
MARTS - APRIL - MAJ 2023

SØNDERBY & KÆRUM 

KIRKEBLAD



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 
forældrene ikke er gift med hinanden, og ønsker sammen at 
varetage omsorgen og ansvaret for barnet og dele forældre-
myndighed, 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 ægteskabser-
klæring og der udstedes en prøvelsesattest, som afleveres til 
sognepræsten.

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

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. 
 
Kirkernes hjemmeside: Sksogne.dk
kirkernes facebook: facebook.com/sksogne/

Provstiets hjemmeside: assensprovsti.dk/ 
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En stilling som kirkesanger ved Kærum Kirke, 
Kærum Sogn er ledig pr. 1. april 2023.
Se stillingsopslag på www.jobnet.dk
og søg på sagsnr. 5768860
Ansøgningsfrist d. 7. marts 2023

Kærum Menighedsråd

KIRKESANGER VED 
KÆRUM KIRKE  



Den danske forfatter, Jesper Stein, har skrevet 
en roman med titlen: Ædru.

I bogen følger vi en mand, som lever under løg-
nens tyranni. Han er nemlig alkoholiker, og 
han lyver for andre og for sig selv. Hans kone og 
børn har givet ham en sidste chance. Manden, 
vi følger, er startet i behandling i håb om ikke 
at miste sin familie. Han befinder sig der i be-
gyndelsen af den rejse, der er yderst smertefuld. 
Han skal nu sige farvel til løgnen, og han skal 
mærke sig selv og sin skyld og skam over alt det, 
som han har ødelagt på sin vej. Han bliver vel 
modtaget i behandlergruppen men mærker irri-
tationen, for han har ikke, som han formulerer 
det, fortjent den omsorg, han bliver vist.

Der er noget besværligt ved omsorgen og noget 
svært ved den, for omsorgen belyser den sand-
hed, at han har brug for den. Han ved det godt 
inderst inde, men han har dyrket løgnen så læn-
ge, at han har formået at bilde sig selv ind, at han 
ikke har brug for den, omsorgen. De andre sølle 
eksistenser der i gruppen, de har brug for hjælp, 
men han – nej så slemt er det i virkeligheden 
ikke. Han har jo før prøvet at stoppe. Han kan 
jo godt stoppe; altså kan det ikke være så slemt. 
Han har i hvert fald ikke brug for deres medfø-
lende blikke…

Efterhånden som hovedpersonen, der ikke til-
fældigt er navnebror med forfatteren selv, ob-
serverer de andre i gruppen og hører deres be-
retninger, mærker han – og tillader nu sig selv at 
mærke – at også han er nødt til at komme over-
ens med noget, men det vil tage tid. 

En dag siger supervisoren til ham, - Herinde er 
du bare dig, du er alkoholiker, ikke andet, og du 
er her, fordi du er alkoholiker, ikke fordi du er 
en flink fyr eller en stor forfatter eller en dyg-
tig maler. Du er her, fordi du er magtesløs og 
ikke kan styre dit drikkeri. Og noget i dig har 
erkendt det, mens en anden del af dig har travlt 
med at fortælle dig, at det ikke er sådan, at du 
er speciel, at du er en fandens karl, men den del 
af dig, som har erkendt det og haft modet til at 
indrømme det, det er den, der skal bringe dig ud 
i livet igen, Jesper…

Det er denne scene fra bogen, der minder mig 
om en scene fra Bibelen skærtorsdag aften. Den 
aften hvor Jesus og disciplene er forsamlet om-
kring påskemåltidet. Mens de sidder der om-
kring bordet, så rejser Jesus sig. Han lægger sin 
kjortel, tager et klæde og sætter sig for fødderne 
af sine disciple og vasker dem. Han viser sine di-
sciple en stor omsorg ved at vaske deres fødder. 
Billedlig talt tager Han sine disciples liv i sine 
hænder, da Han sætter sig ved deres fødder og 
vasker dem rene. Som vi vaskes rene i den krist-
ne dåb.

Jeg synes det er én af de smukkeste scener i 
evangeliet.

Man behøver ikke være alkoholiker eller mis-
bruger for at føle, at omsorgen skal fortjenes. 
Jeg tror, vi er mange, der tænker, at der må være 
andre end mig, der har mere brug for omsorg, 
end jeg har. Men sagen er, at vi alle har brug for 
omsorg, og Jesus rækker den til os. Helt konkret 
under nadveren. 

ÆDRU

NYT FRA KIRKERNE

Fortsættes næste side



Vores talentfulde kirkesanger, Caroline Møl-
ler Mouritzen synger for sidste gang som fast 
kirkesanger ved Kærum kirke, søndag den 5. 
marts.
I to år har vi haft den store glæde at kunne lytte 
til Carolines smukke stemme, når hun har le-
det menighedens sang. Vi siger tak, ikke alene 
for sang og for solosang, men også for imøde-
kommenhed og åbenhed og ualmindeligt godt 
samarbejde. 
På vegne af Kærum sogn,  
Sognepræst Rikke Graff  

Caroline skriver: 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige 

farvel og tak for denne gang. Jeg er blevet taget 
godt imod af både kollegaer, menighedsrådet 
og menighed. Jeg har fået lov til at udfolde 
mine kompetencer som sanger, og jeg vil i den 
anledning gerne sige tak for tilliden.
Jeg har fået andet arbejde som pædagog i en 
musikalsk børnehave, og jeg vil derfor gerne 
prioritere mine weekender med min familie. 
Derfor er det tak for denne 
gang, og jeg håber at vi 
ses i kirken til fremtidige 
arrangementer. 
 
De bedste hilsner fra  
Caroline

TAK TIL CAROLINE

NYT FRA KIRKERNE

GRØN KIRKE - HVAD ER DET? 
I 2022 deltog et menighedsrådsmedlem og jeg 
på den årlige kirkegårds konference. Her hørte 
vi om Grøn kirke og blev begge optaget af 
emnet og ville gerne arbejde for, at også Kærum 
kirkegård kunne blive en del af det projekt. 
Og det lykkedes. Efter en målrettet indsats blev 
Kærum kirkegård den første ”grønne” kirke-
gård i Assens provsti. Og der arbejdes fortsat 
på at understøtte bevidstheden og omtanken 

for naturen. Gerne i samarbejde med lokale 
børnehaver og skoler i forbindelse med fugle-
kasser og insekthoteller og vilde blomster. Så vi 
tager bedst muligt vare på Vor Herres skaber-
værk. Enhver som er interesseret i at høre mere, 
er velkommen til at kontakte mig. 
 
Graver Poul Andersen. 

Her er det som om, Han i kirken siger til os, som 
en himmelsk supervisor, - Herinde er du bare 
dig. Du er et menneskebarn, ikke andet, og du er 
her fordi du har brug for omsorg, og noget i dig 
har erkendt det, mens en anden del af dig har 
travlt med at fortælle dig, at det ikke er sådan, at 
du er speciel, at du er en fandens karl, men den 
del af dig, som har erkendt det og haft modet til 
at indrømme det, det er den, der skal bringe dig 
ud i livet igen- med den livsnødvendige opgave 
at nære omsorg for andre…

- Du er mit barn, siger Gud. Og du er elskelig. 
Og Han siger det i hver eneste bevægelse, Han 
gør. Og med påsken kan det ikke siges mere ty-
deligt: Efter Han har vasket sine disciples fødder 
skærtorsdag aften, bliver det Langfredag.

Så langt var Han villig til at gå, for at vi skal 
leve. Ikke på en løgn, men den Sandhed som 
et menneskes livsmod udspringer af: at du er 
værd at elske. 
                                          Sognepræst Rikke Graff 



DET SKER

De 5 professionelle, kvindelige musikere fandt 
sammen i 2011 og har siden spillet mange kon-
certer fra deres nuværende base, Fyn. 
Vi vil møde Ragnhildur Jósefsdóttir, fløjtenist, 
Henriette Holk, hornist, Pina Mohs, oboist, 
Tine Maj Antonsen, klarinettist og Xanthe 
Arthurs, fagottist. Kvintetten spiller denne 
aften et meget afvekslende, dansk program med 
kendte blæserkvintetklassikere og nyskrevet 
musik.Koncerten indledes således med den 
traditionelle blæserkvintet i F-dur af ældre dato 
af Peter Rasmussen. Den efterfølges af værket 
”World-Mothering Air” i 3 satser, skrevet af 
den nulevende komponist Peter Bruun til kla-
rinettisten i 2015. Disse to værker er at finde på 
Qvindettas nyudgivne CD.  De enkelte værker 
vil blive introduceret for publikum med små 
historiske anekdoter. 

Arrangør: Helnæs Kultur- & Musikforening.
Koncertpris: kr. 200,-./ Medlemmer kr. 125,-
Børn og unge: kr. 50,-  
Betaling ved indgangen eller på foreningens 
konto 0847 0000528285

QVINDETTA - en klassisk blæserkvintet
Kærum kirke - Lørdag d. 18. marts kl. 19.30

KRISTENDOM IFGL. SØREN ULRIK THOMSEN
Onsdag den 8. marts kl. 19.00
Samarbejde mellem sognene i Assens provsti.
OBS! Tommerup Sognehus, Kirkebjerg 2 A, 
5690 Tommerup 

 

Søren Ulrik Thomsen reflekterer i sit forfatter-
skab over grænser, modsætninger og para-

dokser med både ironi, patos og en musikalsk 
rytmik, der aldrig mister et slag.

Søren Ulrik Thomsen har et langt forfatterskab 
bag siden debuten med City Slang (1981), som
musikalsk blev fortolket af Lars H.U.G. i 1984.
I bogen ”Tro mod ritualet” fra 2020 forsvarer 
Søren Ulrik Thomsen bl.a. den ”svale lutherske 
gudstjeneste”.

Søren Ulrik Thomsen af medlem af Det akade-
miske akademi (1995), modtog Aarestrupme-
daljen 1991 og Modersmål-Prisen i 2016.

Entré 50 kr. som inkluderer kaffe/kage



DET SKER

Årets konfirmander inviterer til gudstjeneste. Konfirmanderne vil sørge for, at altertavlen er 
”nymalet”, og de vil skrive dagens bønner og prædiken.  
Efter gudstjenesten serveres kaffe, juice og påskeæg. Alle er velkomne.

PALMESØNDAG - i Sønderby Kirke
2. April 2023 kl. 10.00

MED HJERTE OG STOK – At leve med et synstab
 Sogneaften i konfirmandstuen 22. marts kl. 19.00
Tilhørerne føres via fortælling og digte ind i 
min verden og ser her igennem en flig af,  
hvordan det er at leve med et synstab.
 
Jeg blev født stærkt svagsynet og har de sidste 
ca. 20 år været blind. Jeg lever i blindhedens 
verden, men har et rigt og dejlig liv med familie 
og venner. Blindhedens verden er en verden uden 
visuelle indtryk, men er ellers præcis den samme 
brogede og farverige verden, som vi alle lever i.

Blindhedens verden er én stor sansehave, som 
opleves ved at føle, smage, lugte og lytte!
Min fortælling krydres med egne digte, som af-
spejler de tanker, man gør sig som handicappet.
Lene Friis Thorkildsen er tidl. konsulent i Dansk 
Blindesamfund og tidl. formand for Kristeligt 
Arbejde Blandt Blinde i Danmark
Sogneaften i konfirmandstuen, den 22.marts 
kl. 19.00. Kirkebakken 21, Sønderby, 5631 
Ebberup. Fri entré. Kaffe og kage kr. 25,-

Woodpeckers blokfløjtekvartet har eksisteret i 
mere end 15 år og spillet hundredvis af koncer-
ter, siden de mødte hinanden under studier i 
Stockholm. De 4 kvinder kommer fra Danmark, 
Sverige, Irland og Norge. Kvartetten har haft stor 
succes med at nå et globalt publikum online - 
især med en Vivaldi-video. De har med succes 
turneret med koncertprogrammer henvendt til 
børn. På kvartettens første plade “Borrowed, not 
Stolen...” spilles der på 30 fløjter i alle størrelser. 
Musikken har rødder i barokken og i musikernes 
fire hjemlande. Blokfløjtekvartetter eksisterede i 

barokken, men vi har ikke megen originalmusik  
overleveret. Man har snarere lånt musik fra 
andre konstellationer og tilpasset den - lånt, uden 
at stjæle. I vil høre musik af Vivaldi, Bach og 
Telemann samt folkemusik fra de fire musikeres 
hjemlande. Woodpeckers består af: Kate Hearne, 
Katarina Widell, Caroline Eidsten Dahl, Pernille 
Petersen. 
Arrangør: Helnæs Kultur- & Musikforening.
Koncertpris: kr. 200,-./ Medlemmer kr. 125,-  
Børn og unge: kr. 50,-  Betaling ved indgangen 
eller på foreningens konto 0847 0000528285

Blokfløjtekvartetten 
Woodpeckers  
- et møde mellem folkemusik og jazz

Kærum kirke d. 20. maj kl. 15.00



SØNDERBY KIRKE   
Døbt:
26. nov. 2022  Alma Pedersen Reinholt,  
   Ebberup.
21. jan. 2023  Alma Hovberg Høgfeldt,  
   Odense S.

Bisat:
18. Nov. 2022 Astrid Viola Andersen,  
   Glamsbjerg. 
29. dec. 2022 Tage Kurt Thomsen,  
   Assens.
26. jan. 2023 Hans Alfred Hansen,  
   Ebberup.
8. feb.   Lis Ebbesen, Ebberup.
10. feb.    Knud Jørgen Ivar Larsen,  
   Ebberup.

KÆRUM KIRKE   
Døbt:
26. nov. 2022  Naja Isabel Andersen,  
   Sønderby.
7. jan. 2023  Phillip Alvin Lerche  
   Strøbæk, Assens.
5. feb. 2023 Aksel Hvid Larsen, 
   Gl. Ebberup.

Bisat/begravet:
17. nov. 2022  Knud Aage Mortensen,  
   Glamsbjerg.
15. dec. 2022  Mary Gertrud 
   Christensen, Tommerup.
4. jan. 2023 Bent Skov Martinussen,  
   Saltofte.
13. jan. 2023 Preben Brinch Larsen,  
   Ørbæk.

FRA KIRKEBOGEN

DET SKER

GUDSTJENESTE UNDER ÅBEN HIMMEL 
2. Pinsedag på Ellegaard – 29. maj 2023 kl. 11.00

2. Pinsedag inviterer ejerne af Ellegaard,  
Dorte og Claus Pamperin, os ind på den gamle 
gård i Sønderby, hvor vi fejrer gudstjeneste. 

Blæsere fra Assens harmoniorkester sørger for 
musikken. Efter gudstjenesten byder menigheds-
rådet på mad og drikke. Vi anbefaler, at man 
medbringer klapstol eller tæppe.

Ellegaard er den ældste firlængede gård i Søn-
derby og er bygget i år 1747. Ellegaard har aldrig 
været en udflyttergård, og ligger derfor fortsat 
præcis, hvor den blev bygget for mere end 300 år 
siden. Hughuset er nu omdannet til gæstehus, 
hvor besøgene og rejsende kan overnatte. 
Adresse: Rybergsvej 39, 5631 Ebberup.
Alle er velkomne.



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. 

MARTS SØNDERBY KÆRUM

5. marts 2.s.i.fasten 9.00 10.30

12.marts 3.s.i.fasten INGEN 9.00 (AT)

19. marts Midfaste 10.30 9.00

26. marts Mariæ bebudelses dag 10.30 INGEN

APRIL
2. april Palmesøndag 10.00 INGEN

6. april Skærtorsdag 19.00 17.00

7. april Langfredag 9.00 10.30

9. april Påskedag 10.30 9.00

10. april Anden påskedag INGEN 10.00 Musik gudstj.

16. april 1.s.e.påske INGEN 10.30

23. april 2.s.e.påske 10.30 9.00

30. april 3.s.e.påske 9.00 (AT) INGEN

MAJ
5. maj Bededag INGEN 10.00 Konfirmation

7. maj 4.s.e.påske 10.00 Konfirmation INGEN

14. maj 5.s.e.påske 9.00 10.30

18. maj Kristi Himmelfartsdag INGEN 9.00 (AT)

21. maj 6.s.e.påske 9.00 (AT) INGEN

28. maj Pinsedag 9.00 10.30

29. maj 2. pinsedag Gudstjeneste under åben himmel på Ellegaard, 
Rybergsvej 39, Sønderby kl.11.00
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