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SOGNEPRÆST
Sønderby-Kærum
Rikke Graff Kristensen 
Kirkebakken 21 
5631 Ebberup 
Tlf.: 64 74 10 68  
rgpk@km.dk  
www.sksogne.dk

FORMAND 
Sønderby Kirke 
Laila Christiansen 
Kirkebakken 8 
5631 Ebberup  
Tlf. 21 47 36 33 
laila@lramdal.dk

GRAVER &
KIRKESANGER
Sønderby Kirke
Knud Jensen
Kirkebakken 11
5631 Ebberup  
Tlf. 64 74 18 23 
kirkebakken@jensen.mail.dk

KIRKEVÆRGE 
Sønderby Kirke 
Dorte Pamperin  
Rybergsvej 39 
5631 Ebberup 
Tlf: 22534622 
dorte.pamperin@live.dk

FORMAND
Kærum Kirke
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
Saltoftevej 7A
Torø Huse
5610 Assens  
Tlf: 23 34 21 05 
moander@privat.dk

KIRKESANGER
Kærum Kirke 
Caroline M. Mouritzen 
Fredensgade 4 
5591 Gelsted 
Tlf. 29 91 99 08 
caromosangerinde@ 
gmail.com

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.

ORGANIST
Sønderby / Kærum
Majken Kristine Gunge
Tlf. 61 70 90 64 
majkenkristine@gmail.com



NYT FRA KIRKERNE

REJSEKORT 
 
Rejsekort! – Har du ikke et rejsekort? spørger 
min veninde forbløffet. Vi sidder i hendes kø-
benhavnerlejlighed, og jeg skal finde en måde at 
rejse hjem på. Jeg havde fået et lift til storbyen, 
og nu, lige før hjemrejsen, går det op for mig, 
at et rejsekort åbenbart er nøglen til al offentlig 
transport.

Jamen, det har jo eksisteret i snart 20 år, siger 
min veninde til mig, alt imens hun overtager 
min telefon og forsøger at få mig guidet igen-
nem til en eller anden app, så jeg kan købe en 
billet på min telefon til hele rejsen med sidste 
stop i Ebberup.

I min verden, eller i min forestillingsverden, 
findes der stadig rigtige mennesker man kan 
spørge i busser og på stationer. Mennesker som 
har tid til at ekspedere og måske endda ønske 
god rejse. På hovedbanegården gik jeg derfor 
hen til det kendte mødested Under Uret. Jeg var 
i god tid og ville i informationen høre, om jeg 
blot kunne springe på et tidligere tog, eller om 
min billet kun gjaldt til den specifikke rejse. 
Men til min store overraskelse findes en sådan 
informationsluge ikke længere. På Danmarks 
hovedbanegård er man overladt til sig selv. Og 
til en masse maskiner som kan printe billetter 
ud, hvis du kan finde ud af at betjene dem.

 
Min konklusion på rejseoplevelsen er, at der 
venter mig en helt ny verden med rejsekort og 
nøglekort. Nu ikke længere med Nem-id, som 
jeg lige syntes, at jeg var blevet dus med, for det 
skal skiftes ud med Mit-id. Her kan man godt 
nok få hjælp på Borger-service, som det hedder, 
men det forhindrer ikke, at man alligevel kan 
blive ramt af fornemmelsen af at være blevet 
hægtet af vognen, som bare kører afsted i 
rasende fart. Og hvor kører den hen? Det ved 
man ikke, og der er heller ingen, man kan spør-
ge; undskyld, hvor fører denne digitalisering i 
ét væk os egentlig hen?

I evangeliet hører vi et sted, at Peter får ud-
leveret nøglerne til Himmeriget. Også denne 
destination kræver altså et slags nøglekort. Men 
til forskel fra de digitale af slagsen er der her 
tale om et ganske forunderligt og fortryllende 
rejsekort eller nøglekort. Ikke sådan et med et 
hav af koder, med tal og bogstaver, små og store 
og tegn, som du ikke kan huske, koder som an-
dre ikke må finde, og som du derfor gemmer så 
godt, at du selv glemmer, hvor du har lagt dem. 
Nej, Peter får udleveret nøglerne til et sted, hvor 
intet længere vil være uforklaret eller uforløst.

Nøglen eller nøglekortet til dette sted er Peters 
tro eller rettere: Peters bekendelse. Han siger til 
Jesus, - du er Kristus, den levende Guds søn.

 

Det er Peters bekendelse, som er koden til Guds 
rige. Det var ikke et nøglekort til en sorgfri 
tilværelse, Peter modtog ved sin trosbekendelse. 
Ikke et frikort til som kristen at være bedre end 
andre. Det var ikke en billet til genveje eller en 
rute mod himmeriget uden besværlige stop un-
dervejs, hvor vi fra tid til anden skal bakse med 
Nem-id og Mit-id og rejsekort og blåt EU-syge-
sikringskort, og hvor vi på så mange måder kan 
komme til kort. Men derimod en underfuld 
vished om, at når tiden rinder ud, og den helt 
store rejse venter os, da skal vi ikke flakke hvi-
leløse rundt, for Kristus møder os under uret 
for at tage os i hånden og føre os hjem. 

Han som ikke alene i livet, men også i døden, er 
vejen til salighed.

Sognepræst Rikke Graff 



DET SKER

Kærum kirke kl. 9.00 & Sønderby kirke kl. 10.30

Kirken er pyntet og musikkens toner stiger op under kirkehvæl- 
vingerne fra de tre talentfulde musikere: 

Mathæus Bech, Arendse Nordtorp Pedersen og Sebastian Boesgaard 
Bloch på Kontrabas, violin og guitar.

ALLE ER VELKOMNE

SYNG AF HJERTETS LYST 
En aftenstund i Sønderby kirke

TORSDAG 15. SEPTEMBER KL. 19.00

Vi skal synge Septembers himmel er så blå og mange andre san-
ge fra Højskolesangbogen og salmebogen. Blandt de smukke, vel-
kendte aften- og årtidssange vil der også være enkelte af nyere dato. 
Blandt andre har der sneget sig en vuggevise ind skrevet af Mads 
Langer i 2022. Musik og sang ledes af Majken Kristine Gunge og 
Knud Jensen. Der bydes på forfriskninger i våbenhuset.

ALLE ER VELKOMNE

Majken Gunge Knud Jensen

HØSTGUDSTJENESTER 

SØNDAG 11. SEPTEMBER 



DET SKER

KATEDRALBIO
I den kommende vintersæson vil Vor Frue Kirke i Assens lægge unik ramme til en række filmaftner med bibelsk, historiske eller 
eksistentielt tema, nyere som ældre, kendte som mindre kendte, der vil blive præsenteret af præster fra provstiet. I forbindelse 
med filmaftnerne vil der blive serveret en forfriskning. Der er fri entré.

For de fleste mennesker er havet nærmest et paradis, der giver mulighed 
for svalende dukkerter i sommervarmen og blæsende gåture i vinter-
storme, men havet kan også være alt andet end paradis, når frygten for 
livet under overfladen eller angsten for det dybe vand tager over. Men 
hvad er det, vi er bange for? Siden tidernes morgen har vandet og dets 
skabninger været omdrejningspunktet for verdens civilisationer. Livet 
udspringer af urdybet, men urdybet er ikke kun en skabende kilde, det 
rummer også voldsomme kræfter og ukendte skabninger, der truer 
med at ødelægge det paradis, som mennesker drømmer om.Havet og 
dets ukendte beboere er også omdrejningspunktet i Steven Spielbergs 
ikonfilm “Dødens gab” (1975). Og spørgsmålet denne aften er, om de 
fleste ikke har oplevet en ubevidst frygt for havets ukendte dyb, men 
hvorfor? Det dykker vi ned i sammen med Spielberg og verdens mest 
berygtede haj. 

Introduktion ved sognepræst Nicolai Røge, Vissenbjerg

TØR DU BADE I MØRKE?

TIRSDAG 11. OKTOBER KL. 19.30
Filmen Stille Lys er lavet af den mexikanske instruktør Carlos Reygadas 
i 2007. Han har både skrevet manuskriptet og har stået for produkti-
onen. Filmen foregår i et lille menonittisk samfund i Mexiko. Bortset 
fra en enkelt er alle skuespillerne amatører – de spiller simpelthen sig 
selv. Filmen skildrer et trekantsdrama mellem landmanden Johan, hans 
kone Ester – og hans elskerinde Marianne og stiller spørgsmålet:  ”Hvor 
kommer kærlighed fra”?  Det er en stille og smuk film med mange 
hilsener til den danske filmskaber Carl Th. Dreyer.

Filmen er i øvrigt den hidtil eneste film, der er lavet på plattysk”. 

Introduktion ved sognepræst Dorthe Terp Dahl, Brylle

KÆRLIGHEDENS OPHAV?

TIRSDAG 3. NOVEMBER  KL. 19.30



DET SKER

SMS - ET SAMARBEJDE MELLEM SOGNE
Med dette initiativ genopleves en tidligere foredragsrække i Provstiet. Sæsonens overordnede tema er ”Tro til Tiden – Tid til Troen”, hvor forskellige 
foredragsholdere hver især vil fortælle om deres tilgang til troen ud fra titlen ”Kristendommen ifølge” 
I efteråret er planlagt følgende:

Lisbeth Smedegaard Andersen er teolog, salmedigter, forfatter, kunst-
historiker og har virket som præst i Sømandskirken, Risskov Kirke, 
Holmens Kirke og ved den danske kirke i Paris. Hun er repræsenteret 
med adskillige salmer i Den Danske Salmebog og mangfoldige andre 
salmeudgivelser.

KRISTENDOM IFØLGE  
LISBETH SMEDEGAARD ANDERSEN

ONSDAG 28. SEPTEMBER KL. 19.00 
Glamsbjerg sognehus 
Poul Mose Parken 70, 5620 Glamsbjerg 

Kåre Gade har været redaktør for Kirke.dk siden 2018, klummeskribent 
på Kristeligt Dagblad siden 1997. Tidligere kommunikationsrådgiver 
og redaktør i Helsingør Stift, presseattaché ved Danmarks ambassade 
i London, programvært og tilrettelægger på DR P1, kirkeredaktør på 
Kristeligt Dagblad samt musiker, komponist, højskolelærer, reklame-
tekstforfatter og forfatter til blandt andet børne- og kogebøger.

KRISTENDOM IFØLGE  
KÅRE GADE

ONSDAG 16. NOVEMBER KL. 19.00 
Vor Frue Kirkes Hus 
Adelgade 18, 5610 Assens

Pris pr. foredrag 50 kr. som inkluderer kaffe/kage



FRA KIRKEBOGEN

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

SØNDERBY KIRKE   

Døbt:
4. juni Sylvester Pedersen Skrøder Strobel, Assens

Viet:
28. maj Chrestine Krüger Hansen og Bent Aage Hansen,  
 Ebberup
4. juni Nanna Pedersen Skrøder Strobel og  
 Søren Pedersen Skrøder Strobel, Assens
 
Bisat/begravet:
17 .juni  Jonna Hollænder Hansen, Haarby
30. juni  Erna Irene Jørgensen, Ebberup
20. juli  Annelise Johanne Kristensen, Glamsbjerg
12. aug. Henny Lilian Hansen, Assens

KÆRUM KIRKE   

Døbt:
7. aug. Theodor Naamansen Nikolov, Dalum

Viet:
24. juni Julie Elvira Storm Hansen og  
 Lucas Adam Storm Hansen, Ebberup.
6. aug. Jennie Petra Mangaard og  
 Kasper Brøchner Manggaard, Årslev
 
Bisat/begravet:
25. juni Martin Svensson, Ebberup

ALLE HELGENS GUDSTJENESTE 

SØNDERBY KIRKE KL. 17.00 &  
KÆRUM KIRKE KL. 19.00

Den første dag i november, Alle Helgens søndag, er den søndag i kirke-
året 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

Sorg er et vilkår for menneskelivet. Men ofte kan vi have svært 
ved at finde ordene. Det kan anbefales at læse på: Folkekirken.dk 
Se blandt andet ti gode råd til at støtte et menneske i sorg.



GUDSTJENESTER SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 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. 

SEPTEMBER SØNDERBY KÆRUM

4. september 12.s.e.t.      9.00 10.30

11. september 13.s.e.t.      10.30  Høst 9.00 Høst

18. september 14.s.e.t.      9.00 10.30

25. september 15.s.e.t.      INGEN 9.00 (AT)

OKTOBER
2. oktober 16.s.e.t.  17.00 INGEN

9. oktober 17.s.e.t.  10.30 9.00

16. oktober 18.s.e.t.  INGEN 10.30

23. oktober 19.s.e.t.  10.30 INGEN

30. oktober 20.s.e.t.  INGEN 9.00 (AT)

NOVEMBER
6. november Alle helgens dag 17.00 19.00

13. november 22.s.e.trin INGEN 17.00 (AT)

20. november Sidste søndag i kirkeåret 10.30 INGEN

27. november 1. søndag i advent 9.00 10.30


