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at få besøg af sognepræsten er man velkommen 
til at ringe og aftale tid.
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Kære Konfirmander

For 13,14,15 år siden blev I båret til den kristne 
dåb. Jeg havde selv glæden af at døbe flere af jer, 
den gang I blev indpodet som grene på et træ, i 
Kristus, og fik Guds løfte om, at Han er med jer, 
og at I aldrig skal overlades til jer selv. 
Det er Guds løfte, der nu bekræftes, altså konfir-
meres. Nu hvor I selv er store nok til at høre og 
forstå, at netop det løfte er et afgørende funda-
ment i et menneskes liv. 
Ni måneder er det siden, vi startede forberedelsen, 
og vi har, sammen med vores graver, Knud Jen-
sen, ved Sønderby kirke haft fine og gode stunder 
sammen, som vi i hvert fald vil tænke tilbage på 
som noget særligt.  
Der var krybbespillet ved juletid, hvor vi fik slået 
fast, at frugtbarhedssymbolet, påskeharen, ikke 
alene er hedensk, men også fynsk. Vi fik sprayma-
let en altertavle, som ses på programmets forside, 
som flere kirkegængere ligefrem har foreslået 
skulle blive den permanente altertavle i Sønderby 
kirke! Vi drog mod Århus på udflugt, hvor I fik 
ros af Moesgaard Museum, fordi I opførte jer så 
pænt. Vi var i Domkirken, hvor vi hørte om Skt. 
Clemens, og der var tid bagefter til, at I kunne gå 
rundt på egen hånd, og de fleste satte kurs mod 
Mac Donalds. For nogen udflugtens ubestridte 
højdepunkt. 
Med alverdens apps på jeres telefoner, fik I hurtigt 
placeret de vigtigste steder i Århus midtby på 
kortet. 
I er en generation, et hold unge mennesker, som 
har et indgående kendskab i den digitale verden.  
Og I ved, at der findes et hav af apps. 
Og det er, hvad min tale til jer i dag her fra kirken 
skal handle om: Apps.

Der er mange gode, underholdende og praktiske 
applikationer. I kender dem, Ja, for jer er den 
digitale verden nærmest som en del af det at 
trække vejret. 
Med de mange apps bliver du guidet gennem lidt 
af hvert, som skal gøre din tilværelse lettere. 
Personligt har jeg netop fået installeret en bro-
bizz, ja altså jeg fik hjælp til det, men hvor er det 
smart! 
Jeg er klar over, at det er en smule chrinch, at 
jeg først nu er nået dertil, men skønt er det. Der 
er noget VIP-agtigt over at cruise igennem, når 
klappen går, ikke ned men op, og man kommer 
hurtigt og nemt og lidt billigere over på den anden 
side… 
Der er parkeringsappen, Youtube-appen, H og 
M-appen, der er Podimo og Simply Guitar, hvis 
du er til den slags. Der er Itunes store og app 
store, der er dagens app: afslør solsystemet, som 
tilbuddet lød forleden. Der er app til ønskeskyer 
og opdagelsesapps, underholdningsapps, der er 
nordiske apps og danse apps; dans af hjertens lyst, 
just dance og der er Skab-nye-vaner apps og Få-
gang-i-kroppen-apps. Ja, you-name-it-apps. 
Hver eneste dag kommer der nye til. 
Men vidste I, at Folkekirken også har en App? 
Har den det? tænker I måske, og ja, det har den, 
den app, som Folkekirken har haft, så længe der 
har været kirke. 
Og denne app fra Den Danske Folkekirke er 
selveste Moderappen. Appen over dem alle. Den, 
der kan installeres uden brug at strøm eller devi-
ses. Appen Fadervor. Og den kan bruges, om så 
strømmen er gået og alle andre apps fejler. 
Da vi mødtes første gang tilbage i september til 
konfirmationsforberedelsen, så sagde jeg til jer, at 
I snart ville få lært jeres Fadervor udenad. Der var 

højlydte protester og udpræget skepsis. 
Måske fordi I ikke kunne tro, at I evnede at lære 
Fadervor. Eller måske fordi vi i mange år har for-
bundet udenadslære med den sorte skole og ter-
peri, noget der for de fleste er forbundet med stort 
ubehag. Ja, under selve konfirmationen førhen 
var der børn, som besvimede af nervøsitet over, at 
de skulle kunne huske et helt salmevers udenad 
og fremsige det for alle i kirken, velvidende at de 
kastede skam over familien, hvis de ikke kunne 
huske de indstuderede ord. 
Det var dengang, hvor man troede, at det hjalp på 
indlæringen, hvis man slog eleverne, og præsten 
var sjældent særlig forstående eller pædagogisk.  
Det er ikke underligt, at udenadslære har fået et 
dårligt ry. 
Men det er i grunden synd.   
For udenadslære kan være vældig nyttig og ruster 
os til at håndtere dette store, vidunderlige, svære 
og skønne liv. 
Og det kan lade sig gøre at lære noget udenad, 
uden at det er ubehageligt, og uden at ordene skal 
bankes ind i hovedet på os. 
På engelsk findes udtrykket om udenadslære, at 
der læres by heart. 
Og I har lært noget til konfirmationsforberedel-
sen – af hjertet. 
I kan jeres Fadervor. Det varede faktisk ikke læn-
ge, før I alle stemte i og kunne alle bønnerne, som 
udgør Fadervor, og som nu findes i jeres hjerter.

Det kan være svært at forestille sig, men en gang 
fandtes der ikke mobiltelefoner kun fastnettele-
foner.  
Den gang huskede vi telefonnumre udenad. 
Mange af os husker stadig de gamle numre, også 
selv om de ikke længere er i brug. Måske husker 

DEN VIGTIGSTE APP – EVER!
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vi nummeret til en gammel nabo som for længst 
er flyttet eller måske slet ikke lever længere, mens 
vi i dag hverken husker eller kender nummeret til 
vore egne forældre eller børn. 
Vi lærer ikke længere udenad, for alt kan gemmes 
og aktiveres på vores telefoner.  
Fadervor-appen derimod, vores fælles kristne 
bøn, behøver vi ikke gemme på telefonen. Vi kan 
den udenad. 
Vi har lært den by heart. 
Og Fadervor er den vigtigste App, I kan have med 
jer. Ikke alene i livets overgange, men alle de gan-

ge, I mærker, at I har brug for ro og for overblik og 
en påmindelse om ståsted. 
Appen kan bruges, når I er glade eller er kede af 
det. Det kan være i stressede situationer, eller når 
I er afslappede og tænker, som cykeldrengene fra 
Vildmarken, der besøgte kirken her og sagde: 
Hold kæft, hvor har vi det godt! Den er lige god, 
om vi befinder os på en af livets nedture eller 
opture. 
Fadervor virker, selv om du har smidt din mo-
biltelefon væk eller sat den på lydløs. Selvom du 
har glemt, hvordan man staver til Fadervor på 

displayet, eller måske aldrig har kunnet, fordi du 
ser dig blind på bogstaverne, så har du stadig den 
vigtigste app på dig og har adgang til den. 
Fadervor er universalværktøjet: Koden til det vig-
tigste i livet og forståelsen af verden og os i den.  
Er der problemer med enhver anden app, så griber 
du til den, du har i hjertet: Fadervor. 
Det fortælles: Et fly er på vej ud over Atlanten, 
men pludselig er noget helt galt. - Melder til 
kontroltårnet, kalder piloten over radioen, - vi 
taber højde, vi er løbet tør for brændstof midt ude 
over Atlanten. Jeg har brug for hurtige og præcise 
instruktioner. Et øjeblik er der stille, så lyder det: 
Kontroltårnet her. Gentag efter mig: Fader Vor, du 
som er i himlene… 
Fadervor er en app til tiden: Fortidens, nutidens 
og fremtidens. Den findes i det hjerte som banker, 
og som banker for Gud. 
Det var Jesus Kristus, som præsenterede og intro-
ducerede os for denne fantastiske app, moder-ap-
pen over dem alle, for 2000 år siden. En app som 
skulle downloades fra det højeste, fra himlenes 
himle og som skulle læres udenad. Et minipro-
gram med bønner som guider dig til det liv, du 
har fået, og som kan bruges i alle sammenhænge.
Og hvad vil det så sige, sådan helt konkret? 
Det vil sige, at vi kan bruge bønnen, når vi sidder 
i køen på vej mod brobizz-lugen, og vi nådesløst 
kalder alle de andre bilister idioter, åndsvage og 
tåber: Fader VOR, siger vi jo – som en påmindelse 
om, at vore medtrafikanter er vore kristne søstre 
og brødre.  
Fadervor er også en fremragende app for fodbold-
spillere: Selvom jeg laver mange mål og kommer 
på OB eller Brøndbys førstehold som topscorer, 
så er det nu alligevel en lettelse, at mit navn aldrig 
bliver større end Guds. For Guds navn er i sin 
vorden. Det vokser konstant og til evig tid. 
Komme dit rige: Når vi opfyldes af frygt og be-
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kymring over verdens ondskab, lidelser og krig og 
ufred, så husker vi på, at der findes et Guds rige, 
som vi ser glimt af allerede nu, når mennesker 
hjælper hinanden, udviser ædelmod og står op for 
det, som er sandt og godt og på den måde viser, at 
den ondes magt skal tales midt i mod. 
Det kan være en lettelse at tænke på, at det hele 
dybest set hviler i Guds hænder: Ske din vilje. 
Måske nok den sværeste bøn af dem alle.  
Jesus bad den selv: ske din vilje, da han var alene i 
Getsemane have natten til langfredag. Han vidste, 
at der lå en Langfredag forude. En dag han måtte 
tage på sig,  for at indgyde os håb, når vi står 
ansigt til ansigt, ikke bare med en dårlig dag til 
fodbold eller danseturnering eller med en fiske-
krog uden fisk, men de dage der er langfredage for 
os. Dage, hvor alt er mørkt, tomt og tungt. 
Guds vilje er at give os tro på, at der findes en 
vej ud af mørket igen. At påskemorgener er der 
mange af.  
Og så er der alt det med skyld og skyldnere, som 
kan være lidt svært at hitte rede på: 
Forlad os vor skyld som også vi forlader vore skyld-
nere. Men når vi sidder foran gamercomputeren 
og planlægger at noscope fjenden, så husker vi 
måske lige der, at i det virkelige liv, er selv fjenden 
et Guds barn. Og vore medtrafikanter for den sags 
skyld også. 
Giv os vort daglige brød: Vi må spørge os selv, hvor 
meget skal vi have før vi har nok? For ham eller 
hende, som står med sin fiskestang ved bredden, 
kan der indfinde sig en jordnær erkendelse af, at 
én fisk rækker langt. Ja, Jesus kunne få to fisk og 
fem brød til at række til flere end 5000 mænd, 
kvinder og børn. Han viste os, at det daglige brød 
handler om, at hvor der er kærlighed er der altid 
nok. 
Det daglige brød er, hvad vi helt basalt har brug 
for for at overleve. Mens overflod er frås. 

Vi skylder hinanden meget og Gud alt. Dit er riget 
og magten og æren, siger vi og bekender dermed, 
at vi i grunden ikke har tjek på ret meget, at vi må 
overgive os til Ham, som holder hele universet i 
sin hånd.

I evighed. Kære konfirmander, ret ryggen og husk 
på, hvad du har lært udenad: den bøn, du bærer i 
dit hjerte. 

Med den kan I ikke være bedre rustet til alt det liv 
som kommer jer i møde med både medgang og 
modgang og nedture og opture og skæverter og 
top scoringer og 2-taller og 12-taller og alt deri-
mellem. For med jer ud i verden bærer I Fadervor, 
det kristne menneskes livsnødvendige App, for 
EVER! Amen. 

Sognepræst Rikke Graff



DET SKER

PINSEGUDSTJENESTE UNDER 
ÅBEN HIMMEL
6. JUNI - 2.PINSEDAG 2022 KL.11.00 
VED THORØHUSES FORSAMLINGSHUS

Sønderby og Kærum sogne inviterer til gudstjeneste i det fri. 
Efter et par år i coronaens tegn, kan vi nu se frem til at samles til 
pinsegudstjeneste ved forsamlingshuset i det smukke Thorøhuse. 
Kom og vær med til en stemningsfuld stund hvor natur og  
evangelium og salmesang flettes sammen, og hvor musikkens 
toner vil lyde fra messingensemblet Brasseneserne. 
Efter gudstjenesten serveres grillpølser og kartoffelsalat  
tilberedt af Øbjerggård.

Medbring gerne klapstol. Alle er velkomne
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Helligåndens nedstigning. Maleri af Titian (1488 - 1576) i kirken Santa 
Maria della Salute i Venedig. Foto: Renta Sedmkov - Fotolia

PINSEN - KIRKENS FØDSELSDAG

Jesu disciple, som skulle ud i verden og fortælle 
om den genopstandne frelser, var efter Kristi 
Himmelfart modløse og uden tro på den opgave, 
som de var blevet stillet af Jesus. Det ændrede 
sig radikalt, da Helligånden pinsedag kom til 
jorden. I Bibelen hedder det, at ”... tunger som 
af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig 
på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af 
Helligånden, og de begyndte at tale på andre 
tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at 
sige”. (Apostlenes Gerninger kapitel 2.) 

Pinsen kaldes derfor også kirkens fødselsdag, 
fordi det dermed blev muligt at udbrede evange-
liet til alle folkeslag. ( www.kristendom.dk )

Helligånden, som vi fejrer i pinsen, forstås bedst 
som Guds enorme kraft, som skaber tro og håb i 
mennesket, og som binder mennesker sammen 
i fællesskaber. Gennem Helligånden er Gud til 
stede blandt mennesker.

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. 
( www.folkekirken.dk )
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Der er nu etableret et område på Sønderby kirkegård i form af 
blomsterbed, som skal danne ramme om kistebegravelser i  
plænen, altså et sted hvor der ikke bliver oprettet traditionelle 
gravsteder, men hvor der begraves direkte i plænen. I stedet for 
gravsten lægges mindeplade i græsset.

Når regelsæt for området er udfærdiget, kan arealet tages i brug 
fra den 1. august 2022. Eventuelle spørgsmål kan rettes til graver 
Knud Jensen

NYT FRA KIRKERNE
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SOGNEUDFLUGT TIL DYBBØL
Søndag den 28. august 2022

Afgang med bus fra Sønderby præstegård kl.8.00 
Sejlads Bøjden-Fynshav kl. 9.00 
Kaffe og rundstykke på færgen 
Kl. 10.30 Højmesse i Dybbøl kirke 
Dybbøl Mølle og Historiecenter Dybbøl Banke 
Frokost kl. 13.15 På kro 
Sønderborg slot 
Kaffe og kage på café 
Hjemkomst til Sønderby præstegård kl. ca. 18.00

Pris for deltagelse: 450 kr. for sognebørn 500 kr. for udensogns.

Tilmelding til  
Christina Holst Nielsen i dagtimerne på tlf: 29 45 06 67,  
gerne på SMS.  
Først til- (Dybbøl) Mølle.

Alle er velkomne

Dybbøl Mølle ligger i dag i et smukt grønt område på Dybbøl Banke 
- her med Sønderborg by i baggrunden.



Det er konfirmandernes egne tanker og formule-
ringer, der udgør denne prædiken til Palmesøn-
dag. Prædikenen blev holdt fra prædikestolen af 
en af konfirmanderne.
Som præ-og postludium lyttede vi til musik fra 
højtaleren i kirken. Henholdsvis:Sound of silence, 
der er genindspillet af Disturbed og Abba: I still 
have faith in you.

Mon Jesus ved, hvad der skal ske, da han rider 
ind i Jerusalem?
Jeg tror, at han ved, hvad der venter ham. Han 
ved, at om få dage så vil de, som nu står og hyl-
der ham, råbe, at han skal korsfæstes!
Men hvorfor? Hvorfor opfører de sig sådan? 
Måske var de blevet skuffet. De forstod ikke, at 
den mand, som kom ridende ind i byen på et 
æsel, var den Frelser, som profeterne havde for-
udsagt ville komme til dem sagtmodigt ridende 
på et æsel.
Folket havde jo set, at Jesus kunne helbrede de 
syge og forvandle vand til vin og dele ud af to 
fisk og fem brød til 5000 mænd og kvinder og 
børn. Folk var fattige og tænkte måske mest 
med maverne. De ville gøre Jesus til en slags 
brødkonge eller superhelt. Så de ikke skulle 
sulte.
Da Jesus red ind i Jerusalem, vidste han, hvad 
der skulle ske. Og alligevel red han ind i byen.
I byen skal Jesus og hans disciple forberede 
påsken. De skal forberede den sammen. De er li-
gesom et hold. De er venner og holder sammen.
Det lyder i grunden hyggeligt, at de forbereder 
en fest sammen. Og det er det sikkert også. Lige 

indtil det ikke er hyggeligt længere. 
De sidder omkring bordet. Jesus vasker sine 
venners fødder, og han siger, at ligesom han har 
været tjener for dem, skal de være tjenere for 
andre. Og så, mens de spiser, siger Jesus, at én af 
dem vil forråde ham.
Deres tanker bliver dybe og røde som blod ...
Vi ved, at det er Judas, der forråder ham – den 
snitch! Han er total dummernik! Han havde for 
høje tanker om sig selv.
Måske han gik bag om ryggen på Jesus, fordi 
han gerne ville være med hos de store drenge. 
Dem der bestemte. Det var jo dem, som gerne 
ville af med Jesus. 
Eller måske var han selv skuffet over Jesus. 
Måske troede han, at Jesus ville vise sin magt på 
en anden måde, end ved at vaske sine venners 
beskidte fødder ...
Mens de spiser, tager Jesus et brød og velsigner 
det og giver det til disciplene. Og han tager et 
bæger og takker og giver dem det. Jesus velsig-
ner det, han giver dem. Det som de skal spise og 
drikke. 
Jesus vidste hvad der skulle ske, og alligevel 
velsignede han sine disciple ...
Men Judas tager ikke velsignelsen til sig. Judas 
sætter hele historien på spil. Det gælder hele 
fremtiden, da han bryder tilliden.
Det minder faktisk om krigen i Europa nu. En 
enkelt mand forråder den tillid, verdens lande 
har bygget op. Judas ville rage til sig, og han 
risikerede ikke selv noget. Han var ikke selv i 
farezonen.
Man kan sige, at det faktisk er selveste kærlighe-

PALMESØNDAGSPRÆDIKEN OVER PÅSKEN - 2022
Skrevet af årets konfirmander

den, han vender ryggen. Det er selve livskraften, 
han forråder.
Det er underligt, at Jesus lader Judas gå. Det gør 
han måske, for at vi skal forstå, hvad syndernes 
forladelse er! Det er snart Langfredag, og her går 
vi ind i den mørke nat. Det er ”noieren” [foruro-
ligende]! Nu er døden tæt på!
Jesus råber: Min Gud, min Gud, hvorfor har du 
forladt mig!?
Det fortæller os, at Jesus ved, hvordan vi kan 
have det en gang i mellem, når man føler sig 
forladt.
Men hvorfor var der ingen, der gjorde noget? 
kunne vi spørge. Jeg tror, de var bange. Og det 
er trist, for de står jo ikke op for deres tro. Det er 
svaghed. Og måske er vi alle sammen svage ind 
i mellem.
Heldigvis slutter påsken ikke med lidelsen. For 
det blev påskemorgen. Og da kvinderne kom-
mer til gravhulen, er graven tom. Hvad betyder 
det egentlig, at Jesus ikke er i graven?
Ja, det betyder, at alt, hvad han sagde, var sandt. 
At Jesus virkelig var Guds søn! At han genop-
stod! Det er så specielt, at vi ikke fatter det. Det 
er, som om ens hoved kan sprænge, når man 
tænker over det.
At Jesus genopstod og senere farer til himmel 
betyder, at der må findes et Paradis. Et sted hvor 
alle har det godt – et sted hvor alle passer ind!
Gad vide om man skal gøre sig fortjent til at 
komme i Paradis? Jeg ved det ikke. Men jeg 
tror, at man skal ville det. For Gud tvinger ikke 
nogen til noget. Han giver os bare et godt tilbud. 
Amen 

NYT FRA KIRKERNE



FRA KIRKEBOGEN

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

KONFIRMERET I 
KÆRUM KIRKE 

Søndag d. 15. maj 2022 
kl.10.00

Lukas Juul Bekker
Rasmus Emdal Nielsen
Rasmus Gustav Hansen

KONFIRMERET I 
SØNDERBY KIRKE  

Bededag d. 13. maj 2022 
kl.10.00

Agnes Gorm Ellebæk Hviid
Bertil Rømer Wolff
Lukas Illeman Feldborg
Mads Kierstein Augustsen
Mads Emil Selz Abrahamsen 
Martina Møller Øvig
Mikkel Jylland Storm
Oliver Printz Larsen
Patrik Møller Schwartz
Peter Møller Schwartz
Sebastian Bang
Sebastian Ryvang Andersen
Thilde Marie Pedersen 
Tobias Kot Lanther

13. maj 2022 kl.12.00

Felix Ellegaard Olsson
Frederikke Aalund Petersen 
Kianna Hansen
Mikkel Aalund Pedersen
Nicklas Dall Pedersen 
Seline Louise Bang Hansen 
Tobias Jakobsen

SØNDERBY KIRKE   

Døbt:
20. Marts
Josefine Jeromin Kock, 
Ebberup

3. April 
Vilja Fog Holm-Nielsen, 
Thorøhuse 

8. Maj
Sigrid Marie Kauffmann 
Pedersen, Horsens

8. Maj
Emil Steen Tingkær, Assens

Bisat/begravet:
23. feb. 
Bente Briand Thomsen, 
Ebberup

2. Marts
Robert Willy Hansen, 
Ebberup

5. Marts
Britta Caroc Schall Holberg, 
Ebberup

1. April
Jytte Gunhild Christiansen, Å

8. April
Jytte Marie Nielsen, Assens

6.maj. Ejler Leif Nielsen, 
Ebberup.

KÆRUM KIRKE   

Kirkelig velsignelse:
7. Maj
Helle Vibeke Trane Nielsen og 
John Christensen, Saltofte

Viet
14 Maj
Stine og Peter Høite 
Sonne Christensen  

Døbt:
19. Marts
Saga Frost Holmberg, Odense

Bisat/begravet:
25. Feb. 
Grethe Andersen, Assens

26. Feb. 
Jørgen Kock, Assens

26. Marts
Jens Jørgen Anker Hansen,  
Gl. Ebberup 

29. Marts
Lars Lykke Petersen, 
Gl. Ebberup

22. April
Astrid Lysdal Dyrby, 
Tommerup

22. April
Clara Lysdal Dyrby, 
Tommerup      



GUDSTJENESTER JUNI JULI AUGUST 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.

JUNI SØNDERBY KÆRUM

5. juni Pinsedag 10.30 (RG) 9.00 (RG)

6. juni 2. pinsedag Gudstjeneste under åben himmel ved Thorøhuse forsamlingshus kl. 11.00 (RG) 

12. juni Trinitatis søndag 17.00 (RG) 10.30 (RG)

19. juni 1.s.e.t. 10.30 (RG) 9.00 (RG)

26. juni 2.s.e.t. 9.00 (AT) INGEN

JULI
3. juli 3.s.e.t. INGEN 9.00 (AT)

10. juli 4.s.e.t. 9.00 (AT) INGEN

17. juli 5.s.e.t. INGEN 10.30 (RG)

24. juli 6.s.e.t. 10.30 (RG) INGEN

31. juli 7.s.e.t. INGEN 10.30 (RG)

AUGUST
7. august 8.s.e.t. INGEN 10.30 (RG)

14. august 9.s.e.t. 17.00 (AT) INGEN

21. august 10.s.e.t. 10.30 (RG) 9.00 (RG)

28. august 11.s.e.t. Sogneudflugt til Dybbøl for Sønderby og Kærum sogne. Se annonce i kirkebladet


