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FØDSLER
Jordemoderen anmelder fødslen til sogne-
præsten. Hvis forældrene ikke er gift med 
hinanden, og ønsker sammen at varetage om-
sorgen og ansvaret for barnet og dele forældre-
myndighed, skal de udfylde en omsorgs- og  
ansvarserklæring på www.borger.dk som sen-
des 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: Mette Loftager
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Kirkebakken 21 
5631 Ebberup 
Tlf.: 64 74 10 68  
rgpk@km.dk  
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OPKLARING!

Det starter med et lig. To unge mænd er ude i 
en jolle for at fiske. Da en af dem pludselig får 
bid, er det imidlertid ikke en fisk, han har fan-
get. Til deres store forskrækkelse viser det sig, 
at krogen har sat sig fast i et lig, der ser ud til at 
stå ret op og ned på bunden af søen. 

Lystfiskerne stager sig hurtigt ind til bredden 
og løber op til den nærmeste gård for at tilkal-
de politiet. De to unge mænd bliver afhørt, og 
politiets tekniske afdeling får med stort besvær 
bjærget liget.

Der er ingen tvivl. Her er tale om et mord.

Sådan kunne den starte, kriminalromanen. 
Der bliver skrevet utallige af slagsen. Og bille-
der for vort indre øje tager form, som vi sidder 
og læser, måske i skyggen af solen i en behage-
lig lænestol, alt imens vi i overført betydning 
har taget detektivhatten på.

For som læser følger vi nu efterforskningen. 
Vidneudsagn og forklaringer stykkes lang-
somt sammen. Måske de samme personer 
spørges ud flere gange, fordi vidneudsagnene 
ikke stemmer overens. Vi opsætter teorier, 
men ender i blindgyder, udsagn om tider og 
alibier krydser hinanden, og vi må starte for-
fra, forsøge med nye teorier, nye mistænkte. 
Og efterhånden som fakta bliver slået fast, bli-
ver de mange slørede billeder mere og mere ty-
delige. Indtil vi forstår, og det til sidst står helt 
klart, hvem der er morderen og hvad der var 
motivet, hvordan det hele hænger sammen og 
er forløbet kronologisk.

I Johannesevangeliet er disciplene ikke nået 
dertil endnu. For dem er alt dét, som er hændt 
stadig blot slørede billeder. Det hænger ikke 
sammen for dem. Det hele er stadig uklart.

Deres opgave går på at finde ud af, hvem Jesus i 
virkeligheden er. Eller rettere om han vitterligt 
er den, han siger, han er. Disciplene er forvir-
rede. 

Selvom vi i kirkeåret befinder os her mellem 
påske og pinse, og Jesus ér blevet korsfæstet, 
så er vi i Johannesevangeliet ikke nået længe-
re end til kort før tilfangetagelsen. Mordet har 
endnu ikke fundet sted.

Jesus forsøger at forberede sine disciple på, 
hvad der vil ske. For hovedpersonen, Jesus, 
han ser klart. Han ved, at tiden er nær. Der 
er ikke længere megen tid til at fortælle om 
den Gud, han er sat i verden for at åbenbare.  
 
Samtalerne mellem Jesus og hans disciple har 
til hensigt at indgyde dem mod. For han ved, 
at de, hans følgere, vil se ham blive myrdet, 
henrettet.  

Det mord, de om kort tid skal se, vil ikke blive 
kategoriseret som en uopklaret mordsag. Der 
er vidner, masser af vidner. Motivet er hævn, 
jalousi, forurettelse og misforståelse, og mor-
derne er menneskeheden.

Men i modsætning til kriminalromanen, hvor 
bogen slutter efter mordet er opklaret, så er 
det anderledes her. 

For denne historie slutter ikke dér. Tvært-
imod, først nu begynder den for alvor! Ja, 
Jesus bryder ligefrem ud af historien og be-
væger sig væk fra den tomme grav, videre 
gennem historien og op gennem tiden for 
at nå enhver af os, enhver som hører og tror. 
 
Han siger nemlig til sine disciple, også selvom 
de på nuværende tidspunkt - før genopstandel-
sen - ikke har en jordisk chance for at forstå 
det, at Han ikke er den, der lukker og slukker 
efter sig. Det bliver ikke bare mørkt efter Ham. 
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Han siger ikke, efter mig kommer syndfloden. 
Dér har vi været. Han siger heller ikke, efter 
mig kommer jordens undergang. Nej, efter 
mig, siger Han, vil alt det, jeg har talt til jer i 
billeder bliver overdraget til jer.

Det er som om, han her skriver Testamente. En 
slags myndighedsoverdragelse: Vær så god, det 
er din mulighed for at bede til Gud i mit navn, 
alle slør mellem dig og din Gud skal blive løf-
tet. Eller som en lille dreng en gang udtrykte 
det: Der er direkte forbindelse mellem Gud og 
mig.

Myndighedsoverdragelsen rækkes fra de før-
ste disciple frem til os, der stadig den dag i dag 
samles i hans navn. Også vi er medskrivere på 
det kristne evangelium.

Der findes et begreb, som kaldes fan fiction. 
Det dækker over, at man som læser og som fan 
af en roman, for eksempel Harry Potter, på en 
særlig fanside selv kan gå ind og skrive videre 
på romanen. På den digitale side skrives der vi-
dere på historien, selv efter den egentlig er slut.

På samme måde skriver vi hver især, som en 
del af den kristne menighed, videre på den 
kristne historie - ikke med pen og ikke på 
computer, men med vore liv. For vi er kirkens 
levende stene, Kristus vort fundament og som 
fans af Kristus skriver vi i overført betydning i 
vort daglige virke videre på verdens historiens 
mest skelsættende begivenhed. At Gud blev 
menneske.

Sognepræst Rikke Graff
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PINSE ER KIRKENS FØDSELSDAG

Ordet pinse kommer af det græske ord pente-
koste. Det betyder den halvtredsindstyvende 
og refererer til, at pinsen falder 50 dage efter 
påske.

Pinsen er festen for Helligåndens komme.  
Her fejrer vi, at Helligånden, som er Guds Ånd, 
kom til verden og skabte tro, håb og fællesskab 
blandt mennesker.

Pinsen er helt centralt for den kristne kirkes 
begyndelse, for da Helligånden kom til discip-
lene, blev de sendt ud i verden for at dele deres 
tro på Jesus med alle.

Som tegn på, at de havde fået Guds Ånd, 
begyndte de at tale og forstå alle sprog. Det blev 
begyndelsen på de første kristne fællesskaber, 

menigheder. Derfor kaldes pinsen også for 
kirkens fødselsdag.

Fortællingen om pinseunderet betyder, at Gud 
igen var til stede i verden. Ligesom Gud før var 
til stede i sin søn, Jesus, er Gud det nu gennem 
sin Ånd. Det fællesskab, der opstod omkring 
Jesus, da han levede på jorden, døde og opstod, 
skulle nu udbredes til hele verden.

Oprindeligt er pinsen en jødisk fest, der marke-
rer den jødiske påskes afslutning, og minder 
om den pagt Moses indgik på Sinaibjerget, 
hvor han fik lovens tavler. Den jødiske pinsefest 
er samtidig en høstfest, som blev fejret med 
valfart til Jerusalem. Derfor var der altid 
jøder fra mange folkeslag i Jerusalem til pinse. 
Kirken har overtaget festen, og givet den sit 

eget indhold, nemlig fejringen af Helligåndens 
komme til verden.

I Danmark forbinder mange højtiden med 
N.F.S. Grundtvigs pinsesalmer. Især i salmen 
I al sin glans nu stråler solen, (Salmebogen nr. 
290), hvor Helligåndens komme sammenlignes 
med sommerens komme i den danske natur. 

Helligånden er ligesom vinden og åndedrættet 
usynlig, men afgørende for menneskets liv.  

Fordi Helligånden er usynlig, taler vi ofte om 
den i billedsprog.  
De mest almindelige symboler på Helligånden 
er duen, ilden og vinden. 
 
Kilde: Folkekirken.dk

I AL SIN GLANS NU STRÅLER SOLEN

1 I al sin glans nu stråler solen,
livslyset over nåde-stolen,
nu kom vor pinselilje-tid,
nu har vi sommer skær og blid,
nu spår os mer end englerøst
i Jesu navn en gylden høst.

2 I sommernattens korte svale
slår højt fredskovens nattergale,
så alt, hvad Herren kalder sit,
må slumre sødt og vågne blidt,
må drømme sødt om Paradis
og vågne til vor Herres pris.

3 Det ånder himmelsk over støvet,
det vifter hjemligt gennem løvet,
det lufter lifligt under sky
fra Paradis, opladt på ny,
og yndig risler ved vor fod
i engen bæk af livets flod.

4 Det volder alt den Ånd, som daler,
det virker alt den Ånd, som taler,
ej af sig selv, men os til trøst
af kærlighed med sandheds røst,
i Ordets navn, som her blev kød
og fór til Himmels hvid og rød.

 
5 Opvågner, alle dybe toner,
til pris for menneskets forsoner!
Forsamles, alle tungemål,
i takkesangens offerskål!
Istemmer over Herrens bord
nu menighedens fulde kor!

6 I Jesu navn da tungen gløder
hos hedninger så vel som jøder;
i Jesus-navnets offerskål
hensmelter alle modersmål;
i Jesu navn udbryder da
det evige halleluja.

7 Vor Gud og Fader uden lige!
Da blomstrer rosen i dit rige,
som sole vi går op og ned
i din Enbårnes herlighed;
thi du for hjertet, vi gav dig,
gav os med ham dit Himmerig.

N.F.S. Grundtvig 1843 og 1853.
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Hjerteligt tak for al opmærksomhed omkring mit 40 års jubilæum.

                  Venlig hilsen graver Knud Jensen
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DET SKER

SOMMERAFTENS KONCERTER

Vær med, når vi i kirkerne bliver gæstet af  dygtige, unge  
musikere, der vil spille spændende programmer og spille 
op til fællessang!      
 
Ved begge koncerter medvirker organist Thomas Obeth.  
Koncerterne varer mellem 30 og 45 minutter. 

Hvis restriktionerne tillader det, vil menighedsrådene byde  
på et glas efter koncerten. 

Alle er velkomne.            

15. juli i Sønderby Kirke   kl. 17.00      
   
Trompetist Magnus Tipsmark, der spiller nordisk musik.  

29. juli i Kærum Kirke kl. 17.00        
   
Fløjtenist Jane Beuschau, der spiller ny dansk musik,  
gammel tysk musik og meget andet. 



Årets sogneudflugt  
 
Der annonceres i lokalposten

Sønderby Kirke kl. 9.00

Kærum Kirke kl. 10.30

HØSTGUDSTJENESTE
Søndag 19. september  

DET SKER

SOGNEUDFLUGT - UD I DET BLÅ
Søndag den 29.august

SÆT KRYDS I KALENDEREN



FRA KIRKEBOGEN

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

SØNDERBY KIRKE   

Bisat/begravet:
4. marts 2021 Poul Andersen, Ebberup

1. maj 2021 Poul Hollensted, Ebberup

KÆRUM KIRKE   

Konfirmeret:
30. april  Malou Celine Hammerich
  Nielsen, Ebberup

30. april  Anders Christian 
  Holm Rasmussen, Ebberup

Bisat/begravet:
20. februar Gerda Marie Nielsen, Assens

31. marts  Peter Knud Ingerslev, Thorø Huse

15. april  Hans Erik Pedersen, Ebberup

22. april  Annelise Skovgård Olsen, Thorø Huse

4. maj  Ellen Allerup Jørgensen, Ebberup



GUDSTJENESTER JUNI - JULI - AUGUST 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 og Kærum Kirke hos Taxa Fyn, Assens tl   f: 65 50 50 50. Helnæs kirke: Kontakt Marianne Terp 64 77 16 
68.

JUNI SØNDERBY KÆRUM DRESLETTE HELNÆS HAARBY LØGISMOSE

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

13. juni 2.s.e.trin Fællesgudstjeneste: Sønderby Kirke - For alle 5 sogne: kl. 10.00 (RG)

20. juni 3.s.e.trin 9.00 (RG) INGEN 11.00 (RG) INGEN Friluft. 
14.00 (AB) INGEN

27. juni 4.s.e.trin 10.30 (RG) INGEN INGEN 11.00 (ES) 9.00 (RG) INGEN

JULI
4. juli 5.s.e.trin INGEN 9.00 (ES) 11.00 (ES) INGEN 10.00 (AB) INGEN

11. juli 6.s.e.trin 9.00 (AB) INGEN Fællesgudstjeneste Helnæs Kirke 11.00 10.00 (AB) INGEN

18. juli 7.s.e.trin 9.00 (RG) 10.30 (RG) 11.00 (ES) INGEN 9.00 (ES) INGEN

25. juli 8.s.e.trin 10.30 (RG) 9.00 (RG) INGEN 11.00 (ES) 9.00 (ES) INGEN

AUGUST
1. august 9.s.e.trin 9.00 (RG) 10.30 (RG) Fælles gudstjeneste: Dreslette kirke kl. 11.00 (ES) INGEN

8. august 10.s.e.trin INGEN 9.00 (AB) Konfirmation  
10.00 og 12.00 INGEN 10.00 (AB) INGEN

15. august 11.s.e.trin 10.30 (RG) 17.00 (RG) 9.00 (RG) INGEN 10.00 (AB) INGEN

22. august 12.s.e.trin Konfirmation  
10.00 og 12.00 INGEN INGEN INGEN Konf. 10.00 INGEN

29. august 13.s.e.trin Sogneudflugt  
- der annonceres i lokalposten INGEN 19.00 (AB) Konf. 10.00 INGEN

SEPTEMBER

5. september 14.s.e.trin 9.00 (RG) 10.30 (RG) 11.00 (ES) 9.30 (ES) 10.00 (AB) 
HØST INGEN



FARVEL TIL VORES ORGANIST

Søndag den 15. august er sidste gang  
Thomas Obeth sidder ved orgelet i Sønder-
by og Kærum kirker som ansat organist. 
 
Thomas er blevet optaget på Det Jyske Mu-
sikkonservatorium i Aarhus og har derfor 
opsagt sin stilling.

Han skriver:  Det har været nogle sjove og læ-
rerige år, der har været med til at forme mig 
både som musiker og som menneske.

Søndag efter søndag har vi holdt gudstjenester, 
der har været gode at have, så jeg altid har haft 
noget at øve henimod. Alle musikere kender 
det, at man ikke føler sig inspireret til at øve, 
men takket være jer, så har jeg ikke haft no-
get valg, for på søndag skal jeg kunne præstere 
– og da gerne noget andet end sidste søndag!  
 
Dette har været med til at give mig en arbejds-
moral, som i sidste ende har resulteret i, at jeg 
kun fik 12-taller til min optagelsesprøve på Det 
Jyske Musikkonservatorium i uge 2.

Da jeg startede herude, var jeg kun 17 år 
gammel og jeg vil gerne benytte denne lej-
lighed til at takke både jer i menigheds-
rådene, det nye som det gamle, og mine 
kolleger for, min unge alder til trods, al-
drig at have behandlet mig som et barn.  
 
Jeg har fået ansvar som en voksen og når jeg 
har tilkendegivet en idé eller en holdning i for-
skellige sammenhænge har jeg en oplevelse af, 
at være blevet taget lige så seriøst som havde 
jeg været min alder det dobbelte. Det er kun de 

færreste musikere på min alder, der kan skrive 
på CV’et, at de har haft deres ”eget” kor, fået 
lov til at arrangere koncerter og alt muligt an-
det. Tak for det!

Bedste hilsner, Thomas Obeth.

 
 

Menighedsråd og personale takker Thomas 
Obeth for at have løftet musikkens toner til 
himmelske højder i vore gamle middelalder 
kirker i Sønderby og Kærum sogn siden juleaf-
ten 2017, hvor Thomas fik sin ilddåb. 

Vi takker for et godt og frugtbart samarbejde 
og ønsker Thomas alt godt i den spirende og, 
uden tvivl, store musikkarriere.
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