den vil også blive 
delt ud ved arrangementets start.
Arrangør: Thomas Obeth

26. JANUAR

Børnegudstjeneste i Sønderby Kirke

For børn der kan fejre 5 års 
dåbsjubilæum og for søskende  
og for alle andre børn, som har  
lyst at være med, gerne sammen 
med hele familien, er der  
bibelh istorie og sang for de  
mindste i Sønderby kirke ved  
sognepræst Rikke Graff og  
Thomas Obeth ved klaveret.
Efter gudstjenesten er der  
forfriskninger.  

Alle er velkomne


