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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

Af Thomas Obeth: Altertavle i Kærum kirke.  
Johannes døber Jesus i Jordanfloden.

FORSIDEFOTO
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KÆRE KONFIRMANDER
I kirken er der så mange begreber, som kan være 
svære at forstå. Hvad betyder det hellige sam-
fund? Syndernes forladelse? Ja hvad betyder i 
grunden evighed?

Forstår man overhovedet, hvad evighed er?

Ja, det har I rent faktisk fået indblik i. Jeg forestil-
ler mig, at evighed for jer, for en 13-14 årig, er den 
tid det tager fra, at I skulle have været konfirme-
ret - til I rent faktisk bliver det! Rapsen blomstrer 
ikke længere, som den gjorde i maj, kornet er 
modnet og høstet. Det er sommer. Solen skinner. 
I dag er der fest! Det er en stor dag for jer og for 
alle, som er omring jer, og som fejrer jer i dag, 
og som har fulgt jer, fra I var helt små - så små, 
at I kunne ligge på gudmor eller gudfars arm, da 
I blev båret til jeres kristne dåb. Med jeres kon-
firmation markeres en overgang i jeres liv. En 
overgang fra den mere beskyttede tilværelse til 
en fremtid, hvor I nu skal til selv at tage ansvar 
for de valg, I træffer. Og I dag træffer I ét af de helt 
store. I har valgt, at Guds løfte om at være med 
jer, skal have betydning i jeres liv. Løftet om, at I 
er villet og elsket af Gud. I troen på vores kristne 
Gud er ingen af os en tilfældighed her i verden. 
Der er en mening med, at vi er her, hver og én af 
os. En mening, som kun Gud til fulde forstår, og 
som vi må tro. Sagt på en anden måde, for nu ved 
jeg jo, at der er flere af jer, der udviser interesse 
for ikke boomboxe, men soundboxe: I har valgt, 
at Guds stemme skal være i jeres liv, som, kunne 
man sige, lyden fra en transportabel soundbox; 
en lyd, som følger jer overalt, hvor I går. Som 
hjerteslagtes insisterende og vedvarende rytme 
og blide banken. En baggrunds-, ikke -støj, men 
-ro, og samtidig en lyd, som kan skære igennem, 

hvis man skruer højt nok op! Hav altid øre for 
dén lyd. Lyt til, hvad Jesus Kristus har at sige til 
jer! For der er så mange andre lyde og mislyde og 
larm i den hverdag, vi lever i, herunder forskrue-
de forventninger og krav, som bliver stillet til jer, 
eller som I måske stiller til jer selv. Alt det, som 
kan medføre de frygtede stresssymptomer, der 
vogter over ungdommen.

Frygten for ikke at leve op til det ideal, man har, 
lurer konstant rundt hjørnet.

Og hvad har Jesus så at sige til det? 

Ja, tilsyneladende er det i grunden ikke meget 
bedre, hvis vi vender os mod kirken. For de krav, 
Vor Herre stiller til os, er så høje, at vi slet ikke 
har fantasi til selv at stille så høje krav: Det er ikke 
nok med, at I er gode ved hinanden, siger Jesus, 
nej bare dét, at I tænker ringe om de andre, eller 
ringe om jer selv for så vidt, så har I forbrudt jer 
mod Guds bud. Det er slet ikke nok, at I er gode 
ved dem, som I i forvejen holder af, nej selv dem, 
som I slet ikke kan lide, eller måske ligefrem ha-
der, jeres fjender, dem må I ikke gøre ondt. Vi 
er altså ikke alene forpligtede overfor os selv og 
familien, klanen og landsbyen, vi er forpligtede 
overfor ethvert menneske, vi møder. 

Et gammelt ordsprog lyder: Du er ikke forplig-
tet over evne. I kristendommen ér vi rent faktisk 
forpligtede langt over evne! Vor Herre forlanger 
toppræstationer, tolv-taller hele vejen igennem! 
Han stiller vanvittigt høje krav til efterlevelse. 
Krav, som får vore egne, dem, som vi selv finder 
på, til at blegne ved siden af. Men det forunderli-
ge er, at mens vi, overladt til os selv, bliver viklet 

mere og mere ind i følelsen af utilstrækkelighed, 
og dumpekarakteren falder ned over os, i hvert 
fald hvis det står til os selv at fælde dom, så sker 
der noget andet i mødet med Gud og i troen på 
Ham.

For hvis vi omsat til karakterskalaen får 8, så 
lægger Vor Herre 4 til. Hvis vi får 5, ja så plusser 
han med 7. Om vi så får 0 eller 03, eller hvad det 
hedder i dag, så lægger vor Herre resten til, så vi 
får tolv!

Og derfor kan vi roligt kaste os ind i kampen, 
uden at frygte faldet.

Men, vil den kvikke måske indvende, hvis vor 
Herre er én stor gavebod, kan det så ikke være 
ligegyldigt, hvordan vi opfører os? Hvorfor så 
overhovedet forsøge at leve op til de krav, vores 
himmelske far har til os?

Det skal vi, fordi Vor Herre regner med os.

Der er ikke noget så trist, som hvis ikke der er 
nogen, som regner med os, eller hvis ikke der no-
gen, som stiller krav til os eller har forventninger 
til os, for så bliver vi jo ikke regnet for noget som 
helst. Så regnes vi for at være: ingen.

Fordi vi ved, at vi kommer til at fejle, betyder det 
ikke, at vi på forhånd skal give op. Og fordi vi 
ved, at vor Herre ikke afviser os, selvom vi fejler, 
betyder det heller ikke, at vi skal give op.

Som vordende eller nybagt forælder giver man jo 
heller ikke op. Heller ikke i takt med at ens naive 
forestilling må briste. Forestillingen om, at man, 
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i modsætning til resten af verdens forældre, selv 
vil være den perfekte. Men i takt med den mang-
lende nattesøvn og de manglende timer i døgnet, 
må man indse, at realiteterne melder sig. Selv når 
man indser, at man ikke gik hen og blev den per-
fekte forælder, så udfylder man sin plads, så godt 
man kan, man lærer af sine fejl, man vokser selv 
som menneske, og måske man rækker ud og får 
hjælp og på den måde viser sine børn, at man ta-
ger ansvar. Men man lader ikke ligegyldigheden 
råde. 

Sådan er det, når det handler om kærlighed, så 
er det ikke ligegyldigt. Og ordet næstekærlighed 
er et kodeord i kristendommen. Her handler det 
om kærlighed. Guds kærlighed til os og vores 
kærlighed til hinanden.

En oplagt indvending til lignelsen om den fortab-
te søn ville være, at den fortabte søn vist ikke er 
blevet opdraget ordentligt! Sådan at vende ryg-
gen til alt, hvad man kommer fra, og så ellers bare 
drage ud og solde andres penge op. Men uanset 
hvordan drengen er blevet opdraget, så er det 
stadig hans ansvar at opføre sig hæderligt. Det 
er hans liv, og han har noget at skulle have sagt i 
forhold til hvordan, han forvalter det.

Vores kristne Gud benytter sig ikke af magt eller 
tvang. Vi opdrages med frihed under ansvar. Vi 
opdrages med kærlighed. Den kærlighed, som 
ingen grænser har, og som den fortabte søn op-
levede den dag, han blev voksen nok til at tage sit 
liv på sig. Den dag, han traf den vigtige beslut-
ning at stå ved sig selv, med alt hvad han rumme-
de. Skylden og skammen og hele molevitten. Den 
dag blev han voksen nok til at se både sig selv og 
Vor Herre i øjnene, og han vendte hjem og for-

stod nu ikke alene, hvem han selv var, men også 
hvem Gud er. At Gud er kærlighed. 

Og derfor forventer og kræver Gud alt af os, for 
det er, hvad kærligheden gør. Intet mindre. Vi 
skal ikke være bange for hverken forventninger 
eller krav. Det er ikke af det onde, tværtimod. 
Vi har brug for, at der er forventninger til os, og 
at der stilles krav til os, men vi har brug for de 
rigtige forventninger og krav. Og de stilles af Vor 
Herre i kærlighedens navn. De forventninger og 
krav, som vi vokser af at forsøge at indfri.

Den fortabte søn havde skruet helt ned for sin 
bærbare himmelske soundbox og skruet helt op 
for sig selv. Og det bliver i længden trist og en-
somt. Kend dig selv lyder det i den græske antik-
ke tænkning. I kristendommen siger vi i stedet: 
Glem dig selv! Se op og se ud ! For vi finder ikke 
svaret på, hvem vi er, ved at søge indad. Man kan 
ikke selv svare på, hvem man er. Hvem man er, 
viser sig ved, hvordan man går frem i verden. 
Og tror vi på, at vi er Guds børn, så kan vi roligt 
drage afsted. Ud i verden - også for at fejle, for 
det hører med, hvis vi vil være voksne. Ja faktisk 
kræver det, at vi fejler så mange gange, at vi tager 
ved lære og forstår, at Adam og Evas fald i Edens 
have, i barndommens land, dét fald kan vi ikke 
rette op på, det kan kun Kristus.

Der findes en lille historie om en dreng, som I 
skal have med jer på jeres konfirmationsdag: Der 
var en gang en dreng, der kom til et stort slot, 
som han hele sit liv havde drømt om at se. Her-
ren på slottet sagde til ham: ” Selvfølgelig må du 
se mine smukke stuer, mit guld, mit sølv, mine 
fantastiske malerier og håndvævede tæpper. Men 
på én betingelse. Du skal gå gennem hele slottet 

med en teske i hånden fyldt med olie. Og spild 
ikke! Drengen gik gennem hele slottet med en 
teske i hånden fyldt med olie. Og da han vendte 
tilbage til slotsherren, havde han ikke spildt en 
dråbe. Men til gengæld havde han ikke set noget 
af slottet, fordi han havde været så fokuseret på 
ikke at spilde.

Hvis vi har øre for Guds stemme fra den himmel-
ske soundbox, så ved vi, at vi er frie til at se op. 
Vi skal ikke være bange for at spilde, for så er vi 
styret af frygten og præstationen.  Hvis vi vil have 
del i Guds herlighed, hvis vi vil gå på opdagelse i 
Vor Herres vidunderlige skaberværk og skønne 
jord, så må vi se op - og spilder vi undervejs, ja så 
fylder vor Herre op.

Krav og forventninger er ikke af det onde, tvært-
imod, men det afgørende er, om I har mod til at 
fejle og spilde og ramme ved siden af. Og det mod 
finder vi i troen på Vor Herre.

Og skulle vi, som den fortabte søn, vi hørte om 
i lignelsen, endda helt have vendt ryggen til Vor 
Himmelske far, skulle vi have mistet troen på vor 
Herre og på os selv, ja, så mister han ikke troen 
på os, og vender ikke ryggen til os. Men inviterer, 
når vi er klar til at tage imod, ind til den helt store 
fest. Det er op til enhver af os, om vi vil være med. 

Vi må tage stilling til, hvad vi vil. Hvad vil I? 

Tør vi tro Guds løfteord fra dåben, som konfir-
meres, bekræftes i dag, om at vi er værd at elske? 

Mens vore egne domme er hårde og nådesløse, så 
er Guds dom fuld af nåde. Og netop derfor har vi 
al mulig grund til at være både glade og selvglade 



i ordets bedste betydning. Og derfor er der fest i 
kirken, for her er det ikke dommen, men kærlig-
heden til os, Guds menneskebørn, der råder.

Vor Herre fortæller os igen og igen, at vi er værd 
at elske. Og hvis de ord skal have sin gang her på 
jorden, så skal vi tro på dem. 

Ellers har Vor Herre sendt sin søn i døden for-
gæves.

I har fået indsigt i det største drama af alle; det 
som handler om liv og død og - med Jesu Kristi 
opstandelse påskemorgen - troen på et evig liv.

I ved, at vores Gud ikke udvælger på karakte-
rer eller udseende eller doktordisputatser eller 
skriftklogskab eller høje hatte. 

Men for til fulde at forstå, hvor gennemgribende 
kristendommen er i det samfund, vi lever i, her, 
hvor frihed og ansvar og tillid og menneskeret-
tigheder er bærende elementer, kan det være 
nødvendigt at søge ud til fjerne egne, og når I 
gør det, så husk, at have tændt for lyden fra oven! 
Skru op for lyset og livet! Og gå ud i alverden og 
bekend jeres tro i det, I siger og dét, I gør. Som 
en del af det hellige samfund, med syndernes 
forladelse og Guds velsignelse. Fra evighed og til 
evighed. God rejse!

Amen 

Sønderby kirke lørdag d.15.august kl.10.00

Benjamin Larsen
Christian Medici
Gustav Meldgaard Blicher
Lasse Marius Østerlid
Mathias Ryvang Andersen

Mikkel Wenzlau Nielsen
Mikkel Gissel Stensdal 
Rasmus Stahl Pedersen
Tobias Juul Jensen
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KONFIRMATION 2020



Sønderby kirke, lørdag d.15. august kl.12.00

Alma Kirstine Tofting Jacobsen
Amalie Marie Pedersen
Angelina Rasmussen
Anker Jessen
Carl Christian Lindegaard Arp
Casper Schødt Sørensen
Dávid Joensen

Freja Bartholdy
Isabella Thorsø Jakobsen
Ronja Lund Madsen
Sille Bøje Rasmussen
Markus Beyer Hansen
Villiam Foss Madsen

Kærum kirke, lørdag den 22. august kl.10.00

Oliver Åholm Pontoppidan 
Jørgensen
Phillip Dall Pedersen
Sissel Groth Marcker
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Foto af konfirmander i Kærum kirke findes 

desværre ikke ved kirkebladets udgivelse



KONFIRMANDERNES BØN 2020
Nu skal jeg konfirmeres. Jeg håber, det går godt. 

Jeg håber, jeg får en god konfirmation.

Jeg håber, at det bliver en fantastisk dag, som jeg 
aldrig vil glemme. Jeg vil takke alle dem, som vil 
gøre denne dag noget særligt for mig. Jeg vil også 
takke Gud.

Tak Gud fordi vores konfirmation kunne lykkes, 
også selvom der var en Corona virus.

Denne store dag føler jeg er din måde at sige, at 
jeg er en del af dig og din kærlighed til mig og 
min familie. 

I dag er det måske min dag, men tak til dig fordi 
jeg er taknemmelig over, at jeg er her i dag. Fordi 
du passer på og sørger for jeg lever et godt liv. Jeg 
er begyndt at tro mere på det liv efter jeg har hørt 
om dig.

Jeg har ikke rigtig ord for hvor meget, jeg har 
glædet mig til den her dag, men vil bare nyde 
den, og have det sjovt.

Tak for at lade mig leve til denne skønne stund. 
Jeg er voldsomt taknemmelig. 

Livet bringer opture og nedture. Konfirmation er 
en optur!

Jeg takker dig for at være ved min side, når jeg er 
allermest alene. Jeg takker fordi at jeg ved, at den 
dag jeg rejser fra jorden, har jeg viden om, at du 
ikke forlader mig. 

Jeg ved ikke rigtig hvad jeg skal skrive. Jeg har 
aldrig rigtig været god til at skrive. Men jeg tror 
bare, at jeg vil skrive tak. De sidste par måneder 
har været svære. Jeg har været tæt på at give op 
mange gange. Men jeg har lært, at det hele altid 
vil ende godt lige meget hvad. Så mange tak Gud. 
Tak for at jeg stadig er her i dag med et smil på 
læben. Tak for at jeg er blevet til den, jeg er. Tak 
for alle menneskene rundt om mig. 

Tak for at give mig en plads på denne jord og tak 
for at give mig de folk, jeg har nu. Tak for et godt 
liv og en fantastisk familie.

Først og fremmest vil jeg sige dig tak for at jeg får 
mad og vand hver dag. Men jeg vil også sige tak 
for at placere mig dette sted i hele verden. Havde 
du ikke gjort det, havde jeg ikke mødt disse fan-
tastiske mennesker, jeg har omkring mig. Igen-
nem hele mit liv, har jeg lært en masse ting, som 
jeg egentligt aldrig troede jeg skulle lære. Men at 
vide, at jeg har haft støtten fra dig, har gjort, at 
jeg er den, jeg er. 

Jeg er taknemmelig over, at min familie ingen 
sygdom har. Jeg er taknemmelig over at være i 
den her verden, være en del af en kultur og en del 
af en verden. Jeg står i dag som konfirmand og 
skal betro min tro til dig. Jeg er taknemlig over 
at være kristen og vide at du vil beskytte og give 
gode råd og altid vise mig vej.

Dette år har lært mig meget. Jeg har lært at give 
slip på mine inderste tanker. Jeg har lært, at jeg 
altid har en som lytter til mig. Jeg har fået et stør-
re indblik i det kristne liv. Jeg har lært. At jeg al-

drig er alene. Jeg har endelig fundet ro.

Min taknemmelighed og kærlighed vises i mit 
hjerte for alt godt du har givet mig.

Tak Gud for denne dag og for at man er glad og 
hygger sig.

Jeg håber, at jeg får en god fest. AMEN

NYT FRA KIRKERNE

Møderne afholdes således:

Sønderby sogn:
Tirsdag den 15. september kl.19.00 
i præstegårdens konfirmandstue

Kærum sogn:
Torsdag den 17. september kl.19.00
 i præstegårdens konfirmandstue.

Se desuden provstiets annonce i 
lokalposten
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LIGNELSEN OM DEN FORTABTE SØN
Jesus sagde også: »En mand havde to sønner.  
Den yngste sagde til faderen: Far, giv mig den del 
af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin 
ejendom imellem dem.  Nogle dage senere sam-
lede den yngste alt sit sammen og rejste til et land 
langt borte. Der ødslede han sin formue bort i et 
udsvævende liv;  og da han havde sat det hele til, 
kom der en streng hungersnød i landet, og han 
begyndte at lide nød.  Han gik så hen og holdt 
til hos en af landets borgere, som sendte ham ud 
på sine marker for at passe svin,  og han ønskede 
kun at spise sig mæt i de bønner, som svinene åd, 
men ingen gav ham noget.  Da gik han i sig selv 
og tænkte: Hvor mange daglejere hos min far har 
ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel.  
Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham: 
Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig.  Jeg 
fortjener ikke længere at kaldes din søn; lad mig 
gå som en af dine daglejere.

 Så brød han op og kom til sin far. Mens han end-
nu var langt borte, så hans far ham, og han fik 
medynk med ham og løb hen og faldt ham om 
halsen og kyssede ham.  Sønnen sagde til ham: 
Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg 
fortjener ikke længere at kaldes din søn.  Men fa-
deren sagde til sine tjenere: Skynd jer at komme 
med den fineste festdragt og giv ham den på, sæt 
en ring på hans hånd, og giv ham sko på fødder-
ne,  og kom med fedekalven, slagt den, og lad os 
spise og feste.  For min søn her var død, men er 
blevet levende igen, han var fortabt, men er blevet 
fundet. Så gav de sig til at feste.

 Men den ældste søn var ude på marken. Da han 
var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han 

musik og dans,  og han kaldte på en af karlene og 
spurgte, hvad der var på færde.  Han svarede: Din 
bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, 
fordi han har fået ham tilbage i god behold.  Da 
blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så 
ud og bad ham komme ind.  Men han svarede sin 
far: Nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig 
overtrådt et eneste af dine bud; men mig har du 
ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste 
med mine venner.  Men din søn dér, som har ød-
slet din ejendom bort sammen med skøger – da 
han kom, slagtede du fedekalven til ham.  Fade-
ren svarede: Mit barn, du er altid hos mig, og alt 
mit er dit.  Men nu burde vi feste og være glade, 
for din bror her var død, men er blevet levende 
igen, han var fortabt, men er blevet fundet.«

Lukasevangeliet kap.15,11-32



DET SKER

Kl. 08.30 Morgensang i Sønderby Kirke 
Kl. 09.00 Afgang med bus til Aal Kirke 
kl. 11.30  Besøg i Aal Kirke med den lokale præst som guide
kl. 12.00  Guidet omvisning i Oksbøl Flygtningekirkegård 
 – varighed ca. 1,5 time
kl. 13.30  Frokost på Hotel Arnbjerg, Varde 
                 Besøg i Frello Museet, Varde
kl. 16.15  Retur til Sønderby 
kl. ca. 18.30  Hjemkomst

Der er både formiddags- og eftermiddagskaffe ved bussen.
Kr. 350,- for sognebørn
Kr. 400,- for øvrige 

Tilmelding senest den 6. september  
ved Lene Kastrup Poulsen på tlf:  29 69 76 02 eller til 
Laila Christiansen på tlf: 21 47 36 33 /mail: laila@lramdal.dk

SØNDAG DEN 13. SEPTEMBER 2020
Sogneudflugt



DET SKER

SØNDAG DEN 20.SEPTEMBER
Årets høstgudstjenester fejres 

Sønderby kirke kl.9.00 og Kærum kirke kl.10.30

Kirkerne er pyntet til høst

Folkemusikkens toner på kontrabas, violin og guitar ved Mathæus 
Bech trio fylder kirkerummet under gudstjenesten

”Alle gode gaver de kommer ovenned, Så tak da Gud, ja, pris dog Gud
For al hans kærlighed”

Omkvæd fra salme 730. Vi pløjed og vi så’de.

Alle er velkomne



DET SKER

Ham Moses der plager!
Fra sivkurv til Det Røde Hav – med to personer i 25 roller!

Moseś  liv fortalt med en fantastisk blanding af humor og alvor.
Alle forestillingens 25 roller (på scenen og som stemmer i højttalere) spilles af de to mandlige skuespillere 
og så en enkelt mandshøj dukke.
Stor hjælp får de dog undervejs af publikum, og til sidst tages en række børn op for at deltage i udvandrin-
gen som hhv. israelitter – og som Det Røde Hav!
En forestilling, der på splitsekunder skifter mellem dyb alvor og total komik, og som på sin helt egen måde 
formidler den gamle bibelhistoriske beretning for børn og voksne og bringer os fra den jødiske påske til 
vor egen kristne påske. 
Efter forestillingen er pølsevognen på plads uden for kirken med fri servering. 

Alle er velkomne

SØNDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 10.00 I HAARBY KIRKE
Børnegudstjeneste

Emne: Journalist og forfatter Charlotte Rørth og professor i astrofysik,  
ph.d. i naturvidenskab og forfatter Johan Peter Uldall Fynbo fortæller 
hver for sig om deres forhold til tro 
             
PROGRAM                                                                                                                              
10.30   Gudstjeneste i Helnæs kirke, Stævnevej 5, Rikke Graff er prædikant            
11.45   Middag i Helnæs Forsamlingshus, Ryet 10, Helnæs                                          
13.00   Foredrag af Johan Peter Uldall Fynbo: Videnskab og tro                               

Pris pr. person er for middag og foredrag kr. 125,- som betales kontant i Helnæs Forsamlingshus før middagen. 
Tilmelding snarest og senest søndag den 10. september til Marianne Therp på mail: mstherp@gmail.com eller på sms til 27 20 16 68.
Arrangeret af Helnæs menighedsråd for De 5 kirker: Sønderby, Kærum, Haarby, Dreslette og Helnæs sogne.       

SØNDAG DEN 4. OKTOBER 2020
Kirkehøjskoledag

 Alle er velkomne                                                     

14.30   Kaffebord                                                                                                                       
15.00   Foredrag af Charlotte Rørth: Et møde mellem en moderne livsstil og Jesus                                                                                                                                        
17.00   Afslutning på højskoledagen
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Danmarks Radio vil transmittere en gudstjeneste fra Sønderby kirke.  

Vi åbner derfor kirkedøren – ikke alene for alle og forhåbentlig mange der fremmøder for aktivt at deltage i
gudstjenesten, men også for de mange lyttere, der i overført betydning deltager. Lyttere fra hele landet.
Danmarks Radio har i gennemsnit 50-80.000, der lytter til transmissionen via radioen. Derfor tænkes også denne del 
af menigheden med i afviklingen af gudstjenesten.
Kom og giv stemme til vores salmeskat- kom og vær med til at løfte gudstjenesten, så alle der lytter fornemmer, at 
kirken har vi brug for og at Den Danske folkekirke, er vores alle sammens kirke.

Alle er velkomne
Hilsen fra Sønderby menighedsråd.

SØNDAG DEN 18. OKTOBER
Radiotransmission fra Sønderby Kirke kl. 10.00

Hvordan kan vi tage godt vare på vores nære relationer?

Foredragsholder Annette Due Madsen er psykolog og stifter af Center for Familieudvikling. 
Hun har siddet seks år i Børnerådet, og hver fredag igennem de sidste 20 år har hun sammen 
med sin mand bestyret ”Brevkassen” i Kristeligt Dagblad.

Annette har arbejdet med familier igennem mange år og et af hendes omdrejningspunkter er, 
at det er vigtigt at give voksne gode redskaber til de gode fællesskaber.
Vi mennesker har stor betydning for hinanden. De relationer, vi indgår i, har indflydelse på 
vores liv, tryghed og trivsel. Det gælder for voksne og ikke mindst for børn.

Mange oplever også i vores kultur, at relationer kan blive sårbare, 
derfor er der god grund til netop at arbejde aktivt på at fremme de 
  gode fællesskaber og fremme trivslen i familier og i andre vigtige fællesskaber.

ONSDAG DEN 21. OKTOBER KL. 19.00
Sogneaften i Sønderby konfirmandstue
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Giv os lige tonen Sonne! 

For snart 25 år siden blev det Per Sonne, som skulle holde tonen  
– ikke alene for præsten, men for hele menigheden. 

Pr. 1.november 2020 har Per Sone valgt at stoppe som kirkesanger, og vi takker ham for lang og 
tro tjeneste her i pastoratet, hvor han har været ansat ved både Sønderby og Kærum kirker.
Vi takker for stemme og sang ved en afskedsreception efter gudstjenesten i Kærum kirke kl.10.30. 
søndag den 25. oktober.

Afskedsreception for kirkesanger Per Sonne i konfirmandstuen kl. ca. 11.45.
Alle er velkomne

SØNDAG DEN 25. OKTOBER 2020
Afskedsreception

Fotos fra Kærum kirkeFotos fra Kærum kirke



FRA KIRKEBOGEN

KÆRUM KIRKE
Døbt:
14. juni Wilma Isabel Andersen   
 Ebberup

14. juni Lea Karolina Dokkedal Bruun
 Dyrup

12. juli Agnes Hvid Madsen, Ebberup  

Bisat:
17. juli  Peter Vogelius Andersen,   
 Assens

 
SØNDERBY KIRKE   
Viet:
25.juli Mathilde og Søren  
 Ellersgaard Bønløkke, Vejle 
Bisat:
24 juli Helge Thomsen, Hårby

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

KOMMENDE 
KONFIRMATIONSDATOER: 

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    
2025 
Kærum Kirke Fredag 16. maj 
Sønderby Kirke Søndag 18. maj    

Den første søndag i november, Alle Helgens søndag er den søndag i kirkeåret, hvor vi særligt 
mindes de mennesker, som er døde fra os. En stemningsfuld gudstjeneste med lys og klaver-
musik ved Thomas Obeth, samt solosang ved Knud Jensen. 

Under gudstjenesten læses navnene op på de personer fra vore to sogne, som er begravet eller 
bisat fra vore sognekirker i det forgange år.

Sønderby kirke kl. 17.00 og Kærum kirke kl.19.00
Alle er velkomne

SØNDAG DEN 1. NOVEMBER 2020
Alle Helgens Gudstjeneste



GUDSTJENESTER SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 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 
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

6. sep. 13.s.e.trin 11.00 - (ES) INGEN INGEN 9.30 - (ES) 10.00 Konf. 
(AB) INGEN

13. sep. 14.s.e.trin Sogneudflugt 11.00 Høst - (ES) 17.00 Høst - (ES) 10.00 Konf. 
(AB) INGEN

20. sep. 15.s.e.trin 9.00 Høst - (RG) 10.30 Høst - (RG) 19.00 - (AB) INGEN 10.00 - (AB) INGEN

27. sep. 16.s.e.trin 10.30 - (RG) 10.00 Haarby Kirke - Familiegudstjeneste - De 5 sogne

OKTOBER
4. okt. 17.s.e.trin Kirkehøjskole Helnæs for De 5 Sogne: Gudstjeneste kl. 10.30: Prædikant Rikke Graff

11. okt. 18.s.e.trin INGEN 9.00 - (ES) 11.00 - (ES) INGEN 10.00 - (AB) INGEN

18. okt. 19.s.e.trin 10.00 - (RG) INGEN INGEN 11.00 - (ES) 9.00 - (ES) INGEN

25. okt. 20.s.e.trin INGEN 10.30 - (RG) 9.00 - (RG) INGEN 10.00 - (AB) 8.45 - (AB)

NOVEMBER
1. nov. Alle Helgens 

dag 17.00 - (RG) 19.00 - (RG) 19.00 K - (ES) 17.00 - (ES) 10.00 - (AB) INGEN

8. nov. 22.s.e.trin 10.30 - (RG) 9.00 - (RG) 11.00 - (ES) 9.30 - (ES 19.00 - (AB) INGEN

15. nov. 23.s.e.trin INGEN 10.30 - (RG) 9.00 - (RG) INGEN 10.00 - (AB) INGEN

22. nov. Sidste s. i 
kirkeåret 17.00 - (AB) INGEN 11.00 - (ES) 9.30 - (ES) 10.00 - (AB) 8.45 - (AB)

29. nov. 1. s. i advent 10.30 - (RG) 9.00 - (RG) 9.30 - (ES) 11.00 - (ES) 10.00 - (AB) INGEN
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Sønderby kirke kl.9.00 og Kærum kirke kl.10.30

I anledningen af 1. søndag i advent, der også er den første søndag i 
kirkeåret, får vi besøg af Emil Bjørn, klaver. Han vil sammen med 
vores organist Thomas Obeth spille musik af bl.a. W.A. Mozart og 
F. Poulenc for 4-hændigt klaver.

Vær velkommen det nye kirkeår 

29. NOVEMBER 2020
1. søndag i advent

Kærum kirke kl.19.00

Kom og syng med, når vi i Kærum Kirke synger sange fra Højsko-
lesangbogen. 
Vi skal bl.a. synge sange, der passer til årstiden og også nogle af de 
sange, vi ikke fik mulighed for at synge sammen, da kirkerne var 
lukkede i foråret.
Ud over fællessangen vil der også være mulighed for at lytte til et 
par stykker musik for klaver og der bydes på lidt godt til ganen.

Alle er velkomne

Arrangører Sønderby og Kærum menighedsråd  
samt vores organist Thomas Obeth

11. NOVEMBER
Sangaften




