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LAYOUT & TRYK DESLERS GRAFISK HUS

PRAKTISKE OPLYSNINGER & SØNDERBY-KÆRUM KIRKERS KONTAKTER

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

FØDSLER
Jordemoderen anmelder fødslen til sognepræsten. Hvis forældre-
ne ikke er gift med hinanden, og ønsker sammen at varetage om-
sorgen og ansvaret for barnet og dele forældremyndighed, skal de 
udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring 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 ægteskabserklæ-
ring og der udstedes en prøvelsesattest, som afleveres til sogne-
præsten.

BEGRAVELSER
Aftale om begravelse sker ved henvendelse til sognepræsten og 
kirkegårdslederen. En bedemand kan ordne de forskellige papi-
rer.

PERSONLIG SAMTALE
Alle kan få en personlig samtale med sognepræsten, 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.

 

FORSIDEFOTO: Sønderby kirke. Rikke Graff

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

FORMAND
Sønderby-Kærum
Laila Christiansen 
Kirkebakken 8, 5631 Ebberup
Tlf.: 21 47 36 33
laila@lramdal.dk

KIRKEVÆRGE
Sønderby-Kærum
Dorte Pamperin 
Rybergsvej 39, 5631 Ebberup
Tlf.: 22 53 46 22
dorte.pamperin@live.dk

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

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

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

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

KIRKESANGER
Kærum Kirke
Caroline M. Mouritzen
Fredensgade 4, 5591 Gelsted
Tlf.: 29 91 99 08
caromosangerinde@gmail.com
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Jeg husker en forårsdag, hvor et hold konfir- 
mander sad i præstegårdshaven og sleb på nogle 
små trækors. Korset er vores kristne symbol på 
troen, håbet og kærligheden. Og måske det var 
korsets symbolværdi, der affødte den samtale, der 
fandt sted mellem to af drengene. Mens de sad 
der med de små trækors mellem hænderne, kom 
det frem, at den ene havde problemer med kær-
lighedslivet. Og han konkluderede: Jeg tror ikke 
på kærligheden. Den anden dreng, som også sad 
og sleb på træsplinterne, kiggede op og sagde til 
ham: Men kærligheden tror på dig!

Og det er præcis de ord, vi har brug for at høre, 
ikke alene når der er knas i parforholdet, men i 
enhver form for modgang og krisetid. Der findes 
en livskraft, som er så stærk, at den kan føre os 
gennem selv de mørkeste tider. En livskraft som 
er båret af Guds kærlighed til sit skaberværk.

En ukrainsk præst i den russisk-ortodokse kir-
ke fortæller et sted: Før krigen troede de fleste  
mennesker, at kristendom blot handler om 
venlighed, noget let og blødt. Men i virkelighe-
den handler kristendom om at holde ud i svære  
situationer. 

I adventstiden fejrer vi det nye kirkeår med 
evangelieteksten fra Palmesøndag. Her rider 
Jesus ind i Jerusalem. Se, din konge kommer til 
dig, sagtmodig ridende på et æsel, lyder det. Je-
sus bevæger sig mod lidelse, pine og døden på 
et kors. Men hvordan kan han med åben pande 
bevæge sig mod det, som han ved, vil blive hans 
egen undergang? Det kan han, fordi kærligheden 
fordriver frygten, som apostlen Paulus skriver et 
sted. Og Jesus Kristus ér kærlighed, og derfor må 
håbløsheden vige. Det er kærligheden, der baner 

sig vej gennem livet, ja selv gennem døden. Selv 
det mørkeste mørke skal, med Kristus, vise sig at 
være, ikke en undergang, men en overgang til nye 
indsigter og nyt liv.

Men det er ikke noget, vi kan sige os selv. Vi har 
brug for, at andre minder os om, at det er sådan, 
det er. Og derfor skal vi søge kirken og lytte til 
Guds levende Ord om den guddommelige kær-
lighed, som skal få os til at holde ud, og som for-
ankrer os i den Sandhed, som ingen kan slå ihjel, 
ganske som en konfirmand forkyndte for sin ven 
en forårsdag i maj. Et glædeligt budskab som gæl-
der alle dage og til hver en tid.

Den lysende stjerne på nattehimmelen julenat 
funkler i al sin stråleglans og vidner om, at kær-
ligheden tror på dig! Glædelig adventstid.

Sognepræst Rikke Graff 

TROR DU PÅ KÆRLIGHEDEN ?

NYT FRA KIRKERNE
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Grandækning: Vi bruger cirka 2.200 tons gran 
plus det vi har på kirkegården. Der bruges  
cirka 225 arbejdstimer på grandækning pr. år. 
Vi starter med at lægge gran i uge 43. efter en 
dag med grankursus starter vi selve grandæk-
ningen på kirkegården. Arbejdet slutter nor-
malt uge 47.

Våbenhus betegner et lille forhus, hvorfra adgan-
gen til kirken finder sted. Oftest er våbenhuset 
placeret i tilknytning til en kirkeskibs dør, men 
kan også være bygget sammen med kirkens tårn. 

Mange danske middelalderkirker fik tilføjet vå-
benhuse i sengotisk tid, dvs. 1400- og 1500-tal-
let. Deres funktion har primært været at yde ly 
for personer, der af forskellige årsager ikke havde 
ret til at betræde selve kirken. Således vides det, 
at fru Ingeborg Skeel til Voergaard lod bygge vå-
benhuse til et par kirker, da hun syntes, det var 
synd for barselskvinder, at de måtte stå i det fri på 
kirkegården og vente, indtil præsten ved kirkedø-
ren havde ”renset” dem, så de atter kunne komme 
til gudstjeneste. At man udelukkende har opført 
dem til opbevaring af mændenes våben under 
gudstjensten er ikke sandsynligt, da der i mange 
tilfælde blev opført våbenhuse vendt mod nord, 
altså ved den oprindelige kvindedør. Mange har 
endvidere anset det for sandsynligt, at man alle-
rede inden opførelsen af våbenhusene i senmid-
delalderen havde tilmuret den ene adgangsdør, 
således at begge køn anvendte samme dør. 

Våbenhuse blev også brugt til bystævner.

I fredstid, hvor øvrigheden (konge, adel og præ-
stevæsen) frygtede for bondeoprør, blev våben-
husene anvendt til opbevaring af bøndernes vå-
ben. Kirken var det centrale samlingssted og i 
tilfælde af krig kunne man hurtigt bevæbne det 
lokale forsvar om nødvendigt. 

Graver v/Kærum Kirke  
Poul Andersen

HVAD ER ET VÅBENHUS?

NYT FRA KIRKERNE

Graver Knud Jensen på Sønderby kirkegård  
med granlevering til årets grandækning.

GRAVER VED  
KÆRUM KIRKE,  
POUL ANDERSEN  
FORTÆLLER:

Grandækning på Kærum kirkegård.
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DET SKER

Kom og oplev kirketaget løfte sig, når go-
spelkvarteten CaroMo lægger vejen forbi 
Kærum kirke.

Gospelkvarteten består af sangerinderne 
Caroline Møller Mouritzen, Julie Bie og Mi-
chelle Elmhøj Pedersen samt pianisten Ste-
phen Nørrelykke. Med indlevelse og stort 
nærvær giver kvartetten en medrivende dy-
namisk koncert med både optempo gospel 
og store gospelballader.

Entré 50,- betales ved indgangen.

ALLE ER VELKOMNE

LUCIAOPTOG 
VED ÅRETS MINIKONFIRMANDER
Fredag den 9. december er der Luciaoptog og børnegudstjeneste i  
Sønderby kirke kl.16.00.

ALLE ER VELKOMNE

GOSPELKONCERT I KÆRUM KIRKE
3. Søndag i advent - 11. December kl. 16.00

Foto: Sarah Rønholt
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DET SKER

DE NI LÆSNINGER
4. søndag i advent  
18. December  kl. 19.00 i Kærum kirke
Kom og lad julefreden sænke sig. Vi skal lytte til centrale 
evangelietekster oplæst af lokale kirkegængere. Vi skal synge 
salmer og høre solosang og klaverstykker. Og vi skal først og 
fremmest mindes om den forunderlige historie, som begyndte 
da Jesus Kristus blev født julenat og dermed bragte lys og håb 
til verden.

ALLE ER VELKOMNE

AFTENSANG OG FÆLLESSPISNING 
TIRSDAG DEN 21. FEBRUAR KL.17.00 

Vi starter med aftensang i Sønderby kirke.  
Vi skal synge nogle af de smukke kyndelmisse- og vintersange. 
Kl.18.00 serveres mad i konfirmandstuen.

MENU:
Chili con carne & Kaffe og kage
Spisebillet kr. 50,- for voksne kr. 25,- for børn. 
Kan betales samme aften.

Tilmelding i dagtimerne til 
Christina Nielsen på tlf: 29 45 06 67

Har du lyst til at hjælpe med madlavning,  
så kontakt os gerne på samme telefonnummer.

Arrangør: Sønderby og Kærum menighedsråd
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SØNDERBY KIRKE   

Døbt:
21. Aug. Alma Vilde Kjær Appel, Hårby
11. Sep. Asta Wincentsen, Mosemarken
8. Okt. Viola Damm Rigenstrup Larsen,  
 Årslev
9. Okt. Sigfred Knud Storm Bergstedt,  
 Assens

Viet:
15. Okt. Stine og Peter Vædeled Roed,   
 Bolbro 

Bisat:
1. Okt. Kirsten Marie Bager, Glamsbjerg

KÆRUM KIRKE   

Døbt:
16. Okt. William Nord Boyd Jørgensen,  
 Assens

Bisat/begravet:
14. Sep. Kate Aagaard Pedersen, 
 Thorøhuse
28. Sep. Inge Bruun, Assens
30. Sep. Hanne Dauglykke, Ebberup
8. Okt. Poul Rye Kastrup, Thorøhuse
15. Okt. Hans Kurt Mikkelsen, Ebberup

FRA KIRKEBOGEN

DET SKER

KATEDRALBIO
Gennem vinteren vil Assens kirke åbne dørene og finde det store filmlærred 
frem. Filmene vælges og præsenteres af forskellige præster i provstiet.  
NÆSTE ARRANGEMENT ER TIRSDAG DEN 13.DECEMBER KL. 19.00  
Se mere på: https://www.assensprovsti.dk/arrangementer

GUDSTJENESTE FOR HELE FAMILIEN
Søndag 29. Januar 2023 kl. 10.00
Kom til børnegudstjeneste for hele familien i Sønderby kirke. 
Efter gudstjenesten serveres pølsehorn, kage og kaffe. 
 
ALLE ER VELKOMNE
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GUDSTJENESTER

(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. 

DECEMBER SØNDERBY KÆRUM

4.dec. 2.s.i advent 10.30 9.00

11.dec. 3.s.i advent 10.30 16.00 Koncert

18.dec. 4.s.i advent INGEN 19.00 De Ni Læsninger

24.dec. Juleaften 14.30 16.00

25.dec. Juledag 9.30 11.00

26.dec. 2. juledag 10.00 Liturgisk INGEN

31.dec. Nytårsaften 16.00 14.30

JANUAR
1.jan. Nytårsdag INGEN INGEN

8.jan. 1.s.e.h.3.k. INGEN 10.30

15.jan 2.s.e.h.t.k. 9.00 (AT) INGEN

22.jan 3.s.e.h..k. 10.30 9.00

29.jan. Sidste s.e.h.t.k. 10.00 Familiegudstj. INGEN

FEBRUAR
5.feb. Septuagesima INGEN 10.30

12.feb. Seksagesima 9.00 (AT) INGEN

19.feb. Fastelavn INGEN 9.00 (AT)

26.feb. 1.s.i fasten 10.30 INGEN
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