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Hans Chr. Andersen  
Thorøhusevej 29 
5610 Assens  
Tlf: 20 70 76 38 
aahc.nyhuse@gmail.com

GRAVER
Kærum Kirke
Poul Andersen
Fåborgvej 9
5610 Assens  
Tlf. 61 76 31 52 
assenborg2214 
@godmail.dk

KIRKEVÆRGE
Kærum Kirke
Mogens Andersen 
Markleddet 11
5610 Assens  
Tlf: 23 34 21 05 
moander@privat.dk

KIRKESANGER
Kærum Kirke 
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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.
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NYT FRA KIRKERNE

LIGE I SKABET!
I de fleste manualer til Ikea-produkter, i hvert 
fald til de lidt større samlesæt, vil man på aller-
første side kunne se en mand, der peger på de 
stykker værktøj, man skal bruge for at kunne 
samle de mange dele, som produktet består af. 
Jeg har det selv helt friskt i erindringen. På det 
næste billede i manualen, ser man en mand, 
som står foran en masse brædder. Mandens 
mundvige vender nedad. Denne mand er der 
sat et stort sort kryds hen over, underforstået; 
med den indstilling skal man ikke begynde 
at samle noget som helst. Opmærksomheden 
henledes dernæst på den samme mand, som på 
næste billede står med en glad mund sammen 
med en anden glad mand, der giver indtryk 
af at være særdeles handy. Billedet illustrerer, 
at det også er en mulighed at bede andre om 
hjælp. Og ikke bare fra en god ven eller nabo, 
nej, der er sågar en telefonisk livline til varehu-
set. Disse billeder i manualen skal uden tvivl 
indgyde staklen, der nu skal samle skab, seng 
eller kommode, den rette pionerånd, når søm 
og skruer og et hav af dimser skal placeres de 
helt rigtige steder.

Det var en sådan Ikea-manual, som fik mig til 
at tænke over ikke alene et samlesæt fra bolig-
huset, men livet i det hele taget. Livet, der til 
tider kan virke som et stort, uoverskueligt og 
kaotisk byggeprojekt. Et projekt som vi kan 
have svært ved at forestille os tage form til no-
get som helst, men som jo oftest – på forunder-
lig vis – alligevel gør det. 

Selvom man har ti tommelfingre og på ingen 
måde sans for det tredimensionelle og derfor 
ikke kan se byggeriet for sig, og selvom man 

oplever at stå med ekstra skruer i hånden eller 
må erkende, at resultatet af ens anstrengelser 
er blevet en anelse skævt, så har det trods alt 
taget form, også selvom det måske ikke blev 
helt, som man kunne have ønsket sig.

Til tider må det, man bygger på, indordne sig 
under livets uheldige tilskikkelser. Sådan som 
pandemien kaster lange skygger ind over den 
menneskelige tilværelse, som også anden syg-
dom og ulykke har gjort det gennem tiderne. 
På trods af usikkerhed og forandring vil vort 
liv tage form.

Og det vil det, fordi vi ikke er overladt til os 
selv. Det er det, vi bliver mindet om i vores 
kristne kirke; at vi har en usynlig livline, en 
forbindelse, en tråd til Vor Herre. At vi har en 
ven, Jesus Kristus, der vil hjælpe os med at byg-
ge, ja, Han var jo rent faktisk tømrer.

I sig selv er livet kort og sårbart. Og dog har det 
mening og tyngde, fordi Gud bygger med på 
ethvert menneskeliv. Vi har brug for at høre, at 
også vi har lod og del i Guds evighed. Den tro 
kan indgyde os mod til at kunne tage dagene 
på os; de dage, som allerede er gået, og de dage 
som kommer. Vi må forstå, at vore liv ikke er 
ligegyldige, men hører Gud til. Derfor skal vi 
bruge tiden godt. Det har vi pligt til. Det skyl-
der vi Gud og hinanden. Det er det, vi blandt 
andet holdes fast på gennem kirkegang og lov-
sang og bøn.

Den nu afdøde sydafrikanske ærkebiskop, 
Desmond Tutu, holdt gennem hele sit voksne 
liv fast ved daglig bøn og nadver. Denne lat-
termilde mand var ganske vist ingen fysisk 
kæmpe, men dog alligevel en af historiens helt 

store personligheder. Ikke alene på grund af 
hans utrættelige arbejde for fred og forsoning, 
men også fordi at respekten og anerkendelsen 
for hans person tilsyneladende aldrig steg ham 
til hovedet. Det er de færreste mennesker, som 
kan klare den berømmelse og måske ligefrem 
tilbedelse uden at blive indbildske.

Tutu fortalte i et interview, at han en overgang 
brugte tid med nogle munke. Her oplevede 
han for alvor, hvad stilhed og bøn kan gøre. 
Gennem bønnen erfarede han, at alle er lige 
overfor Gud. Og den erfaring kan være særlig 
stor, når man et helt liv har oplevet apartheid 
som sort mand i Sydafrika.

I bønnen sættes vi ind i den rette sammen-
hæng og forstår, at vi er skabt i Guds billede, at 
livet ikke er noget, vi har krav på, men et liv, vi 
har fået, og at vi lever i et menneskeligt fælles-
skab, om vi er sorte, hvide, gule, eller røde, om 
vi har små næser eller store næser eller lange 
næser. Alle er vi lige overfor Gud. Brødrene 
lærte ham, fortalte Tutu, at når han i stilheden 
så ind i Jesu sørgmodige øjne, da så han den 
smerte, Jesus følte for de mindste iblandt os. 
Disse møder med Jesus inspirerede Tutu til at 
prøve at følge Hans eksempel.

Tutu havde ikke et let liv – det var der næppe 
mange sorte i Sydafrika, der havde – men Tutu 
greb det værktøj, der var nødvendigt, og en del 
af det var stilhed og bøn. Ikke bøn på gadehjør-
ner og stræder for et syns skyld: se mig! Se hvor 
from jeg er! Men bøn i stilhed og på kammeret 
eller hotelværelset eller hvor Tutu nu befandt 
sig i verden. For blandt andet at få styrke til at 
kunne tage kampen op mod apartheid. Ikke 
ved at råbe højt, men ved at argumentere godt. FO
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NYT FRA KIRKERNE

Han insisterede på, at forsoning skulle erstatte 
hævnens automatik. Og han forkyndte, at et-
hvert menneske, som oplever håbløshed, må 
holde fast i, at Gud vil vende håbløsheden. 

Stilhed, bøn og nadver minder os om, at ny-
skabelse kan finde sted, og det kan godt være, 
at man ikke selv ser andet et end et sølle skur af 
sit eget livs tømmer, men Gud, Han ser mere.

Der er nederlag at finde i livet, for sådan er det, 
når man kaster sig ud i relationer, og oplevel-
ser og projekter; alt det, som modner os som 
mennesker. Nederlag hører med, og alternati-
vet ville være trist og livløst. For hvor der ikke, 
blandt andet, findes mislykkede byggeprojek-
ter, har der ikke været liv.

Fra kirken sendes vi gang på gang afsted med 
vore synderes forladelse og Guds velsignelse, 
og det er grundpillerne i et byggeprojekt, der 
holder. Der vil være samlesæt, som er svære 
og måske endda umulige at samle på trods af 
avancerede manualer, men der vil også være 
projekter, som ved vor Herre Jesu Kristi hjælp 
kan komme til at sidde lige i skabet!                 

Rikke Graff 

Jesus sagde: »Når I beder, må I ikke være som 
hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger 
og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. 
Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. Men 
når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk 
din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. 
Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne 
dig. Når I beder, så lad ikke munden løbe, som 
hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres 
for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres 
fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder 
ham om det. Derfor skal I bede således:

Vor Fader, du som er i himlene! Helliget vorde 
dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i 
himlen således også på jorden; giv os i dag vort 
daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi 
forlader vore skyldnere, og led os ikke ind i fri-
stelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget og 
magten og æren i evighed! « Matt 6,5-13

NYT KENDT ANSIGT

Første marts 2022 stopper et godt samarbejde 
med mine to kolleger Else Suhr og Adam Boas 
i forbindelse med afløsning af hinandens em-
beder i ferieperioder. Det er besluttet, at vi her i 
Sønderby og Kærum sogne fremover skal have 
fornøjelsen af at samarbejde med sognepræst 
Adam Torp, Sandager præstegård.

I praksis betyder det, at Sønderby og Kærum 
præsten afløser i Sandager, Holevad, Barløse og 
Turup mens Adam Torp afløser her i forbindel-
se med ferie og friweekender. Jeg ser frem til det 
nye samarbejde og håber, at alle vil tage godt 
imod min gode kollega i kirkerne her. 

Sognepræst Rikke Graff  

Fra 1/3 skal jeg Adam Torp være jeres faste vikar 
når jeres faste præst Rikke skal på ferie.

Jeg har været i Barløse, Sandager og Holevad i 
10 år, og før da i Avedøre kirke på Københavns 
vestegn.

Jeg kender de fleste medarbejdere i kirken og ser 
frem til et godt samarbejde med Rikke.

Mvh Adam Torp

Kærum Kirke. Foto Preben Heide



DET SKER

VELKOMMEN TIL VORES  
NYE ORGANIST!

Pr. 1.1.2022 er Majken Kristine Gunge ansat 
som organist ved Sønderby og Kærum Kirke.

Majken er uddannet cand. mag i dansk og 
musik fra Københavns Universitet og starter 
i 2022 på Kirkemusikskolens organistuddan-
nelse.

Majken har spillet klaver hele sit liv og har et 
særdeles solidt musikalsk fundament, hvor 
hun både har arbejdet intensivt med musik-
teori, hørelære, sang, korledelse, satslære og 
musikhistorie.

Vi glæder os til samarbejdet. Og vi glæder os 
over, at det fremover er Majken Kristine Gun-
ge, som skal lede menigheden musikalsk gen-
nem gudstjenester og andre musikalske arran-
gementer i kirkens regi.

Vi håber, at alle vil tage godt imod vores nye 
organist. 

Sønderby og Kærum menighedsråd

VORES NYE ORGANIST SER NYE ÅBNINGER
Af Majken Kristine Gunge

Da jeg forleden slukkede lyset i Kærum Kirke 
– på vej hjem efter nogle timers øvning ved 
orglet – fumlede jeg lidt i mørket for at låse 
kirken af. Nøglerne til de to store kirkedøre 
i Sønderby og Kærum ligner nøglerne til en 
hvilken som helst anden bolig, og når mør-
ket falder på, er det ganske svært at ramme 
det lille nøglehul i døren. Lige så mørkt der 
er udenfor kirken om aftenen i vinterhalvåret, 
lige så meget lys, skønhed og varme er der in-
denfor. Jeg kan faktisk ikke rigtig forestille 
mig et smukkere arbejdsrum at tilbringe ef-
termiddagstimerne i. 

Orgelspillet er en ny vej, der har åbnet sig for 
mig, og til sommer er det min plan at star-
te på organistuddannelsen på Løgumkloster 
Kirkemusikskole. Jeg er oprindelig uddannet 
cand.mag. i dansk og musik samt eksamine-
ret psykoterapeut. Jeg har spillet klaver hele 
mit liv, har undervist en del og har også haft 
egen psykoterapivirksomhed. Sideløbende 
hermed har jeg skrevet artikler om liv og ek-
sistens for diverse aviser og fagblade. 

De sidste år har jeg drømt om at få musikken 
til at fylde mere i mit arbejdsliv. Jeg har bare 
ikke helt kunne finde den sammenhæng el-
ler det arbejde, hvor jeg har kunnet bruge mit 
musikalske fundament, som jeg har ønsket 
det, og hvor jeg samtidig som menneske ved, 
at jeg vil elske at være. Det er her, at nøglerne 
til Kærum og Sønderby Kirke kommer ind i 
billedet … 

Jeg er virkelig glad for at begynde at få min 
vante gang i de to smukke landsbykirker 
og tage del i kirkernes daglige liv med både 
præst, kirkesangere, gravere og menighed. 
Jeg vil gøre mit bedste for at lede menighe-
den musikalsk gennem gudstjenesten og for 
at skabe en god atmosfære, når man sætter sig 
på kirkebænken en søndag formiddag. 



DET SKER

”LA SEMANA SANTA” 
 PÅSKEN I SPANIEN
ONSDAG DEN 30. MARTS kl.19.00 
SØNDERBY KIRKE

Påsken er årets fest i Spanien. Her er alle på gaden, gamle og unge, 
høj og lav. Broderskaberne har forberedt optogene i ugevis. Opsatserne 
med Kristus og Jomfru Maria er pyntet, og bærerne har trænet i de 
smalle gader. Påskefestlighederne taler til alle sanserne med duften af 
røgelse, de mange levende lys og den intense musik. 

Vi har gennem 20 år drevet rejsebureauet Granada Kulturrejser, og 
har utallige gange oplevet påskefestlighederne – både på egen hånd og 
sammen med gæster. Det gør altid et stærkt indtryk. Har man én gang 
stået i en smal gade, mens Jomfru Maria passerer, så glemmer man det 
aldrig! 

Vi vil gerne vise billeder, spille musik og fortælle om, hvordan påsken 
fejres i Spanien. Det er på mange måder en kontrast til vores danske 
opfattelse af påsken, og på et dybere plan fortæller det også noget om 
forskellen i livssyn mellem Nord- og Sydeuropa.

ALLE ER VELKOMNE. GRATIS ENTRÉ- KAFFE MED SØDT 25,-

Pia Köllner og Henrik Kidmose
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PÅSKEN 2022

SKÆRTORSDAG
Torsdag den 14. april
Sønderby Kirke kl. 17.00
Kærum kirke kl. 19.00

Gudstjeneste med solosang  
ved sanger Knud Jensen.

LANGFREDAG
Fredag den 15. april
Kærum kirke kl. 9.00
Sønderby Kirke kl. 10.30

PÅSKEDAG
Søndag den 17. april
Sønderby Kirke kl. 9.00
Kærum Kirke kl. 10.30

Medvirkende saxofonist  
Bent Østergaard

ANDEN PÅSKEDAG
Mandag den 18. april
Kærum Kirke kl. 10.15.

Fælles gudstjeneste  
med Assens sogn
Medvirkende saxofonist  
Bent Østergaard

PALMESØNDAG

SØNDAG DEN 10. APRIL i SØNDERBY KIRKE KL. 10.00

Årets konfirmander inviterer til gudstjeneste. ALLE ER VELKOMNE

Den almægtige Gud. Tegnet af Nicklas Dall Pedersen

2022
Kærum kirke:  Søndag 15. maj
Sønderby kirke:  Fredag 13. maj

2023
Kærum kirke:  Fredag 5. maj
Sønderby kirke:  Søndag 7. maj

2024
Kærum kirke:  Søndag 28. april
Sønderby kirke:  Fredag 26. april

Sæt kryds 
i kalenderen

FREMTIDIGE KONTIRMATIONER
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SKÆRTORSDAG
TORSDAG DEN 14. APRIL
SØNDERBY KIRKE KL. 17.00
KÆRUM KIRKE KL. 19.00

Gudstjeneste med solosang ved sanger Knud 
Jensen.

PÅSKEDAG
SØNDAG DEN 17. APRIL
SØNDERBY KIRKE KL. 9.00 
KÆRUM KIRKE KL. 10.30

Gudstjeneste med musik af saxofonist Bent Østergaard.

”Dette e
r mit leg

eme, 

og de
tte er

 mit blo
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DET SKER

H.H. Lützhøft Kærum Kirke. Fotograf Preben Heide

KIRKE- OG NATURVANDRING
ASSENS-KÆRUM - ET FÆLLES PASTORAT FRA 1546 -1886

2. påskedag. Mandag den 18. april kl. 8.30 til ca. kl. 14.00

Årets ”kirke- og naturvandring” handler om Assens og Kærum, to na-
bosogne, som igennem mere end 300 år hørte sammen og blev betjent 
af samme præster med senere stiftsprovst H.H. Lützhøft som sidste 
fælles præst. 

Vandringen begynder kl. 8.30 ved Vor Frue kirke, hvorfra turen går 
langs kirkejorderne og Kærum å, Melby skov mod Kærum kirke, hvor 
provst Ole Hyldegaard fortæller om det fælles pastorats historie. 

Kl. 10.15 er der gudstjeneste ved sognepræst Rikke Graff, hvorefter 
vi vandrer tilbage til Assens ad det gamle baneterræn. Ved Rådhuset 
(skorstenen) vil tidligere roechef Jørgen Møller fortælle lidt om suk-
kerfabrikkens historie. 

En  strabadserende tur på ca. 12 km, hvortil anbefales praktisk fodtøj 
og beklædning efter forholdene. Arrangementet slutter med en let fro-
kost i Kirkens hus, Adelgade 18. 

Tilmelding til turen senest 8. april 

Assens Kirkekontor:  
Tlf.: 64 71 11 88 eller mail: assens.sogn@km.dk.  
Frokosten koster 100 kr. (Betales på dagen).
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Koncertfortælling i Kærum kirke 
Lørdag 7. maj kl. 15.00                                                                                                     

Skuespiller Nis Bank-Mikkelsen læser op fra 
værker af Inger Christensen, Poul Borum,

 Benny Andersen og Augustin.
Musikken er Klezmer, med Jens Schou på klarinet 

og Anders Vesterdahl Singh på harmonika.

TEMA i værker og musik: Tid til Tiden

Derefter køres til Øbjerggaard, Gudøgyden 12, 
5631 Ebberup, hvor der serveres middag. 

Arrangeret af De 3 kirker i samarbejde med  
Helnæs Kultur- og Musikforening

Læs om tilmelding og betaling på kirkernes hjemmesider 
og www.helnæskultur.dk

OBS! Begrænset plads ved spisningen

                                                                                                   

ALLE ER VELKOMMEN

Skuespiller Nis Bank-Mikkelsen læser op fra 
værker af Inger Christensen, Poul Borum,  
Benny Andersen og Augustin.

Musikken er Klezmer, med Jens Schou på klari-
net og Anders Vesterdahl Singh på harmonika.

Derefter køres til Øbjerggaard, Gudøgyden 
12, 5631 Ebberup, hvor der serveres middag. 
Arrangeret af De 3 kirker i samarbejde med  
Helnæs Kultur- og Musikforening

OBS! Begrænset plads ved spisningen. 
Tilmelding og betaling skal ske senest  
lørdag den 23. april. 

KONCERTFORTÆLLING I KÆRUM KIRKE
TEMA I VÆRKER OG MUSIK: TID TIL TIDEN

LØRDAG 7. MAJ KL. 15.00  

Alle er
 

velko
mne

Læs om tilmelding og betaling på kirkernes 
hjemmesider og www.helnæskultur.dk



TAK TIL OLIVER
Stor tak til Oliver Daniel Thomsen, som har vikarieret som kirkesanger i 
Kærum kirke fra 1.november 2021. Vi glæder os over, at Oliver  
fortsat vil vikariere som kirkesanger, når behovet opstår.

Allerede pr. 1.marts 2022 starter kirkesanger  
Caroline M. Mouritzen igen efter barsel. 

Tillykke til Caroline med familieforøgelsen  
og velkommen tilbage. 
 
Kærum menighedsråd

FRA KIRKEBOGEN

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

SØNDERBY KIRKE   

Døbt:
27.nov. Frigg Dreijer Juhl, 
Ebberup

Bisat/begravet:
5.jan.2022. Wania Viese, 
Middelfart
22.jan.2022. Lone Willis, 
Ebberup

KÆRUM KIRKE   

Døbt:
14.nov.2021 Sigga Oldenburg 
Bechsgaard, København
4.dec. 2021 Ellinor Storm 
Eibye Holst, Skaarup
26.dec. 2021
Jennifer Kristensen, Ebberup

Bisat/begravet:
8.dec. 2021. John 
Nommensen, Kærum
8.jan.2022. Johannes (Hans) 
Heinrich Baecher, Hårby

Har du brug for at lave noget sammen med dit lille barn udenfor 
hjemmets 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 16 til og med uge 21. Vi starter tirsdag den 19. 
april 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 behø-
ver ikke at være et musikalsk geni for at deltage; ALLE kan være med! 

Hvad skal medbringes?
Ud over dit barn og dig selv, skal du medbringe eget liggeunderlag, 
som dit barn skal ligge/sidde/stå på. Af mig får I et sanghæfte samt  
de remedier 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 tlf.: 2991 9908

BABYSALMESANG I KÆRUM KIRKE



GUDSTJENESTER MARTS APRIL MAJ 2022

(RG) Sognepræst Rikke Graff, Sønderby præstegård, tlf: 64 74 10 68. (AT) Adam Torp, Sandager præstegård, tlf: 64 79 10 28. 
Der kan bestilles kirkebil til gudstjeneste i Kærum kirke hos taxa Fyn, Assens, tlf: 65 50 50 50.

MARTS SØNDERBY KÆRUM

6. marts 1.s.i fasten  9.00 (RG) 10.30 (RG)

13. marts 2.s.i fasten 10.30 (RG) INGEN

20. marts 3.s.i fasten 10.30 (RG) 9.00 (RG)

27. marts Midfaste INGEN 19.00 (AT)

APRIL
3. april Mariæ bebudelses dag 10.30 (RG) 9.00 (RG)

10. april Palmesøndag 10.00 (RG) INGEN

14. april Skærtorsdag 17.00 (RG) 19.00 (RG)

15. april Langfredag 10.30 (RG) 9.00 (RG)

17. april Påskedag 9.00 (RG) 10.30 (RG)

18. april 2. påskedag INGEN OBS 10.15 (RG)

24. april 1.s.e.påske 9.00 (AT) INGEN

MAJ
1. maj 2.s.e.påske INGEN 10.30 (RG)

8. maj 3.s.e.påske 10.30 (RG) 9.00 (RG)

13. maj Bededag 10.00 & 12.00 Konfirmation (RG) INGEN

15. maj 4.s.e.påske INGEN 10.00 Konfirmation  (RG)

22. maj 5.s.e.påske 9.00 (AT) INGEN

26. maj Kristi himmelfarts dag INGEN 9.00 (AT)

29. maj 6.s.e.påske INGEN 10.30 (RG)


