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VENTETID
Mens vi venter var et tv program, som fand-
tes den gang alle vidste, hvem tegneren Jørgen 
Clevin var. En mand som kunne både tegne og 
fortælle, og som ved den vidunderlige respekt 
for langsomheden, der fandtes en gang, fik stre-
gerne på papiret til at fremmane fortællingen.

Udsendelsen blev sendt juleaftensdag. Den dag 
på året som for de fleste børn sneglede sig af-
sted. For sådan er det, når der er noget, man 
glæder sig til, så føles tiden lang. Titlen på dette 
program kunne danne overskrift for den tid, vi 
oplever nu. 

Mens vi venter. Vi venter på vacciner og lysere 
tider, og vi venter på, at vi igen kan bevæge os 
frit og gense vore venner og stå tæt og se hinan-
den i øjnene uden mundbind, der distraherer 
billedet. 

Og mens vi venter, så lad os se på de motiver, 
som påsken tegner. 

Almindeligvis har vi travlt med at komme forbi 
langfredag for at komme hen til påskemorgen. 
Vi vil ikke vente, men vil så gerne trøste lidelsen 
væk. Vi vil så gerne, at alle skal være glade, så 
”tør øjnene og snup en kiks!”. Vi kommer væl-
tende med trøstende ord om, at Guds kærlighed 
er det stærkeste, der findes, og at Jesus er vort 
håb, for han lægger dødens og gravens mørke 
bag sig. Alt det som forkyndes, og som nemt 
kommer til at virke som en hel masse ord, præ-
sten selv synes lyder godt og poetisk og gerne 
overbevisende og måske også en lille smule rø-
rende. Vi vil så gerne mase håbet ned over folk, 
men lidelse skal tages alvorligt. Den skal ses,  

og den skal høres, ellers er vi jo blevet forladt. 
Noget af styrken ved kristendommen er netop, 
synes jeg, at lidelsen anerkendes, og det gør den 
fra højeste sted. Min Gud, min Gud, hvorfor har 
du forladt mig? råber Jesus fra korset.

Vi siger ofte til hinanden: du må ikke opgive 
håbet! Som om det er noget, vi selv bestemmer. 
Det sker jo, at vi mister det, og håb er ikke no-
get, man selv kan tage. Derfor kan det virke 
som en forbandelse, at man skal håbe, og det 
kan give både hovedpine og myoser. Livet kan 
blive nervøst, hvis vi skal finde en mening i alt. 
Ved at blive befriet fra sit håb, sker der måske 
noget, som vi slet ikke havde turdet håbe på. 
Det handler om erkendelse, om at vi ser virke-
ligheden i øjnene, også den, som gør ondt!

Jeg kan stadig huske første gang, jeg stødte på 
udtrykket medmisbruger.

En betegnelse for ham eller hende, som lever 
sammen med et andet menneske, som har et 
misbrug. Alkoholisme for eksempel. Som sam-
lever prøver man instinktivt at dække over 
misbruget, man bortforklarer enkelt episoder, 
man undskylder dem, man finder på små for-
klaringer oppe i sit hoved på, hvorfor han el-
ler hun hellere vil ud i byen end være hjemme; 
undskyldninger, man som medmisbruger kan 
komme på for at undgå at forholde sig til lidel-
sen og smerten, som ligger i at erkende, at man 
lever med et menneske, som er ramt af en syg-
dom, der har taget magten over ham eller hende. 
 



Langsomt bliver man taget til fange i sit behov for 
at ville have, at virkeligheden ikke er, som den er. 
 
Det er det samme, der sker, når der er tale om 
fysisk eller psykisk vold, og godt er det, at psy-
kisk vold nu er blevet anerkendt på lige linje 
med fysisk vold.

Det kan nemlig være med til at give os en be-
vidsthed om, hvor vigtigt det er, at vi tager også 
den del alvorligt. For ligesom fysisk vold er psy-
kisk vold ofte noget, som langsomt eskalerer, så 
langsomt at man ikke for alvor lægger mærke 
til, at det er det, man befinder sig i, i et psykisk 
voldeligt forhold. Langsomt bliver man ned-
brudt og forsøger at holde sammen på det hele 
og på billedet ud ad til og på børnene indtil den 
dag, hvor man ikke længere kan holde sammen 
på noget som helst. Indtil den dag hvor man 
giver slip og ser kendsgerningerne og lidelsen 
i øjnene!

Og når vi gør det, erkender det, så tillader vi 
måske også medlidenhed.

Som præsten, der spurgte en sygdomsramt: 
”synes du ikke det her er synd for dig?” og ved-
kommende svarede: ”nej, det er ikke synd for 
mig. Medlidenhed kan jeg ikke bruge til no-
get.” Præsten spurgte så: ”men hvis det var mig, 
der var i den samme situation, ville det så være 
synd for mig?” ”Ja, så ville det være synd for 
dig,” svarede hun. Når man i situationer hæv-
der, at det ikke er synd for os, selvom det ér det, 
så kan man opbygge en angst, mellem det, der 
er realistisk, og det man bilder sig, ind man skal 
kunne holde til.

Et godt eksempel er det ægtepar, hvor konen 
har lovet sin meget syge mand, at han skal få lov 
at dø hjemme. Men efter et langt og udmarven-
de sygdomsforløb, så sker det, at hun en fredag 
ringer til lægevagten, der vurderer, at hun ikke 
kan holde til endnu en hel weekends pleje af 
ham. Lægen tilbyder derfor at indlægge man-
den i weekenden, så konen får et pusterum. 
Det siger man meget ofte ja til, og ikke sjældent 
sker det, at den indlagte ægtefælde dør under 
indlæggelsen og således nu også for ægteparret 
her. Manden dør under indlæggelsen, og ef-
terfølgende sidder konen nu alene tilbage med 
en skyldfølelse over, at hun ikke opfyldte sin 
mands ønske om at dø hjemme. Her siger præ-
sten så overraskende: ”jeg synes det var dårligt 
at du ikke lod din mand blive hjemme, hvorfor 
lod du ham ikke blive hjemme?” Og ved at gå 
med ind i skylden, kunne konen svare: ”jamen, 
jeg kunne ikke holde til mere.”

Magtesløsheden står klar og skyldfølelsen for-
svinder. Når vi fortrænger magtesløsheden, er 
det som at springe langfredag over, men det dur 
ikke; vi bliver nødt til at se den i øjnene.

Når man indser, at man har brug for medliden-
hed eller brug for at blive løst fra det, man ville 
ønske, man kunne holde til, men ikke kan hol-
de til, så bevæger man sig hen til et realistisk 
sted. Kristendommen handler ikke bare om at 
tro på Gud, og så er alt godt, og SÅ bliver du 
glad, nej, kristendommen har alle aspekter af 
den menneskelige tilværelse med.

Og det er en stor styrke ved kristendommen. At 
vi siger tingene, som de er, at død og lidelse og 
meningsløshed hører med, at der findes situati-

oner, hvor der ikke er nogen trøst, men hvor det 
netop kan virke lindrende, at andre ikke bare 
lukker øjnene og lader, som om den ikke findes.

Følelsen af gudsforladthed hører underti-
den med til et menneskeliv. Og det lindrer 
ikke at møde et menneske, som vil trøste 
den følelse væk, men måske der kan åbne 
sig et vindue, hvis vi står ved, hvor ban-
ge vi i grunden kan være, også for døden. 
Måske ikke fordi vi er bange for, hvad der er 
på den anden side, for der er Gud, men fordi vi 
ikke kan holde tanken ud om at miste dem, vi 
holder af. Og fordi vi selv kan være så frygteligt 
bange for at slippe det her dejlige liv og dem, 
vi holder af. Og når vi har det sådan, er håbet 
måske, at en anden siger: ”jeg kan godt forstå, 
at du har det sådan.” For så er vi pludselig ikke 
helt alene. 

Og måske det var det han ville fortælle os, vores 
Frelser og Forsoner, at vi ikke er alene. 

Han kender lidelsens inderste væsen. Også den 
gik han ind i for vores skyld.

Ventetiden hører med og den har en værdi i sig 
selv. Mange husker hvordan tegneren Clevin 
skabte nye horisonter de juleaftensdage, der 
sneglede sig afsted. De pågældende juleaftener 
husker vi ikke nødvendigvis. Men vi husker ven-
tetiden. Ventetiden er ikke i sig selv meningsløs. 
Den rummer en mening, som vi en dag vil forstå. 

 
Sognepræst Rikke Graff
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KONFIRMANDOPGAVE
Efter jul oplevede konfirmanderne igen at for-
samlingsforbud og restriktioner forårsagede, at 
de hverken må komme i skole eller til konfir-
mandforberedelse.

De har blandt andre fået den opgave at skrive 
lidt om, hvad tiden med corona pandemien 
har fået dem til at tænke over. Bidragene er sat 
sammen til én lang refleksion. Her er konfir-
mandernes tanker:

Tiden med corona har fået mig til at spekulere 
over/være opmærksom på: 

Selvfølgelig hygiejnen. Men også hvor afhæn-
gige vi er af hinanden. Hvis vi ikke havde stået 
sammen hver for sig under det her udbrud ville 
vi ikke have klaret os så godt. 

Jeg tænker på at nogle er blevet mere ensomme 
og glæder mig til at vi kan være sammen igen.  

Det har fået mig til at tænke over livet, og om 
hvem jeg er, og hvordan jeg er. 

Corona har fået mig til at føle mig mega ensom 
og alene.

Jeg har ikke spekuleret særlig meget over det, 
kun lige over en ting og det er hvor meget får vi 
egentlig at vide i forhold til hvor slemt det er, at 
de skjuler noget for os, og det vi får at vide ikke 
er så slemt men i virkeligheden er det værre.

Tiden hjemme her har været lidt svær, da man 
ikke har kunnet se nogen, men jeg har godt nok 
også nydt roen hjemme. Jeg er blevet opmærk-
som på at prøve at nyde tiden, uanset hvordan 
den er.  

Tiden med Corona har fået mig til at være 
opmærksom på hvor kedeligt det egentligt er 
at sidde hjemme hele dagen, flere uger i træk, 
og kun mødes online. I stedet for at komme 
udenfor og være sammen med sine venner. 

Corona har fået mig til at være opmærksom 
på, at vi skal passe på hinanden og ikke mindst 
vores bedsteforældre. Vi skal huske at holde af-
stand og høre efter hvad myndighederne siger. 
Vi skal huske at spritte hænder / vaske hænder 
og god hygiejne. Når vi ser hvordan andre lan-
de lider under coronaen, tænker jeg tit på hvor 
godt vi har det i Danmark, og hvor godt vi har 
det i Ebberup i forhold til København. 

Corona har ikke fået mig til at spekulere over 
noget, dog skal man være opmærksom på at 
have mundbind på, spritte/vaske hænder og 
holde afstand.

Jeg synes covid 19 er irriterende ligesom alle 
andre. Man kan ikke få lov til særligt meget 
som fx man ikke må være sammen med mange 
af sine venner og min rideskole er lukket ned 
for stævner og undervisning. Jeg synes bare co-
vid 19 året er irriterende OG ! man kan heller 
ikke være sammen, hvis vi holder fødselsdag 
ved en familie eller vens, og noget jeg har været 
lidt bange for er, at nogen i min familie blive 
smittet med det.

Tiden med corona har fået mig til at være 
opmærksom på, hvor meget jeg har brug for 
og savner at være sammen med mine venner, 
familie og vigtige personer i mit liv.

Corona har påvirket mig på den måde, at jeg 
ikke kan være sammen med vennerne. Skole-
arbejde er meget sværere, man kan ikke tage så 
mange steder hen.

Tanker fra konfirmander 2021
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SKÆRTORSDAGENS FODFÆSTE
Skærtorsdagens navn henviser til den fodvask-
ning, der finder sted den aften, hvor Jesus giver 
os et lysende klart billede på, hvordan han for-
valter sin himmelske magt.

Jesus er fuldstændig bevidst om, hvem han er. 
Og det er oplagt at forvente, at en mand med 
hans myndighed, en myndighed fra selveste 
Gud, ville læne sig tilbage og lade sig servicere 
og uddelegere og diktere, men Jesus gør det stik 
modsatte.

Han vender magten på hovedet. Han viser os, 
hvem vores Gud er. En Gud, som tog en tjeners 
skikkelse på sig. Et aspekt ved kristendommen, 
som ér noget helt særegent og så ualmindeligt 
gådefuldt og smukt!

Vi har tre monoteistiske religioner. Jødedom, 
Islam og kristendom. I jødedommen kender vi 
Gud gennem Det Gamle Testamente, som vi har 
tilfælles med jøderne. Her er Gud så ophøjet, at 
ingen nogensinde ser ham. Han taler til patri-
arkerne gennem brændende tornebuske og fra 
skyen og gennem profeterne. I Islam betragtes 
Muhammed som den største og sidste profet, og 
også her er Gud fjern og utilnærmelig, ophøjet 
som en majestæt.

Den kristne Gud derimod giver sig til kende på 
en nærmest utænkelig måde.

Vores Gud stiller sig til tjeneste. Demonstrativt 
viser han os sin styrke, ikke ved at gøre sig selv 
større, men mindre. For vores Gud er en Gud, 
der bøjer sig, og det er derfor, hvad Jesus Kristus 

gør. Han bøjer sig ned og vasker sine disciples 
fødder rene og skære. Skær–torsdag.

At vaske andres fødder var slavearbejde. Ikke 
engang jødiske husslaver påtog sig det arbejde, 
det måtte de fremmede husslaver tage sig af.

Som disciplenes Herre og mester viser Jesus nu 
helt konkret, at den sande Herre er den, som 
sætter sig selv til side. Den, som ikke befinder 
sig på høje tinder i det fjerne og efterlyser vores 
kærlighed, men som sætter sit liv ind på selv at 
tjene den.

Jesus lægger sin kjortel og tager nu et klæde, og 
binder det om sig, som man binder et ligklæde. 
Med klædet antyder han, at hans tjeneste stræk-
ker sig helt ind i døden. Han holder disciplenes 
fødder og giver dem så at sige fodfæste.

Billedligt talt tager Jesus hele deres liv i sine 
hænder og vasker dem rene.

Det, vi er vidner til på skærtorsdag, er, som hele 
Jesu liv på jorden er det, en kærlighedsgerning. 
For når det gælder kærlighed, kan vi ikke nøjes 
med ordene alene. Kærlighedens fodarbejde er 
det, vi gør for den anden. 

Forstår I, hvad jeg har gjort mod jer? spørger Je-
sus.  I kalder mig Mester og Herre, og med rette, 
for det er jeg. Når nu jeg, jeres Herre og Mester, 
har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske 
hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede, 
for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer.

Ét er at tjene andre, en øvelse for livet, noget 
andet er at tage imod. Disciplen Peter har tyde-
ligvis et problem med at finde balancen. Så vask 
også hænderne og mit hoved, siger han til Jesus.

For nogen er det nemt at tage imod, men for 
langt de fleste af os kan det være noget af det 
sværeste. Måske fordi det her bliver så tydeligt, 
at vi er udleveret til hinanden, at vi har magt 
over hinanden. At vi står i gæld til hinanden, og 
ikke mindst til Vor Herre.

Vi har ikke prøvet at få vasket fødder af Jesus, 
men i dåbens vand, er vi blevet vasket rene i hans 
navn. Dåben er, som Martin Luther udtrykker 
det i sin lille katekismus; et nåderigt livets bad 
til en ny fødsel ved Helligånden. Syndsforladel-
sen i dåben befrier os til et nyt fællesskab. En 
pagt mellem Gud og menneske, som vi løbende 
bliver mindet om ved vort andet sakramente, 
nemlig nadveren.

Også i nadveren er det Gud, der kommer til dig 
og yder dig sin tjeneste. Og fra nadverbordet 
sendes du ud i hans tjeneste. Ligesom han har 
tjent dig, vil han, at du skal tjene andre. Og må-
ske det er dér, på vej væk fra nadverbordet, at 
vi forstår, at vi ikke skal lade en chance gå fra 
os for at række hånden ud til den, man er vred 
på.  Måske det er dér på vej væk fra nadverbor-
det, at man giver sig selv lov til at være sårbar, til 
bare at være menneske og ikke overmenneske. 
Måske det er her, man forstår, hvor stor betyd-
ning det kan have, at Gud elskede os først. At 
vores Gud er en Gud, der bøjer sig og giver os 
fodfæste.
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PÅSKE BETYDER FORBIGANG
For jøderne er påsken tiden, hvor man mindes 
udvandringen fra slaveopholdet i Egypten, som 
varede i 210 år. Pesach betyder også forbigang 
og er en reference til den dødsengel, der som 
den tiende og sidste plage slog alle førstefødte 
egyptiske børn ihjel. De jødiske børn reddede 
livet, fordi Gud havde instrueret jøderne i at 
smøre blod fra et slagtet lam på dørstolperne af 
deres huse. Når dødsenglen så dette blod ville 
den ’gå forbi’.
Den kristne påske bygger på den jødiske 
påskehøjtid pesach og på evangeliernes historie 
om forræderi, fornægtelse, lidelse, ydmygelse, 
smerte og død i det helt store format med Jesus 
Kristus i centrum. Men evangeliet rummer 

også beretningen om genopstandelse og om at 
livet vinder sin endelige sejr, da Jesus Kristus 
overvinder døden og lader graven tom tilbage.
Påsken er kristenhedens ældste fest, idet den 
jødiske påskefejring blev overtaget af Jesu 
tilhængere, der fyldte pesach med kristent 
indhold. Til sammenligning er julen den rene 
årsunge, da den kun har været højtideligholdt 
siden det 4. århundrede.
Påsken er også den største kristne højtid. Uden 
kors, lidelse, død og genopstandelse - altså 
uden påske –ingen kristendom.
                                                                                                            

Uddrag fra kristendom.dk

Skærtorsdag: 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten 
Johannes: Det var før påskefesten, og Jesus 
vidste, at hans time var kommet, da han skulle 
gå bort fra denne verden til Faderen; han havde 
elsket sine egne, som var i verden, og han 
elskede dem indtil det sidste. Og mens de holdt 
måltid – Djævelen havde allerede sat sig for, at 
Judas, Simon Iskariots søn, skulle forråde ham; 
og Jesus vidste, at Faderen havde lagt alt i hans 
hænder, og at han var udgået fra Gud og nu gik 
tilbage til Gud – så rejser Jesus sig fra bordet og 
lægger sin kjortel, tager et klæde og binder det 
om sig. Derefter hælder han vand op i et fad og 
giver sig til at vaske disciplenes fødder og tørre 
dem med klædet, som han havde bundet om 
sig. Han kom så til Simon Peter, og Peter sagde 
til ham: »Herre, vasker du mine fødder?« Jesus 
svarede ham: »Hvad jeg gør, fatter du ikke nu, 
men senere skal du forstå det.« Peter sagde: 
»Aldrig i evighed skal du vaske mine fødder.« 
Jesus svarede: »Hvis jeg ikke vasker dig, har du 
ikke lod og del sammen med mig.« Simon Peter 
sagde til ham: »Herre, så ikke kun fødderne, 
men også hænderne og hovedet!« Jesus sagde 
til ham: »Den, der er badet, behøver ikke at få 
vasket andet end fødderne, men er ren over det 
hele. Og I er rene; dog ikke alle.« Han vidste 
nemlig, hvem der skulle forråde ham; derfor 
sagde han: I er ikke alle rene. Da han nu havde 
vasket deres fødder og taget sin kjortel på og sat 
sig til bords igen, sagde han til dem: »Forstår I, 
hvad jeg har gjort mod jer? I kalder mig Mester 
og Herre, og med rette, for det er jeg. Når nu jeg, 
jeres Herre og Mester, har vasket jeres fødder, så 
skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har 
givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom 
jeg har gjort mod jer.« 

 Johannesevangeliet 13,1-15
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Find Sønderby og Kærum Kirker på facebook: www.facebook.com/sksogne

KÆRUM KIRKE

Døbt:
24. jan. 2021 Lars Hejgaard,  Thorøhuse
 
Begravet:
5. dec. 2020 Hans Regnar Madsen, Ebberup

 
SØNDERBY KIRKE   

Bisat/begravet:
17. dec.  2020 Hanne Larsen, Ebberup

5. jan. 2021 Kamma Elise Pedersen, Ebberup

8. jan.  2021 Gunnar Pedersen, Ebberup

6. feb. 2021 Dorthe Askov Sandberg, Brydegaard

12. feb2021 Finn Holst-Jacobsen, Ebberup

Efter højmessen den 9. maj i Sønderby kirke afholdes en reception for 
graver Knud Jensen med overrækkelse af fortjenstmedalje i forbindelse 
med 40 års jubilæet.
Der annonceres i dagspressen.

Sønderby menighedsråd

RECEPTION
Søndag 9. maj  



GUDSTJENESTER MARTS - APRIL - MAJ 2021

(ES) Else Suhr, (RG) Rikke Graff, (AB) Adam Boas, (K) Kirkekaffe, (*) Helnæs kirke betyder, at kirken måske er lukket pga. renovering. Se på hjemmesiden eller 
sogn.dk. 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.

MARTS SØNDERBY KÆRUM DRESLETTE HELNÆS HAARBY LØGISMOSE

7. marts 3. s. i fasten 10.30 (RG) 9.00 (RG) INGEN 19.00* (ES) 10.00 (ES) 8.45 (ES)

14. marts Midfaste 9.00 (RG) 10.30 (RG) 11.00 (ES) 9.30* (ES) 10.00 (ES) INGEN

21. marts Mariæ Bebudelsesdag 10.30 (RG) 9.00 (RG) 9.30 (ES) 11.00* (ES) 10.00 (AB) INGEN

28. marts Palmesøndag 9.00 (RG) 10.30 (RG) Fællesgudstjeneste 
Dreslette kirke: kl. 11.00 (ES)

10.00 (AB) INGEN

APRIL
1. april Skærtorsdag 19.00 (RG) 17.00 (RG) Fællesgudstjeneste Dreslette kirke: kl. 11.00 (ES) INGEN

2. april Langfredag 9.00 (RG) 10.30 (RG) Fællesgudstjeneste Haarby kirke: kl. 10.00 (ES) INGEN

4. april Påskedag 10.30 (RG) 9.00 (RG) 11.00 (ES) 9.30* (ES) 10.00 (AB) INGEN

5. april 2. påskedag INGEN 10.30 (RG) Påskevandring: Dreslette/Løgismose
Start: Dreslette Kirke Kl. 10.00 - Start: Haarby Kirke Kl. 10.00

11. april 1.s.e.påske 10.30 (RG) 9.00 (RG) Fællesgudstjeneste 
Dreslette Kirke kl. 11.00 (ES)

10.00 (AB) INGEN

18. april 2.s.e. påske 9.00 (RG) 10.30 (RG) Fællesgudstjeneste 
Dreslette Kirke kl. 11.00 (ES)

9.00 (ES) INGEN

25. april 3.s.e.påske 17.00 (AB) INGEN INGEN 11.00* (ES) 10.00 (AB) INGEN

30. april Bededag INGEN 10.00 Konf. 10.00 & 12.00 Konf. INGEN 10.00 Konf. INGEN

MAJ
2. maj 4.s.e.påske 10.00 & 12.00 Konf. INGEN 11.00 (ES) INGEN 10.00 Konf. INGEN

9. maj 5.s.e.påske 10.30 (RG) INGEN 17.00 (AB) INGEN 10.00 (AB) INGEN

13. maj Kr. Himmelfart Fælles gudstjeneste: Haarby kirke kl. 10.00 (ES) 

16. maj 6.s.e.påske INGEN 17.00 (AB) Fællesgudstjeneste Dreslette-Helnæs-Haarby 
Haarby kirke kl. 10.00 (AB)

INGEN

23. maj Pinsedag 9.00 (RG) 10.30 (RG) Fællesgudstjeneste Dreslette-Helnæs-Haarby
Dreslette kirke kl. 11.00 (ES)

INGEN

24. maj 2. pinsedag 10.30 (RG) INGEN INGEN 11.00* (ES) 10.00 (AB) INGEN

30. maj Trinitatis søndag INGEN 10.30 (RG) 9.00 (RG) INGEN 10.00 (AB) 8.45 (AB)

6. juni 1.s.e.trin 10.30 (RG) 9.00 (RG) INGEN 11.00* (ES) 9.00 (ES) INGEN



DET SKER

MENIGHEDSRÅDSMØDER I KÆRUM
Menighedsrådsmøder i Kærum afholdes i denne coronatid som digitale møder på Meet.  
Næste møde er : torsdag d. 18. marts 2021 kl 19.00. 
Meet åbnes kl 18.50. Hvis nogen ønsker at overvære et møde kan koden til Meet-mødet fås ved henvendelse til formanden  
mellem kl 18 og 18.30 på mødedagen. Ret til ændringer forbeholdes.

 
Kærum menighedsråd

VELKOMMEN TIL VORES NYE KIRKESANGER I KÆRUM SOGN
Pr. den første marts 2021 er Caroline Møller 
Mouritzen ansat som kirkesanger i Kærum kirke. 
Vi glæder os til  at tage godt imod hende. Kærum 
menighedsråd er overbeviste om, at Caroline er 
den helt rigtige kirkesanger til Kærum sogn.

Selv skriver hun:

 ”Musik har altid været en stor del af mig. Jeg 
er opvokset i en musikalsk familie, hvor vi alle 
synger mere eller mindre, og hvor kirkegang var 
en naturlig del. Lige siden jeg var barn, blev 
jeg fanget og grebet af sang og musik. Jeg har 
sidenhen sunget i mange forskellige konstella-
tioner. Jeg har blandt andet været afløser som 
kirkesanger, sunget i kirkekor som barn, sunget 
i forskellige bands, været i fire gospelkor, sunget 
i forskellige trioer, været backingsanger for for-
skellige danske kunstnere og sunget kor i X-Fac-
tor. Ud over min musikalske baggrund, er jeg 
uddannet pædagog i Aarhus i 2015, og derfor 
har jeg et stort kendskab til mennesker. Sidst 
men ikke mindst er jeg dirigent i Odense Gospel 
Choir, som jeg underviser hver tirsdag aften.  
Jeg er 31, gift og bor i Gelsted med min mand og 
vores datter på godt et år.” Caroline Møller Mouritzen


