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DEN HELT STORE GIVER
Efter en indsamling var det op til præsten at 
takke forsamlingen for alle de penge, der var 
kommet ind, men allergladest, sagde han, er 
vi nu for en check på 20.000 kroner, som er 
skænket os af en mand, der har ønsket at være 
anonym. Straks rejste en mand blandt forsam-
lingen sig op og sagde, ja, jeg syntes, det var 
bedst sådan. Det kan være svært at være ano-
nym giver af et stort beløb, for anerkendelsen 
varmer nu så godt. At være anonym giver af et 
lille beløb, det er en helt anden sag og sjældent 
svært. De små beløb har ganske enkelt ikke 
samme opmærksomhedsværdi, som de store 
beløb har det. Vi kender det også fra de store 
indsamlingsprogrammer i fjernsynet. Hvor-
dan studieværterne hæver stemmen i et til ti-
der næsten hysterisk toneleje for at fortælle om 

en givers donation på mange tusinde kroner, 
måske efterfulgt af en trompetfanfare. Mens 
de meget små beløb, som for eksempel den fra 
et par skolepiger, der har doneret ugens lom-
mepenge, bliver præsenteret i et overbærende 
toneleje alla nåhhh hvor sødt.

Et sted i det Nye Testamente hører vi også om 
en indsamling. Vi befinder os i Jerusalem på 
Jesu tid, ved templet. Her stod 13 offerblokke 
med åbninger, der lignede trompeter, til mod-
tagelse af dels lovpligtige ydelser, men også fri-
villige gaver, som blev brugt til gudstjenester-
ne og til dækning af brændofferet til Gud. Den, 
som ofrede, skulle overrække sin gave til den 
tjenestegørende præst, som så bekendtgjorde 
gavens størrelse for de øvrige ofrende, så alle 

kunne høre det, og mon ikke den, som gav me-
get, nød anseelse blandt de tilhørende for sin 
overbevisende offergave?

En dag satte Jesus sig over for tempelblokken 
og så på, hvordan folkeskaren lagde penge i 
blokken. 

Der var mange rige, som gav meget. Så kom der 
en fattig enke, som gav to småmønter af et par 
øres værdi. Ingen lagde mærke til enken og det 
latterligt lille beløb hun gav.

Og så var der nu alligevel en enkelt på plad-
sen, som havde øje for hende. Han havde øje 
for de små ting. Eller for det store i det små. 
Jesus, som sad over for tempelblokken og så 
på, hvordan folkeskaren lagde penge i blokken, 
så hende, og han kaldte sine disciple sammen 
og sagde til dem, at denne fattige enke havde 
givet mere end alle de andre, for de havde givet 
af deres overflod, mens hun havde givet af sin 
fattigdom.

Jesu blik på hele foretagenet bryder med den 
vante måde at betragte verden på. Det er ikke 
de rige og berømte, som tiltrækker hans op-
mærksomhed - og ikke at der er noget i vejen 
med at være rig og berømt, men det, som er 
væsentligt, det er, om ens hjerte er åbent for 
Gud.

Og det er enkens. For ved at give alt hvad hun 
har bort til ham, giver hun sig hen til Ham. 
Jesus ser, hvad de to små mønter i sandhed er 
værd. Det er alt, hvad enken har, hun kunne 
have nøjes med at ofre den ene mønt og beholdt 



den anden selv. Men enken ofrer begge møn-
ter. Hun gemmer ikke hen, lægger ikke til side, 
men ofrer det hele - som kvinden med alabast-
krukken i det Nye Testamente, som bespisnin-
gen af de fem tusinde med to fisk og fem brød. 
En perlerække af hændelser, som illustrerer, 
at hvor kærligheden bor, er der overflod. Her 
og kun her kan det lade sig gøre at give af sin 
fattigdom.

Og det er dét Jesus ser hos enken den dag på 
tempelpladsen. Han ser, at hun ingenting hav-
de at give og alligevel gav. Sådan som han selv, 
kort tid efter, ikke på tempelpladsen, men på 
Golgata, giver sig selv for vores skyld. Og selv 
da er hans hjerte åbent. Barmhjertigt ser han 
til røveren på korset ved hans side. Selvom Je-
sus selv hænger med begge hænder bundet, og 
ude af stand til at afhjælpe røverens lidelse, så 
giver han alligevel, det han har: han giver røve-
ren sin opmærksomhed. Han ser ham.

For en del år siden fulgte jeg en præst på rigs-
hospitalet. En dag gik vi ind på fødegangen til 
en kvinde, som netop havde født et barn. Bar-
net var blevet fjernet ved fødslen, for kvinden 
var misbruger, og det stod klart, at hun ikke 
kunne tage vare på sit barn. Den unge kvinde 
havde ingenting ud over et sølle liv. Hun var 
på alle måder fattig. Hospitalspræsten fortal-
te hende, at jeg var med ham, og de talte kort 
sammen. Da vi skal til at gå, siger hun hen-
vendt til mig: Held og lykke, hvis du skal være 
præst. Hun var så fattig, havde ingenting at 
give, og alligevel så gav hun.

Jeg tænker stadig over det. Hvordan kan et 
menneske, der dårligt nok kan tage vare på sig 

selv, som lige har født og fået fjernet sit barn, 
have overskud til at ønske en praktikant lykke 
på rejsen? Hun havde ingenting, og alligevel 
så gav hun af sin fattigdom. Pludselig så jeg 
på hende, det sølle menneske, med helt andre 
øjne. Jeg SÅ hende.

Fra første færd så Jesus det hele. Også de und-
seelige og de sølle eksistenser. Han så enken, 
alkoholikeren, den prostituerede, den stivnak-
kede, den stolte, den fordærvede, den selvopta-
gede, tolderen, landsforrædderen, afgudsdyr-
keren, vores forfængelighed og fattigdom.

Når man i dag går til tempelpladsen i Jerusa-
lem, hvor der den gang stod et tempel, der kun-
ne vurderes til et hav af millioner af kroner, så 
findes der ikke længere sten på sten, værdien i 
guld og ædelsten er der ikke mere. Den enor-
me pomp og pragt er væk. Men der er noget, 
som stadig står selv efter så mange år. Det er 
billedet af hende, som for 2000 år siden gik til 
tempelpladsen for at give af sin fattigdom og 
på paradoksal vis gav så meget mere end den 
rigeste mand i byen. Hun gav Gud sit hjerte.

I julen, hvor vi alle ønsker at give og give og 
give og gøre børnene glade og forældrene 
glade og gøre alle glade, alt imens vi ser på 
bankkontoudskriften, at det ikke kan lade sig 
gøre, sådan som vi måske gerne ville, så tænk 
på enken. For det hun gav, var sin hengivelse. 
Hun gav slip på sit eget, sine egne forestillin-
ger om, hvordan tingene skulle være. Ingen-
ting var længere, som det plejede for enken, en 
gang havde hun haft helt andre kår, og alligevel 
fandt hun vej, uden at miste det væsentlige; at 
give sig hen til sin Gud, vores helt store him-
melske giver.

Det vigtigste er ikke, hvad vi giver hinanden i 
alt det, som er pakket ind, men hvad vi er for 
hinanden, når vi giver os hen. Da er det faktisk 
fuldstændig ligegyldigt, hvad bankkontoen ly-
der på, så længe man bevarer sin tro, sit håb 
og forstår, at vi lever af Guds kærlighed, som 
kom til verden julenat, da stjernen lyste på nat-
tehimmelen. 

Glædelig jul!  
Sognepræst Rikke Graff
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MENIGHEDSRÅDSVALG MED ÉN KANDIDAT LISTE HVOR 
FØLGENDE BLEV VALGT TIL MENIGEHDSRÅDET: 
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MENIGHEDSRÅDSVALG 2020
Slægt skal følge slægters gang, synger vi i den 
så velkendte salme Dejlig er jorden. Vi synger 
om livet, som gives videre fra ét menneske til et 
andet og om det liv, som findes til evig tid i troen 
på Jesus Kristus.

Takket være de lokale menighedsråd ud over det 
ganske land, takket være de frivillige kræfter, 
næres troen på det evige liv og den kristne for-
kyndelse. Også her i Sønderby og Kærum sogne 
findes Folkekirkens mindste demokratiske en-
hed. Menighedsrådene, som modsvarer en top-
styring af vores lokale kirke, og i stedet fremmer 
selvbestemmelse. Ved menighedsrådsvalget i 
efteråret 2020 blev der i Kærum sogn valgt 5 nye 
medlemmer og i Sønderby sogn 2 nye medlem-
mer, mens 3 medlemmer fortsætter i rådet.

Jeg tillader mig at takke de afgående rådsmed-
lemmer, ikke alene på egne vegne, men på vegne 
af de to sogne. Tak for de utallige timer I har 
brugt til gavn for sognelivets ve og vel. På mang-
foldige opgaver, alt fra vedligeholdelse af vore 
smukke middelalderkirker til kaffebryggeri ved 
sogneaftener og velvilje overfor konfirmand-
udgifter ved udflugter og sommerfest. Tak for 
behandling af aftaler vedrørende forpagtninger 
og præstegårdssyn, kirkegårdssyn og budget-
håndtering, personaleansættelser og anlægs- og 
driftsprioriteringer, som alt sammen har haft til 
formål at understøtte, styrke og fremme vores 
lokale kirkeliv.

Når en person bliver valgt ind i et menigheds-
råd, afgiver vedkommende menighedsrådsløftet, 
der lyder:

Undertegnede erklærer herved på ære og sam-
vittighed at ville udføre det mig betroede hverv 
i troskab mod den danske evangelisk-lutherske 
folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for 
den kristne menigheds liv og vækst.

I Sønderby sogn siger vi stor tak til Karin Olsen 
og Torben Jørgensen, som ikke har ønsket at 
genopstille, og byder velkommen til Vivan Tan-
gaa og Dorte Pamperin, som her, sammen med 
de nuværende medlemmer, vil præsentere sig og 
fortælle, hvad der har motiveret dem til at indgå 
i menighedsrådsarbejde:

Menighedsrådet for Kærum sogn:

Hans Christian Andersen
Mogens Andersen
Søren Stagaard
Ulla Lorenzen
Inge-Lise S. Christensen

Stedfortrædere:
Bjørn Birkely
Jørgen Madsen

Menighedsrådet for Sønderby sogn:

Laila Ramdal Christiansen
Christina Lind Holst Nielsen
Vivian Tangaa
Carsten Wolff
Dorte Berit Bruun Pamperin

Stedfortrædere:
Tina Tofting Jacobsen
Elin Christine Dam Andersen
Karen Valeur
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Dorte Pamperin  
Nyt medlem:

Min mand Claus og jeg har boet på Ellegaard i Sønderby i 13 år, og sammen 
har vi en søn og svigerdatter, som også bor i byen. Sønderby Kirke har, i de 
13 år vi har boet her, bl.a. dannet rammerne om vores søns konfirmation og 
vores eget bryllup i 2008.

Vores skønne lille by har et aktivt lokalsamfund, som er vigtigt at værne om, 
så det hele tiden udvikler sig og forbliver attraktivt for folk at bo her – unge 
som ældre. Et aktivt foreningsliv er attraktivt, men jeg mener også, at kirken 

spiller en meget væsentlig rolle i vores lokalsamfund og er et vigtig sted at have for byen. 

Derfor var jeg ikke et sekund i tvivl, da jeg blev spurgt, om jeg kunne tænke mig at være med i menigheds-
rådet, og jeg glæder mig meget til også at være en aktiv del af vores lokalsamfund herigennem. Specielt 
glæder jeg mig til at være med til at lave forskellige arrangementer i løbet af året, som også rammer bredt 
aldersmæssigt, og som måske kan være med til at skabe endnu større sammenhænge i vores lokalsamfund. 

Vivian Tangaa 
Nyt medlem:

Hvem er jeg? Jeg er en kvinde midt i livet. Gift med Trine. Er meget 
glad for hunde og naturen. Dyrker gerne motion af flere slags og bruger 
gerne tid på hundetræning, samt hundens og mit virke som læseteam 
for Foreningen for læsehunde. Jeg arbejder ugentligt nogle timer som 
administrativ medarbejder i Sundhedsfremme og forebyggelse i Assens 
kommune og underviser i Lær at Tackle angst og depression. Jeg finder 
det fascinerende at lytte til kloge og/eller passionerede mennesker. 
Hvorfor valgte du at blive medlem af menighedsrådet? Det korte svar er 

nok, at jeg følte, at jeg havde noget meningsfyldt med hjem hver gang, jeg havde været i kirken — om det 
var en koncert, et foredrag eller en gudstjeneste. Jeg følte mig fra dag 1 velkommen og taget rigtig godt 
imod i kirken. Derfor følte jeg, at kirkens arbejde var noget jeg kunne - og gerne ville - se mig selv være 
en del af. Det længere svar er, at jeg synes kirken har en vigtig rolle at spille i vores lokalsamfund som 
samlingssted, som kulturelt sted og et sted, hvor man på ærlig og åben vis ser menneskelivet i øjnene på 
godt og ondt. Kirken skal hele tiden navigere mellem traditioner og fornyelse, og jeg finder det er spæn-
dende at kunne hjælpe vores kirke med at finde ud af det. Sidst men bestemt ikke mindst synes jeg, vi er 
meget privilegeret  at vi har en virkelig dygtig præst i Rikke, som jeg meget gerne vil støtte op om.

Christina Holst Nielsen: 
Jeg hedder Christina og har været med i Rådet 
i Sønderby i 4 år. 

Jeg har boet i Ebberup i størstedelen af mit 
liv og har nydt godt af vores lille samfund 
og fællesskabet. Jeg er så glad for, at vi har 
både skole, idrætsforening, købmand og ikke 
mindst kirken med en dygtig præst. 

Ved at være med i menighedsrådet støtter jeg 
op om alt dette, og jeg føler, at jeg på denne 
måde kan give lidt tilbage, vise min taknem-
melighed over hvor ”rig” jeg føler mig. Som vo-
res præst vist plejer at sige det ved dåben: ”man 
har sommetider brug for at kunne rette sin tak 
til noget der er større”. 

Desuden har vi i Rådet nogle meget hyggelige 
og interessante møder/arrangementer med 
mennesker, som man får en relation til, og får 
på denne måde et ekstra netværk. 

Og det er lige hvad jeg synes, livet handler om. 
Menneskelige relationer. 
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Laila Christiansen:

Jeg har været i Sønderby menighedsråd i 4  
perioder og har valgt en periode mere. 
Vi har et rigtig godt samarbejde rådet imellem 
og rigtig godt samarbejde med vores dejlige 
præst og graver. Vi har mange spændende op-
gaver og er med til at træffe vigtige beslutnin-
ger til gavn for vores lille sogn og kirken.

En vigtig del af vores lokalsamfund. Derfor er 
jeg med igen.

Carsten Wolff:

Carsten har væ-
ret med i Sønder-
by menighedsråd 
i én periode og 
er blevet valgt 
ind i rådet ved 
genopstilling. 

Jørgen Christian Madsen - afgået medlem:

Jeg har været med i 16 år, heraf 14 som for-
mand. I 12 år har jeg været med i Præstegårds-
udvalget, hvor jeg også var formand

Det bedste har været, at der har været en god 
”ånd” os rådsmedlemmer imellem. Vi har 
trukket på samme hammel. Og forsøgt at give 
menigheden i Kærum sogn mulighed for at 
vide, at selvom man måske ikke kommer i kirke 
hver søndag, så er kirken og præsten der for 
alle, der har brug for den.

Noget af det allerbedste var at være med til 
at vælge præst for mange år siden. Vi var så 
heldige at have mange kvalificerede ansøgere 
at vælge imellem. Og vi ansatte Rikke, der gør 
det helt fantastisk. Det gør det lettere at være 
menighedsråd, når vi har en dygtig og vellidt 
præst. 

Kirsten Elvar Andersen - afgået medlem:

I 8 år har jeg været med i Kærum menigheds-
råd, hvor jeg var kasserer, med i kirkegårdsud-
valg og præstegårdsudvalg. Det bedste ved at 
have været i menighedsrådet har været vores 
gode samarbejde i rådet samt at deltage i det 
kirkelige arbejde.

Bjørn Birkely - afgået medlem:

Ved valget til menighedsrådet i 2008 stillede jeg 
mig til rådighed som kandidat til menigheds-
rådet. Jeg er opvokset i et miljø, hvor kirken 
har haft en væsentlig plads, og hvor jeg fra 
barnsben har været vant til at bede fadervor, 
inden man faldt i søvn, og hovedmåltider altid 
blev indledt med ”at synge til bords”. Kirken 
og kirkeliv var derfor ikke fremmed for mig, 
og jeg ville gerne prøve kræfter med arbejdet i 
menighedsrådet. Det har været spændende, ind 
imellem også krævende, men aldrig kedeligt. 
Jeg har igennem de sidste 12 år haft forskellige 
poster såsom kirkeværge, sekretær, formand for 
præstegårdsudvalg og formand for valgbesty-
relse.  I rådet har vi haft indflydelse på mangt 
og meget og haft ikke uvæsentlige midler, som 
vi har haft rådighed over, men også ansvar for. 
At rådsarbejdet har kunnet fungere i et godt 
klima uden stridigheder og med gode kollegaer, 
har været en afgørende faktor. Tak til mine 
kollegaer i Rådet for godt samarbejde, tak til 
menigheden for tilliden og ikke mindst ønskes 
det nye råd alt det bedste.

Inger Jensen - afgået medlem:

Jeg har været med i aktivitetsudvalget, det har 
været meget interessant, da vi jo planlægger 
forskellige ting som sogneudflugt, fællesspis-
ning og foredrag.  
Ligeså har jeg været i kirkegårdsudvalget, det 
er også meget givende at følge med i, hvad der 
sker, og hvad der skal laves.  
Håber virkelig at I også vil finde det interessant. 

I Kærum sogn er der valgt et helt nyt menig-
hedsråd. Hermed en hilsen fra de afgåede 
menighedsrådsmedlemmer, som overleverer 
stafetten til det nye råd, der indtræder første 
søndag i advent.
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Hans Christian 
Andersen:

… spørgsmålet 
kom ganske 
overraskende og 
uden forvarsel: 
Var det ikke 
noget for dig at 
stille op til me-
nighedsrådsval-
get?  Et sådant 

spørgsmål kræver ud over et svar en grundig 
overvejelse. Så der gik et par uger med: på den 
ene side og på den anden side - lidt for og lidt 
imod. Tanken havde ikke lige strejfet mig, 
men afskrækkede mig egentlig heller ikke.

• Jeg kommer jo meget gerne i Kærum kirke til 
gudstjenester og forskellige arrangementer.

• Jeg tilhører menigheden omkring Danmarks 
smukkest beliggende kirke – et pejlemærke fra 
såvel land- som fra søsiden. Og ikke mindst et 
åndeligt pejlemærke i dagligdagen.

• Jeg holder meget af den hjertelige liturgi, der 
gennemføres i kirken – jeg føler mig velkom-
men og hjemme.

• Jeg håber på, i samarbejde med de øvrige 
rådsmedlemmer, at kunne virke for gode vilkår 
for evangeliets forkyndelse, for de ansattes 
trivsel og gode arbejdsforhold og ikke mindst 
for menighedens - unges som ældres - aktive 
deltagelse i kirkens liv.

• Jeg har jo som pensionist tiden og dermed 

Ulla Skytte Lorentzen:

Min indgangsvinkel og ja til menighedsråds 
arbejde i Kærum kirke er:

• Min glæde for Rikke, kirken, menigheden og 
fællesskabet.

• Årstidernes traditioner, livets fester og 
åndeligheden i kirken hænger for mig uløseligt 
sammen. Det at mødes til gudstjeneste om søn-
dagen er og vil altid for mig være en fest, som jeg 
er lykkelig for at være inviteret til.

• Jeg vil sætte en ære i at arbejde for Kærum 
kirkes virke og bruge min knowhow fra min 
tid som skolelærer til at få børn og voksne til at 
opleve den ”livets fest”,  som jeg betragter kirken 
som.

• Jeg er 73 år og vil, med al sandsynlighed, kun 
stille op for de næste fire år.   Men i de fire år 
kan jeg så passende også bruge tid på at lave PR 
for menighedsrådsarbejde og prøve at lokke lidt 
yngre kræfter til.

muligheden for at prioritere arbejdet i menig-
hedsrådet – skulle jeg blive opstillet og valgt! 

Så svaret blev et JA … som førte til opstilling, 
til valg og til formandsposten. Overvældende, 
men har du sagt A, må du også sige B!

Min kone og jeg bor i Nyhuse på 23. år. Vi 
startede som lærere i 10 år på Ejderskolen i 
Rendsborg, dansk skole i Sydslesvig. Flyttede 
hjem til Danmark i 1981, hvor jeg de næste 
28 år arbejdede først som skoleinspektør på 
Brahesholmskolen i Glamsbjerg kommune, 
dernæst på Tingløkkeskolen i Odense frem til 
pensioneringen i 2009.

Jeg er mig fuldt bevidst om det store ansvar, 
vi i menighedsrådet har for, at Kærum kirke 
fortsat er til stede i lokalsamfundet – ikke 
bare fysisk, men nok så meget som kultur-
bærende institution for menighedens daglige 
behov og ønsker. Lad os sammen fortsætte de 
gode og positive aftryk det afgående menig-
hedsråd har sat i Kærum Sogn.

Mogens Andersen 
Indlæg følger i næste kirkeblad.
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Søren Stagaard:

Jeg ser frem til at 
deltage i det til-
lidsfulde hverv, 
det er at blive 
valgt til Kærum 
menighedsråd.

Kirkens drift og trivsel ligger mig meget på 
sinde, og jeg regner med, at den erfaring, jeg 
har høstet, ved lignende tillidshverv, kommer 
mig til gode i Kærum menighedsråd.

Inge-Lise Sejrsbøl Christensen:

Jeg har brug for kirken. Kirken er et godt sted for 
mig at komme. Der er højt til loftet, og jeg bliver 
mindet om, at noget er større end jeg, samt at jeg 
ikke er alene. 

 Jeg er vokset op i Thy tæt på naturen. Thy er en 
forblæst egn af Danmark. Jeg er døbt og kon-
firmeret i Vestervig Kirke. Kirken er en smuk 
gammel klosterkirke. 

Efter at jeg havde afsluttet min sygeplejeuddan-
nelse på Thisted Sygehus i 1978, flyttede jeg til 
Odense, og fik job på Odense Sygehus. 

Vores fire børn er kommet til verden i Sdr Nærå. 
Min mand Mogens og jeg er viet i Sdr. Nærå 
Sognekirke, og vores fire børn er døbt i den hvi-
de kirke i Sdr. Nærå. Den røde kirke i Sdr. Nærå 
er valgmenigheden. 

I 1996 fandt min mand Mogens og jeg Kastan-
jegaarden. Vi ville gerne tættere på naturen og 
vandet. Så vi valgte at flytte til Melby. 

Jeg var i menighedsrådet i Sdr. Nærå. 

Da jeg i 1996 blev spurgt, om jeg ville i menig-
hedsrådet i Kærum, var det mig naturligt at sige 
ja. Jeg var i Kærum Menighedsråd indtil 2012.  
For mig er det meget betydningsfuldt, at vi har 
kirke her i sognet. Derfor vil jeg gerne i Menig-
hedsrådet. Jeg holder af at samarbejde og ser 
frem til arbejdet i Rådet.  
Det er motiverende for mig at kunne sætte 
aktiviteter i gang, som giver mening for os her i 
sognet. 

Nu hvor jeg er 64 år, har jeg ideer til at arbejde 
med kirkegården. Jeg er blevet valgt til kirke-
gårdsudvalget. Jeg glæder mig til, at vi sammen, 
personale og råd, kan drøfte hvordan de fysiske 
rammer på kirkegården kan tilpasses og udvik-
les således, at vort sidste hvilested kan imøde-
komme de ønsker, vi måtte have for os selv og 
vore efterladte.

Lene Kastrup Poulsen 
- afgået medlem:

Tak for 20 spændende, givende og interessante 
år i Kærum Menighedsråd. Det begyndte med 
en verden, hvor jeg ikke kendte til noget af det, 
der foregik. Siden har jeg haft og oplevet meget 
forskelligartede og spændende roller. Jeg vil 
nævne noget af det:

• Aktivitetsudvalget som formand,  hvor  
 det f.eks. var spændende at arrangere  
 sogneaftener med bl.a. Steffen Brandt og  
 Nasser Khader. Sogneudflugter med godt  
 indhold og til spændende steder.

•  Kirkegårdudvalget  som formand.   
 I samarbejde med vores graver Poul havde  
 vi indflydelse på struktur og beplantning af  
 kirkegården. Det sidste projekt er, at der  
 etableres en handicapvenlig adgang til  
 kirken.

• Personaleansvarlig for kirkegårdsområdet  
 bl.a. med MUS samtaler og udfærdigelse af  
 APV (Arbejdsplads vurdering)

•  Næstformandsposten har jeg varetaget i  
 3 valgperioder. 

•  Ansættelser af præster: Efter Brøgger   
 Madsen ansatte vi Carl Bjarkam. Efter   
 nogle år valgte han udfordringer i udlandet  
 og så søgte Rikke Graff heldigvis stillingen  
 og fik den. Jeg har gennem de mange år, haft  
 stor glæde og interesse i at være med til at  
 tage vare på Kærum Kirkes kulturværdier. 



JULEN 2020?
Der bliver ikke jul i år! Proklamerede købman-
den i DR’s julekalender fra 1979. Den legenda-
riske julekalender: Jul i Gammelby.
Købmanden i Gammelby er ved at gå til af be-
kymring over, at hans fragtskib, det gode skib 
Haabet, endnu ikke er kommet i havn, og han 
proklamerer, at sker det ikke, bliver der ingen 
julefest i år.

I julekalenderen stifter man bekendtskab med 
julenisserne, der bor på loftet i købmandsgår-
den, og som ikke vil finde sig i, at julen bliver 
aflyst. Så i ledtog med købmandens børn, Mads 
og Mette, finder de på forskellige drillerier, der 
skal overbevise købmanden, der også er byens 
borgmester, om, at han gør bedst i ikke at aflyse 
julen.

Købmandens proklamering synes skræmmen-
de aktuel. Ikke fordi vore fragtskibe ikke når 
frem inden jul, men fordi en pandemi har ramt 

os på det mest sårbare punkt: Glæden ved at 
være sammen og fejre julen sammen. Glæden 
ved at sidde side om side tæt pakket på kirke-
bænkene og synge julesalmer, mens duggen 
driver ned af de små kirkeruder. 

Glæden ved at se de store juletræer med lys 
i kirken, lytte til juleevangeliet;for det skete 
i de dage. Glæden ved at hilse på hinanden, 
på alle som nu er hjemme ved juletid, og som 
man måske ikke har hilst på siden sidste års 
julegudstjeneste.

Naturligvis bliver det jul – også i år, for julen 
findes uafhængigt af, hvordan den fejres. 
Og det er netop det store spørgsmål i år - ikke 
om julen bliver,  men hvordan den bliver?
Hvor mange må vi være i kirken? Hvordan ser 
det ud med pandemien til den tid? Må vi synge 
julesalmer? Bliver vi afvist ved kirkedøren?
Spørgsmålene er mange, og menighedsråd og 

personale ved kirkerne har gjort sig mange 
overvejelser over, hvordan vi kan fejre højtiden 
i vores kristne kirke. Hvis vi må. I skrivende 
stund opererer vi med de retningslinjer, der er 
gældende nu, men som måske ændrer sig inden 
jul.

Alle er velkomne, plejer vi at skrive til hver 
gudstjeneste. Alle er velkomne i julen også i år, 
men i år kræver det, at man reserverer en plads, 
så man ikke skal gå forgæves.

I år har vi planlagt flere gudstjenester i julen, 
herunder også den 23. december - lille juleaften 
- og håber på den måde at kunne imødekomme 
ønsket om at synge julen ind i kirken.

Knud Jensen graver ved Sønderby kirke og 
Camilla Fisker, gravermedhjælper. 
Foto taget af Thomas Obeth

Grandækning Kærum Kirke – Poul Andersen. 
Foto taget af Thomas Obeth

NYT FRA KIRKERNE



PLADSRESERVERING TIL JULENS GUDSTJENESTER
Det er i år på grund af de gældende Covid-19
-relaterede restriktioner nødvendigt med 
pladsreservering til udvalgte gudstjenester.

For at reservere plads til gudstjenesten i kirken 
skal du sende en henvendelse via mail til den 
mail, der vedrører den ønskede gudstjeneste.

Du kan godt reservere til flere mennesker ad 
gangen, men det er vigtigt, at I alle er i samme 
smittekreds og kan sidde ved siden af hinanden. 
Husk at opgive antallet af personer.

Vi skal derudover bruge et navn, reservationen 
kan stå i. Dette navn kommer til at stå på den 
bænk, du/I må sidde på.

Da der et begrænset antal pladser i kirkerne 
arbejder vi med ’først til mølle’-princippet.
Vi opfordrer derfor også til, at man kun bestiller 
pladser, hvis man er sikker på at kunne komme 
og ikke til flere end man kommer.

Er der ikke flere pladser ved den ønskede guds-
tjeneste, er der måske mulighed for at deltage ved 
en af de andre tjenester. Send blot en ny mail. 
Din bestilling er først registreret, når du har fået 
svar på din mail.

Henvend dig til følgende mailadresser:

De ni læsninger d. 13. dec. kl.19.00 i Kærum: 
sksogne02@gmail.com 
(tilmelding senest d. 11. dec.)

23. dec. kl. 17.00 i Kærum: 
sksogne02@gmail.com 
(tilmelding senest d.20. dec.)

23. dec. kl. 19.00 i Sønderby: 
sksogne01@gmail.com 
(tilmelding senest d. 20. dec.)

24. dec. kl. 13.00 i Sønderby: 
sksogne01@gmail.com 
(tilmelding senest d. 20. dec.)

24. dec. kl. 14.00 i Kærum:
sksogne03@gmail.com 
(tilmelding senest d. 20. dec.)

24. dec. kl. 15.00 i Sønderby: 
sksogne01@gmail.com 
(tilmelding senest d. 20. dec.)

24. dec. kl. 16.00 i Kærum: 
sksogne03@gmail.com 
(tilmelding senest d. 20. dec.)

I fald du ikke har adgang til en pc eller et mailsy-
stem, er du velkommen til at ringe til Dorte Pam-
perin, Sønderby menighedsråd på tlf: 22 53 46 22

Vi håber på forståelse i forbindelse med reser-
vationssystemet og eventuelle fejl i forbindelse 
hermed.

Vær velkommen, Herrens år!
Indled nytårsaften med gudstjeneste, 
fællessang og nytårsmusik.
Hvis forholdene tillader det, vil menigheds-
rådet sørge for, at vi efterfølgende kan skåle 
og ønske hinanden et godt nyt år!

Alle er velkomne.

NYTÅRSGUDSTJENESTER 
31. DECEMBER

Kærum Kirke kl. 14.30 og 
Sønderby Kirke kl. 16.00

NYT FRA KIRKERNE

 
OBS: JULEGUDSTJENESTER den 24. dec. 2020
I  år vil julegudstjenesten i kirken være en kortere gudstjeneste, sådan at vi kan afholde i alt  
4 tjenester den 24. december og dog få tid til at spritte af og gøre kirkerne klar mellem tjenesterne.  
Igen håber vi på forståelse.
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Kærum kirke kl.9.00 og Sønderby 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

SØNDAG DEN 29. NOVEMBER 2020
1. søndag i advent

I år til de læsninger i Kærum Kirke vil et til lejligheden samlet ad hoc-
kor under ledelse af kirkernes organist Thomas Obeth synge satser af 
bl.a. Mozart, Grønbech, Peterson-Berger og Nystedt, der er valgt, så de 
afspejler de tekster, vi hører højtlæst. Yderligere medvirker 9 sognebørn, 
der læser læsningerne højt undervejs i gudstjenesten ligesom der også vil 
være salmesang.

Vær opmærksom på, at det er nødvendigt at bestille en gratis billet til 
denne gudstjeneste. Se under pladsreservering til julens gudstjenester.

DE NI LÆSNINGER I KÆRUM KIRKE 
3. søndag i advent kl. 19.00
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Dejlig er den himmel blå,
lyst det er at se derpå,
hvor de gyldne stjerner blinke,
hvor de smile, hvor de vinke
os fra jorden op til sig.                                                                                                               

N.F.S. Grundtvig 1810 og 1853

Kom til stemningsfuld gudstjeneste Hellig 
tre kongers aften, som markerer julens 
afslutning. Liturgisk gudstjeneste med 
altergang og fælles salmesang.

Alle  er velkomne

KÆRUM KIRKE DEN 
3. JANUAR KL.19.00
Hellig 3 Konger

NY KIRKESANGER  
VED SØNDERBY KIRKE
I sin afskedstale som kirkesanger ved Sønderby og Kærum kirke, 
takkede Per Sonne blandt andre Knud Jensen, som han kaldte 
sin medsanger. 

Gennem årene har vi nydt Knud Jensens stemme i kirken og 
salmesangen er blevet løftet til himmelske højder. 
På kraftige opfordringer er Knud Jensen nu ikke alene graver 
ved Sønderby kirke, men også sanger. 

Det synes nærmest overflødigt at byde Knud Jensen velkommen 
som kirkesanger i Sønderby kirke. Det er jo her, han hører til.

BØRNEGUDSTJENETSE
Sønderby Kirke d. 31. januar kl. 10.00

For børn der kan fejre 5 års dåbsjubi-
læum og for søskende og for alle andre 
børn, som har lyst at være med, gerne 
sammen med hele familien, er der 
bibelhistorie og sang for de mindste i 
Sønderby kirke ved sognepræst Rikke 
Graff og organist Thomas Obeth ved 
klaveret. Efter gudstjenesten er der 
forfriskninger.
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Find Sønderby og Kærum Kirker på facebook: www.facebook.com/sksogne

KÆRUM KIRKE

Døbt:
19. Sep.  Renée-Isabel Jensen
20. Sep.  Lærke Hovgaard Bjerre
25. Okt.  Annelia Rosenkjær Østergaard
25. Okt.  Nilas Rosenkjær Østergaard 
 
Viet:
12.Sep.  Karina Haurum Godskesen  
 og Ole John Godskesen 
Bisat:
29.okt. Finn Helmer Nielsen

 
SØNDERBY KIRKE   

Døbt:
19. Sep. Ollie Christian Joost  
 Sandberg Hansen
19. Sep. Molly Ribau Tofting
27. Sep. Silje Kjær Appel
 
Viet:
22. Aug. Isabel Damm Rigenstrup  
 og Niklas Rigenstrup Larsen
 
Bisat:
30. Sep. Anna Susanne 
 (Sanne) Jordan Jensen
26. Sep.  Frank Heliemann 
14. nov.  Find Jul Ebbesen

Kom til stemningsfuld gudstjeneste, 
hvor vi synger vinterens salmer og sange.
Selvom der ikke står noget i Bibelen om kyn-
delmisse, markerer dagen, at Jesus som spæd 
blev vist frem for Gud i templet. Kyndelmisse 
ligger 40 dage efter jul. Ifølge Moseloven var 
kvinder nemlig urene indtil 40 dage efter, de 
havde født. Først derefter kunne de komme i 
templet med deres barn og blive renset, og det 
fortæller Lukasevangeliet, at Maria gjorde. 
Derfor kaldes dagen også Mariæ renselsesdag. 

Kyndelmisse stammer fra det latinske Missa 
Candelarum, som betyder lysmesse. Og i mid-
delalderen var kyndelmisse en festdag, hvor 
man indviede de lys, som året igennem skulle 
bruges i kirken. 

Efter gammel folkelig skik fejrer vi til kyndel-
misse også, at vi nu er nået halvvejs gennem 
vinteren og at foråret og lyset derfor er på vej. 
I den danske digtning finder vi også kyndel-
misse nævnt. I folkemunde kaldte man dagen 
for Kjørmes Knud, som betyder Kyndelmisse 
knude. Og når vi synger Kyndelmisse slår sin 
knude eller om Kjørmes Knud, i Blichers ’Det 
er hvidt herude’ og Aakjærs ’Sneflokke kom-
mervrimlende’, så drejer det sig om den knude 
af frost, som vi kan opleve midt i vinterens 
mørke.
        
                                                                                                    

Kyndelmisse, folkekirken.dk

7. FEBRUAR  2021 - KYNDELMISSE
Kærum kirke kl. 17.00 og Sønderby kirke kl. 19.00

Konfirmeret i Kærum 
kirke d. 22.august

Sissel Groth Marcker

Phillip Dall Pedersen

Oliver Åholm 
Pontoppidan Jørgensen      
           



GUDSTJENESTER DECEMBER 2020 - JANUAR - FEBRUAR 2021

Kirkebil: Der kan bestilles kirkebil til gudstjeneste hos Taxa Fyn, Assens tlf: 65 50 50 50 
RG = Rikke Graff. Tlf. 64 74 10 68 / ES = Else Suhr Tlf. 64 77 10 83 / 29 10 10 93 / Adam Boas. Tlf. 64 73 10 16 / Helnæs kirke: Kontakt Marianne Terp 64 77 16 68

DECEMBER SØNDERBY KÆRUM DRESLETTE HELNÆS HAARBY LØGISMOSE

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

6. dec. 2.s.i advent 9.00 (RG) 10.30 (RG) Læsninger/julesalmer
11.00 (ES)

Morgenandagt
9.00 (ES)

10.00 (AB) INGEN

13. dec. 3.s.i advent INGEN 19.00 Ni læsninger
(RG)

Fælles Dreslette-Helnæs
Dreslette kirke: 11.00 (ES) 

15.00 - (AB) INGEN

20. dec. 4.s.i advent 17.00 (RG) 19.00 (RG) 9.30 (ES) 11.00 (ES) 10.00 (AB) INGEN

23. dec. 19.00 (RG) 17.00 (RG) INGEN INGEN INGEN INGEN

24. dec. Juleaften 13.00 (RG)
15.00 (RG)

14.00 (RG)
16.00 (RG)

11.30
16.00

10.00
14.30

13.00, 14.00
15.00, 16.00

INGEN

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

26. dec. 2. juledag 11.00 (RG) 9.30 (RG) Fællesgudstjeneste Dreslette-Helnæs-Haarby 
Haarby kirke kl. 10.00 (AB)

INGEN

27. dec. Julesøndag INGEN INGEN Fællesgudstjeneste Dreslette-Helnæs-Haarby
Dreslette kirke kl. 11.00 (ES)

INGEN

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

JANUAR / FEBRUAR 
1. jan. Nytårsdag INGEN INGEN INGEN INGEN 16.00 (AB) INGEN

3. jan. Helligtrekonger INGEN 19.00 (RG) 11.00 (ES) 9.30 (ES) 10.00 (AB) INGEN
10. jan. 1.s.e.h.3.k 10.30 (RG) 9.00 (RG) INGEN 17.00 (ES) 10.00 (ES) INGEN

17. jan. 2. s.e.h 3k 9.00 (ES) INGEN 11.00 (ES) INGEN 10.00 (AB) INGEN
24. jan. Sidste s.e.h3k INGEN 10.30 (RG) INGEN 9.00 (RG) 10.00 (AB) 8.45 (AB)

31. jan. Septuagesima 10.00 (RG) Børne. gudstj. INGEN 9.30 (ES) 11.00 (ES) 10.00 (AB) INGEN
7. feb. Seksagesima

Kyndelmisse
19.00 (RG) 17.00 (RG) Dreslette kirke: 19.00 (ES) 10.00 (AB) INGEN

14. feb. Fastelavn INGEN 10.30 (RG) 9.30 (ES) 11.00 (ES) 9.00 (RG) INGEN

21. feb. 1.s.i fasten 17.00 (AB) INGEN 11.00 (ES) 9.30 (ES) 10.00 (AB) INGEN

28. feb. 2.s.i februar INGEN 10.30 (RG) 9.00 (RG) INGEN 10.00 (AB) INGEN

7. marts 3.s.i fasten 10.30 (RG) 9.00 (RG) INGEN 19.00 (ES) 10.00 (ES) 8.45 (ES)
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40 ÅRS JUBILÆUM 1.JANUAR 2021
I efteråret 1980 søgte Sønderby kirke en ny 
graver med tiltrædelse pr. 1. januar 1981. Blandt 
ansøgerne til stilingen var Knud Jensen, 28 år 
gammel. Knud Jensen var dengang fastansat 
ved Kaj Balles gartneri og planteskole i Nordby. 
Knud husker, at hans far, Ejnar Jensen kom 
cyklende til Nordby, for at overbringe den gode 
nyhed. 

De første 20 år af sin ansættelse blev gravene på 
kirkegården gravet med håndkraft. Mens der i 
dag er færre begravelser end bisættelser, var det 
anderledes førhen. Det tog mellem seks og syv 
timer at grave én grav. Da Knud gravede den 
fjerde grav inden for tre uger, overvejede han, 
om graverstillingen skulle være midlertidig. I 
hvert fald krævede jobbet en stærk ryg og i det 
hele taget en vis fysik.  
 

Dengang krævede graverjobbet, at man om 
muligt skulle være endnu mere fleksibel end i 
dag. Det var før den automatiske ringning. Så 
hver morgen kl. 07.00 i sommerhalvåret skulle 
graveren ringe solen op. Og som bekendt står so-
len også op om mandagen, graverens ugentlige 
fridag. Det gjaldt om for graveren altid at sikre 
sig at kunne nå at komme tilbage til kirken for 
at ringe solen ned, hvis han havde ærinder uden 
for sognet. På kirketårnets loft kan man stadig 
se, hvor de tykke klokkereb har slidt mærker i 
brædderne. Når graveren stod her og kimede til 
bryllupper, kunne han se brudene ankomme til 
kirken ad Kirkebakken. Som en lanterne lyser 
kirketårnet op i mørket ved juletid. En tradition 
som Knud Jensen har indført.

Årstidernes sætter deres helt eget præg på 
kirkegården. Om sommeren planter graveren 
flere hundrede stedmoderplanter, og når deres 
tid er omme, erstatter han dem med isbegonier. 
I november måned dækker han gravene med 
sirlige mønstre af gran, der gerne skal holde helt 
ind i foråret. Og så starter det hele forfra med 
nye tusinder af stedmoderplanter. I dag passer 
graveren stort set alle gravsteder og alle kirke-
gårdens øvrige arealer. Men i et landsogn som 
Sønderby er graveren ikke kun graver. Knud er 
også kirketjener, fører protokol, skriver regnin-
ger ud og holder styr på pasningsaftaler.

Knud siger selv, at det, han holder mest af ved 
sit kald som graver, er friheden i arbejdet og 
den tillid han bliver vist af de mennesker, der 
kommer på kirkegården.

Præster er gennem tiden kommet og gået, men 
selv er Knud Jensen blevet på sin post. For 40 
års fortjenstfuld indsats er Knud af Sønderby 
menighedsrådet blevet indstillet til Dronningens 
Fortjenstmedalje. Vi takker ham for en særdeles 
velholdt kirkegård, som kommer os i møde med 
fred og paradisisk skønhed, allerede inden vi 
træder ind gennem den store smedejernslåge.

På grund af tiderne udsættes receptionen for 
vores graver til foråret. Datoen annonceres i 
næstkommende kirkeblad.

Sønderby menighedsråd


