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Stillingen er vacant

FØDSLER 
Jordemoderen anmelder fødslen til sognepræ-
sten. Hvis forældrene ikke er gift med hinanden, 
og ønsker sammen at varetage omsorgen og 
ansvaret for barnet og dele forældremyndighed, 
skal de udfylde en omsorgs- og ansvarserklæ-
ring 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 
udstedes en prøvelsesattest, som afleveres til 
sognepræsten.

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 velkommen 
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  FO
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NYT FRA KIRKERNE

SAMMENFLETNING 
 
I en anmelderrost samtidsroman hører man 
om en ung kvinde, der flytter til Vestjylland. 
Hendes kæreste har fået arbejde på en højskole, 
de er nybagte forældre, og er nu flyttet til den 
vestjyske by Velling. Forstanderinden på høj-
skolen er ivrig efter, at den unge kvinde skal få 
sig et arbejde, for hun ved, at så er chancen for, 
at parret bliver i området større. 

Forstanderinden er optimistisk: byen er fyldt 
med iværksættere og idealister, så mange ve-
getarer, at man kan fodre svin med dem, siger 
hun.  Det er ikke bare minkfarme og indre 
mission. Bønderne taler om andet end jord og 
fiskerne om andet end fisk. Forstanderinden 
går lige til sagen i forsøget på at finde beskæfti-
gelse til den unge kvinde, og hun spørger: Hvad 
kan du? Og den unge kvinde svarer: Jeg er en 
slags orakel, men de færreste ved det…

Inden længe har forstanderinden sørget for, at 
den unge kvinde er blevet brevkasseredaktør 
i det lokale dagblad. Og sådan får læserne nu 
indblik i de forskellige spørgsmål, oraklet bliver 
stillet. 

Kære brevkasse. Lyder det.

Kære brevkasse: 

Jeg er typen, der tænker meget på andre, 
modsat min mand, der tilhører dem, der mest 
tænker på sig selv. 

Vi skændes en del om vores forskellige værdier 
og er uenige om, hvordan vi skal opdrage vores 

børn. Hvad kan jeg gøre for at ændre ham?

Mange hilsner fra den betænksomme

Og hertil svarer oraklet, alias den nye brevkas-
seredaktør:

Kære martyr

Kender du typerne, der tit fortæller, hvilken 
type de er? De er aldrig den type, de tror. Når 
folk definerer sig selv, afslører de kun deres 
største ønsker eller dybeste frygt. Man må al-
drig have tillid til institutioner, der undersøger 
sig selv. Politibetjente der afhøres af vennerne, 
forskere der henviser til egne artikler. 

Kære martyr. Tal pænt om din mand, alle har 
et ansvar, når en sammenfletning skal finde 
sted. 

Bare fordi du ikke kan se dig selv, betyder det 
ikke, at du er usynlig.

Kærlig hilsen brevkassen

Der findes mennesker, der som Martha i 
evangeliet, hende der brokker sig over sin 
søster, altid synes, at de andre burde gøre noget 
andet og noget mere. Selvudnævnte martyrer, 
som mener at være fuldt ud berettiget til at 
fremhæve sig selv i forhold til den anden, i 
forhold til andre. Mennesker, der som Martha 
eller som martyren i brevkassen er hurtige til at 
definere sig selv, som ham eller hende, der har 
det sværest eller hårdest. 

En følelse, som kan spores helt tilbage til 
verdenshistoriens første mord, da Kain blev så 

dødeligt jaloux på sin bror Abel. For Abel, der 
er fårehyrde, er efter Kains opfattelse så meget 
bedre stillet end han selv, som er agerdyrker og 
skal slide og slæbe og rykke tidsler op af jorden 
og flytte sten dagen lang. Kain overser tilsyne-
ladende, at Abel som fårehyrde vogter dyrene 
med risiko for at miste livet - for glubske rovdyr 
er en konstant trussel. Men alt det medregner 
Kain ikke. 

Og da så det lader til, at Gud tager imod Abels 
offer, men ikke tager imod Kains offerrøg, som 
i stedet for at stryge til himmels, kryber langs 
jorden, bliver det for meget. Kain lader sin har-
me løbe af med sig, og slår sin bror ihjel.

Som martyren i brevkassen sættes på plads, 
sådan bliver også Martha i evangeliet sat på 
plads. Jesus er kommet ind i søstrenes hus. De 
to søstre, hvis bror er den berømte Lazarus, 
ham, som senere i evangeliet dør, men bliver 
vakt til live af Jesus.

Og måske Maria fornemmer, at Jesus, deres 
gæst, rummer den kraft, som hun selvfølgelig 
ikke har ord for, men som hun snart vil komme 
til at opleve. Hun fornemmer, at Jesus har noget 
på hjerte, som kræver, at man slipper sit eget og 
sætter sig ned og lytter. 

Maria sætter sig ved Jesu fødder. Hun glemmer 
tid og sted og de mange pligter, der kalder. 
Sådan som kærligheden kan få os til at glemme 
alt omkring os. 

Den gode del, som Maria har valgt, er at lytte 
til Guds ord. Dér hvor vi ikke, som Martha gør 
det, udelukkende definerer os i forhold til hin-
anden, men først og fremmest defineres af Gud.
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Som Maria sidder der ved fødderne af verdens 
Frelser, forstår hun, at uanset hvor meget hun 
giver, hvor meget hun gør for andre, så vil det 
aldrig overgå dét, som kommer fra oven. For 
den helt store giver, det er Gud. Og det er, hvad 
vi minder os selv om især ved årets høstguds-
tjeneste.

Vi kan harve og så og gøde, meget kan vi gøre, 
og ikke kun på marken, men i alle sammen-
hænge kan vi i overført betydning plante små 
frø, men uden Gud, ham som har givet os livet, 
uden Ånden, Livsånden, der som vinden sætter 
bevægelse i det hele, så er vi ingenting.

Uden Gud var vi ikke. Det er Guds vilje, at vi er 
her. Den forudsætning er vigtig at forstå. Det er 
den gode del til indsigt, som ikke skal tages fra 
Maria. En indsigt der kalder på taknemmelig-
hed. Præcis som vi indleder livet med at bringe 
vore børn til den kristne dåb, for at takke for li-
vet. Vi forstår, at vi kan gøre meget, og samtidig 
hviler det hele i Guds hænder.

Taknemmelighed flytter fokus. Som for eksem-
pel fra hvor meget man selv yder i forhold til 
andres indsats. I taknemmeligheden over livet 
og dem, vi har omkring os, flytter fokus fra 
egne behov. 

Brevkassens orakel er ved at tage kørekort, 
og i svaret til martyren bruger hun et udtryk 
fra trafikken. Hun skriver, at man selv har et 
ansvar for sammenfletningen. Man har selv et 
ansvar for, ikke at ændre andre, men for at ind-
gå i et fællesskab og finde ro i, at vi mennesker 
nu en gang er forskellige, og derfor bidrager på 
forskellig vis.

Der er jo ofte en grund til, at vi vælger de ven-
ner, vi gør, og de ægtefæller vi gør, måske netop 
fordi vi er forskellige. Hvis begge parter var 
Martha’er, så ville der jo aldrig være pauser og 
tænk at være børn af to Martha’er, hvor begge 
forældre farer rundt og konstant sørger for det 
hele. Og på samme måde, hvis begge parter var 
Maria’er, ja så blev det måske lidt for afslappet 
og der ville være brug for rengøringshjælp.

I det øjeblik vi forstår os selv i forhold til den 
Gud, vi skylder intet mindre end livet og 
afgrøden med korn og kerne og frugttræernes 
vitaminer og bær og urter og blomsternes fryd 
for øjet, så bliver dagenes gøremål, inklusiv at 
smøre madpakker, en sand fornøjelse.

For tænk at vi kan, at vi har kræfterne til det. 
At også vi er i stand til at skabe med vore 
hænder og hjerter. Vi er forbundne med vores 
Gud, så også vi kan skabe – godt nok i mindre 
målestok. Men skabe, det kan vi.

Det er meget brugt at tale om de gode gamle 
dage. Også ved høsttid. Man tænker på mad-
pakkerne i marken og ser for sig, hvordan alle 
hjalp til. Billederne af rugen, som bæres ind, 
og festen i laden og musikken der spiller op til 
dans. Men de gode gamle dage de findes ikke. 
De gode dage det er nu. På trods af pandemier, 
så er de gode dage nu. Nu hvor vi høster i over-
flod og alle bliver mætte.

Vi skal ikke langt tilbage i tiden, før vi støder 
på ordet ”kummermarchen”. En march, som 
i 1928 startede på den jyske alhede og endte i 
København, som beskrevet i bogen Sultegræn-
sen af den nu afdøde kulturhistoriker Peter 

Riis Møller, der selv som ung studerende måtte 
slutte sig til kummermarchen. Han beskriver 
at marts, april og maj måned var de smalle 
måneder, den tid hvor børn og gamle folk oftest 
døde. Vinterblege og forårssvage. Udhungret 
for det stof, man senere fandt ud af var c-vita-
min.

Der var tale om vårhunger og børnene åd den 
umodne rug. Når rugen blev grøn, gik børnene 
til marken, og endnu inden rugen havde dannet 
strå, vred de en tyk tot af planten og stak den 
i munden og tyggede, til der kun var en lille 
træet klump tilbage.

De såkaldt gode gamle dage bar på forskellige 
udtryk for sult - vårhunger, kummerform, 
skravl, forknyt, rakitisk - som i århundreder 
var hverdagsord og livsvilkår for store dele af 
befolkningen i Danmark.

Livet var hårdt og slidsomt. Arbejde var ikke 
var noget, man kunne gøre færdigt eller få fri 
fra, men en tilstand, man var i, når man var 
vågen. Bare tanken om den tid kan få enhver 
nymodens selvudråbt martyr eller Martha til at 
fremstå som forkælet. 

Underernæring og fejlernæring prægede 
vore forfædre. Menneskets kamp mod sulten 
herhjemme er forhåbentlig et overstået kapitel. 
Men vi må ikke glemme det kapitel. Rev vi 
marken let, det er gammel ret, fuglen og den 
fattige skal også være mæt. Vi må ikke glemme 
hvordan mennesker før os har slidt og slæbt.

Og vi må for Guds skyld ikke glemme at gøre 
som Maria, at sætte os ned, som vi gør det i kir-
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kens rum og lade taknemmeligheden gøre sit 
indtog. For ét er fornødent: at lytte til Guds ord 
og bevare det og bære det med os, så det viser 
sig i alverdens former for sammenfletninger og 
sammenhænge.

Sognepræst Rikke Graff 

”Mens de var på vandring, kom 
Jesus engang ind i en landsby, og en 
kvinde ved navn Martha tog imod 
ham. Hun havde en søster, som hed 
Maria; hun satte sig ved Herrens 
fødder og lyttede til hans ord. 

Men Martha var travlt optaget af at 
sørge for ham. Hun kom hen og sag-
de: »Herre, er du ligeglad med, at 
min søster lader mig være alene om 
at sørge for dig? Sig dog til hende, at 
hun skal hjælpe mig.« 

Men Herren svarede hende: »Mart-
ha, Martha! Du gør dig bekymrin-
ger og er urolig for mange ting. Men 
ét er fornødent. Maria har valgt 
den gode del, og den skal ikke tages 
fra hende.«  Luk.10,38-42



HØSTEN

Selvom høsten ikke er en kirkelig højtid med fast plads i kirkekalende-
ren, er der alligevel tradition for at fejre den i kirker landet over.

Høsten giver nemlig anledning til at takke. I gamle dage, da  
Danmark var en landbrugssamfund, holdt man høstgudstjenester, hvor 
man takkede for en overstået høst. I dag er høstgudstjenesten en anled-
ning til at takke for livet og de ting, vi omgiver os med i det daglige.    

DET SKER

Har du brug for at lave noget sammen med dit lille barn udenfor hjem-
mets fire vægge? Savner du at ses med andre i samme båd som dig selv? 
Mangler du inspiration til aktiviteter med dit lille barn? Så har du nu  
muligheden for at starte til babysalmesang i Kærum Kirke, hvor  
musikken og samværet med dit barn er i højsædet.

Vi vil bruge kirkerummets skønhed og ro til at sætte rammerne for nær- 
og samværet mellem jer. Vi vil både snakke, synge, lave fagter og bruge 
forskellige remedier samt instrumenter til at stimulere dit barns sanser.

Hvornår og hvor?
Hver tirsdag fra uge 37 til og med uge 41. Vi starter tirsdag den 14. 
september kl. 10.00 – 10.45. i Kærum Kirke. Herefter vil der være kaffe, 
morgenbrød og snak.

For hvem?
Børn i alderen 0-12 måneder med forælder eller bedsteforælder.  
Babysalmesang kræver ikke et stort kendskab til kirken, og du behøver 
ikke at være et musikalsk geni for at deltage; ALLE kan være med! 

HUSK AT DIT BARN ELSKER DIN STEMME!

Hvad skal medbringes?
Ud over dit barn og dig selv, skal du med-
bringe eget liggeunderlag, som dit barn 
skal ligge/sidde/stå på.  
Af mig får I et sanghæfte samt de remedi-
er eller instrumenter, vi får brug for.

Pris?
Det er gratis at deltage. Der er plads til 8 
børn på holdet.

Tilmelding?
Kontakt mig (Caroline) på enten mail:  
caromosangerinde@gmail.com  
eller telefonnummer: 29 91 99 08

Læs mere på Folkekirken.dk

BABYSALMESANG I KÆRUM KIRKE
TIRSDAG DEN 14. SEPTEMBER KL. 10.00

Sønderby kirke kl. 9.00 og  
Kærum kirke kl. 10.30  
 
Nu falmer skoven trindt om land og fuglestem-
men daler ... Og ... kirkerne er pyntet til høst og 
folkemusikkens toner på kontrabas, violin og 
guitar ved Matthæus Bech trio lyder i kirke-
rummet under gudstjenesten.
Alle er velkomne

NU FALMER SKOVEN
SØNDAG DEN 19. SEPTEMBER



DET SKER

KIRKETEATER I HÅRBY KIRKE
FREDAG DEN 8. OKTOBER KL. 17.00 - 19.00

Festlig familieforestilling med 2 skuespillere i 25 roller på en lille time!

Kirketeateret blander humor og alvor, underholdning og bibelhistorie. De to medvir-
kende skuespillere (Jens Jødal og Brian Kofod Jensen) udsætter historien om Moses, 
Farao og de ti plager for hinandens med- og modspil og tilsammen spiller de i alt 25 
roller på lidt under en time…

En sjov, skør og alvorlig teaterforestilling for børn og voksne!

Efter forestillingen er der spaghetti og kødsovs i sognegården.  
Pris kr. 50 for voksne og kr. 25 for børn. Tilmelding til Anne på telefon 30 13 55 93

Måske du kender dem fra ”alene i vildmarken ”. Hvor de to cykeldrenge vandt konkurrencen 
om, hvem der kunne klare sig i længst tid i naturen under åben himmel.

De to venner, Nicklas og Emil gæster os i Sønderby og fortæller om venskab og om deres cykel-
tur, hvor de tilbagelagde 24.391 kilometer og fik en uofficiel verdensrekord som verdens yngste 
duo på cykel rundt om jorden. 
En tur, der, som de siger, forandrede dem fra unge gutter til mænd. 
En livsbekræftende beretning om et positivt livssyn.

Sønderby konfirmandstue

 Fri entré  
Arrangører Sønderby og Kærum menighedsråd.

CYKELDRENGENE KOMMER TIL SØNDERBY 

27. OKTOBER KL. 19.00



DET SKER

SÅ KOM MEDALJEN ENDELIG!

Den forsinkede medalje for 40 års jubilæum og tro  
tjeneste som graver ved Sønderby kirke er nu endelig i hus 
og blev overrakt efter gudstjenesten den 27. juni 2021.
Og sådan ser den ud- madaljen- på den rette ejermand.

Sønderby menighedsråd.

ALLE HELGENS GUDSTJENESTE 

KÆRUM KIRKE KL. 17.00 &  
SØNDERBY KIRKE KL. 19.00

Den første dag i november, Alle Helgens søndag, er den søndag i kirkeåret hvor vi særligt 
mindes de mennesker, som er døde og ikke længere er her hos os. 
En stemningsfuld gudstjeneste med levende lys og musikalske indslag.
Under gudstjenesten læses navnene op på de personer som er bisat eller begravet fra  
Sønderby eller Kærum sogn siden sidste års Alle Helgen.
Alle er velkomne



FARVEL OG GOD VIND  
TIL THOMAS OBETH
I 1939 sang det verdensberømte kor Von Trapp 
familien til et bryllup i Sønderby kirke. 
Familien og koret der lagde fortælling og person-
galleri til musicalsuccesen Sound of Music.

Om Thomas Obeth bliver verdensberømt er ikke til 
at sige, men der er ingen tvivl om, at 
Thomas bliver en af de helt store organister her-
hjemme.

En fantastisk historie om en ovenud talentfuld ung 
mand, som startede sin organistkarriere 
lige her i Sønderby og Kærum sogne. Sammen 
med en veninde var han i sin tid til gudstjeneste i 
Kærum kirke, på det de kaldte, ikke pubcrawl, men 
church crawl. Og det kom i stand, at han skulle 
spille klaver til et arrangement i kirken.

Det viste sig, at Thomas også var interesseret i 
orgelet, og som bare 17 årig indtog han pladsen ved 
orgelets piber og pedaler. Han tog kirkemusiker-
uddannelsen fra Løgumkloster og er nu på vej mod 
Århus på musikkonservatoriet.

Tak til Thomas for himmelske toner og god vind 
fremover.

Sønderby og Kærum menighedsråd.
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FRA KIRKEBOGEN

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

SØNDERBY KIRKE   

Døbt:
22. maj Lunia Sand Jakobsen, Assens
12. juni Emil Hinrichsen, Å
26. juni Victoria Briand Thomsen, Sønderby Bj. 
26 .juni Elliot Haugaard Mortensen, Gl. Ebberup
24. juli Axel Moth Tofting Mortensen, Middelfart
14. aug. Geo Carlsen, Svendborg
15. aug. Christian Boisen Lundegaard Asferg, Oslo

Viet:
29. maj Yasmin Jeromin Kock og  
 Hans Ulrik Kock, Ebberup 

Bisat/begravet:
29. maj Jørgen Hansen, Ebberup
17. juli Erik Eriksen, Ebberup
31. juli Kjeld Anthon Kjeldsen, Ebberup

KÆRUM KIRKE   

Døbt:
22. maj  Magnus Høite Sonne Christensen,   
  Gl.Ebberup
Viet:
29. maj  Mindy og Mike Frimodt Frost  
  Moeslund, Voldtofte. 
Bisat/begravet:
26. maj  Kylla Elvira Madsen, Ebberup
27. juli  Edith Ragna Hansen, Thorøhuse
14. august  Poul Krowicki Bøgelund, Kærum

Tak til alle Jer, der tager hensyn
Tak til alle jer, der tager hensyn til de pårørende ved kirkerne i 
forbindelse med begravelse og bisættelse.  
Tak til bilister, knallertkørere og cyklister fordi I holder ind til 
siden og er med til at skabe ro omkring en afsked. 
Det gør en stor forskel.  

Tak.  
Sønderby og Kærum menighedsråd

KONFIRMATION 
I SØNDERBYR KIRKE

22. august 2021 kl. 10.00
 
Ida Marie Selz Abrahamsen 
Kajsa Woller Østergaard
Kirstine Lowe
Majbrit Løfquist Pedersen
Marcus Louis Kindberg

Marie Stentoft Knudsen
Mathias Sandell Funck
Mia Johanna Lawaetz Lyngbo
Mikkel Veje Trapp 
Nadina Emma Bech Andersen

22. august 2021 kl. 12.00
 
Adam Rendbæk Knudsen 
Frederik Tornøe Nørgaard
Freja Riborg Johansen
Freja Terndrup Nancke
Jonas Grønbæk Larsen

Julie Isabel Brandt
Michelle Phillip Madsen
Mie Salome Pedersen
Oliver Christian Moth Mogensen



GUDSTJENESTER SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2021

(RG) Sognepræst Rikke Graff, Sønderby præstegård. Tlf: 64 74 10 68. (ES) Else Suhr, Dreslette præstegård tlf: 64 77 10 83.
(AB) Adam Boas, Hårby præstegård, tlf: 64 73 10 16. Der kan bestilles kirkebil til gudstjeneste i Kærum kirke hos taxa Fyn, Assens tlf: 65 50 50 50. 

SEPTEMBER SØNDERBY KÆRUM

5. september 14.s.e.trin 9.00 (RG) 10.30 (RG)

12. september 15.s.e.trin INGEN 9.00 (ES)

19. september 16.s.e.trin - Høst 9.00 (RG) 10.30 (RG)

26. september 17.s.e.trin 10.30 (RG) 9.00 (RG)

OKTOBER
3. oktober 18.s.e.trin 10.30 (RG) 9.00 (RG)

10. oktober 19.s.e.trin INGEN 10.30 (RG)

17. oktober 20.s.e.trin 10.30 (RG) INGEN

24. oktober 21.s.e.trin INGEN 9.00 (ES)

31. oktober 22.s.e.trin 9.00 (RG) 10.30 (RG)

NOVEMBER
7. november Alle helgens dag 19.00 (RG) 17.00 (RG)

14. november 24.s.e.trin 9.00 (RG) 10.30 (RG)

21. november Sidste søndag i kirkeåret 17.00 (AB) INGEN

28. november 1. søndag i advent 9.00 (RG) 10.30 (RG)



NYT FRA KIRKERNE


