Gudstjenester i Skårup kirke fra September til oktober 2017

September

Søndag d. 3. sep.

12. s. e. trin.

kl. 11.30

Rebecca Aagaard-Poulsen

Lørdag d. 9. sep.

Sogneudflugt til Møn

Kl. 7.20

Afgang fra Skårup kirke

Søndag d. 10. sep.

13. s. e. trin. KIRKEKAFFE

kl. 10.00

Helle Frimann Hansen

Søndag d. 17. sep.

14. s. e. trin. - HØST

Kl. 10.00

Ida Fonsbøl

Søndag d. 24. sep.

15. s. e. trin.

Kl. 10.00

Ida Fonsbøl

Søndag d. 1. okt.

16. s. e. trin.

kl. 10.00

Ida Fonsbøl

Søndag d. 8. okt.

17. s. e. trin.

kl. 10.00

Ida Fonsbøl

Søndag d. 15. okt.

18. s. e. trin. KIRKEKAFFE

kl. 10.00

Ida Fonsbøl

Søndag d. 22. okt.

19. s. e. trin.
20. s. e. trin.

kl. 10.00

Ida Fonsbøl

Fejring af reformationsjubilæet.

kl. 10.00

Ida Fonsbøl

Søndag d. 5. nov.

Alle helgens dag

kl. 10.00

Ida Fonsbøl

Søndag d. 12. nov.

22. s. e. trin.

kl. 10.00

Ida Fonsbøl

Søndag d. 19. nov.

23. s. e. trin. KIRKEKAFFE

kl. 10.00

Ida Fonsbøl

Søndag d. 26. nov.

Sidste s. i kirkeåret

kl. 10.00

Ida Fonsbøl

Oktober

Søndag d. 29. okt.

November

Skarup
Kirke Sogn
o

De offentlige menighedsrådsmøder ligger fast den 3. tirsdag i måneden kl. 19.00 - 21.00 i Kirkeladen.
Kirkebil til kirkelige handlinger kan bestilles dagen før hos Svendborg Taxa på telefon 70 10 21 22.
Konst. sognepræst
Helle Frimann Hansen
Sdr. Boulevard 58A, 5000 Odense C
Tlf. 62231112 / 21142964 · E-mail: hfha@km.dk
www.skaarupkirke.dk · Mandag fri

Kirkeværge:
Verner Christensen · Tlf. 23 60 02 18

74. ÅRGANG

Graverkontoret (Graverbygningen ved kirken)
Tirsdag-fredag · Tlf. 62 23 16 73
Telefontid:
kl. 12.00 - 12.30

Præstesekretær
Erik Jakobsen, træffes torsdag kl. 9.00 - 13.00 på
kirkekontoret i præstegården · Tlf. 28 77 91 70

Graver:
Brian Riber · Tlf. 29 85 32 10

Efteråret rykker nærmere, og det bliver tid til høst. Selvom færre af os i dag er beskæftiget i landbruget,
skal høsten jo i hus og helst i godt vejr. Høsten er derfor også tiden til taknemmelighed over sommeren,
selvom den har været noget regnfuld og blæsende i år, og for alle de gaver, som jorden kaster af sig.
” Alle gode gaver de kommer ovenned, så tak da Gud, ja pris dog Gud, for al hans kærlighed”, som vi
synger. Men det er også tiden for mig at takke af og sige tak for lån af Skårup sogns store trofaste gudstjenestefejrende menighed og Skårup sogns velfungerende menighedsråd og fantastiske personale og
aflevere hele herligheden tilbage til Ida Fonsbøl, som vender tilbage d. 15/9 med et tusind tak for
lån. Det har været en fornøjelse og en berigelse at få lov at prøve at være præst her og lære jer
alle sammen så godt at kende. Selvom det har regnet meget denne sommer, så var der i hvert fald én
dag, hvor solen strålede over vang, og hvor vi måtte finde kasketterne frem og for damernes vedkommende blev det til en opvisning udi de yndigste sommerhatte noget sogn nogensinde har set, og vi
måtte ud i byen for at låne en parasol. Og maden smagte himmelsk og den levende musik, alle fællessangene og nærværet smeltede sammen. Det var til sommerfesten i præstegårdshaven, hvorfra billedet
her på forsiden stammer. En perfekt sommerdag, som jeg aldrig glemmer. Og hvis Ida synes, at der er et
eller andet bekendt ved den sorte sommerkjole, jeg bærer på billedet, er jeg til den tid over alle bjerge
og slet ikke længere til at træffe!! Skårup sogn ønskes ALT godt fremover!		
Helle Frimann Hansen

Kordegn
Ellen Sørensen, træffes onsdag kl. 12.30 - 14.30 på
kirkekontoret i præstegården · Tlf. 23 42 81 57
Menighedsrådsformand
Helle Bøving Andersen · Skårup Kirkebakke 3
5881 Skårup · Tlf. 21 94 79 22

Gravermedhjælper:
Jytte Clausen · Tlf. 62 23 16 73
Organist:
Rasmus Grønborg · Tlf. 21 29 24 34
Kirkesanger:
Erik Jakobsen · Tlf. 28 77 91 70
Kirken er åben for besøgende
Hverdage: Kl. 08.00 - 15.00
Søndage: Kl. 09.00 - 12.00

SKÅRUP SOGNS KIRKEBLAD

SEPTEMBER - OKTOBER 2017

Konfirmandindskrivning
Konfirmandforberedelsen begynder tirsdag d.
26/9 efter skoletid og fortsætter indtil efterårsferien på den måde. Efter ferien ændres
tidspunktet således i de følgende 20 skoleuger
til kl. 8.00. Der vil blive udleveret indskrivningsblanketter til Skårup skole, som bedes udfyldes.
Sæt allerede kryds i kalenderen lørdag d. 30
september, hvor alle konfirmander fra Sydfyn,
skal deltage i et stort rollespil ”Luthers nøgle”
i anledning af reformationsjubilæet.

Teatertrup optræder
i Skårup kirke
Torsdag d. 16. november. kl. 19.00

Sogneudflugten til Møn
Lørdag d. 9. september med afgang kl. 7.20 fra
Skårup kirke. Vi spiser morgenmad og drikker
kaffe på Spodsbjerg-Tårs overfarten, mens vi
kører over Farøbroen og via Bogødæmningen
til Møn, hvor første stop bliver Stege, og hvor
vores guide Annie Jæger stiger på bussen og
fortæller lidt om den gamle middelalderby.
Derefter gør vi holdt ved Keldby kirke, hvor vi
skal se imponerende kalkmalerier fra 4 forskellige perioder og hvor Elmelundemesteren har
været på spil, inden vi ifører os sportssko og
kører direkte til Møns klint.
Her deler vi os op i 3 grupper. Hold 1 består
af de overfriske, der påstår at være let til bens!
Det får de så også lov til at bevise ved at tage
de 496 trin ned til stranden og tilbage igen.
For hold 2 er der mulighed for at komme helt
ud til Forchhammers pynt, og for hold 3 er der
for nylig bygget en handicapvenlig gangsti således,
at der er mulighed for at opleve Møns klint uanset, om man er godt gående eller ej.

Der er under hele turen mulighed for at tage et
hvil i bussen. Det er individuelt, hvad man synes,
at man orker. Derefter er det tid til frokost i
Klintholm havn, og efter at vi har spist og slappet
lidt af, drager vi til det romantiske lystslot
Liselund, med tilhørende eventyrhave, hvor vi
bliver vist rundt, hvorefter vi indtager kaffe og
kage på slottet. Dernæst kører vi mod Hovedskovgård, hvor Møns største galleri ligger. Her
har de malerier, kunsthåndværk, møbler, modetøj m.m., og desuden en meget smuk indrettet
gård, hvor man evt. kan nyde en forfriskning.
Turen slutter på Nyord, en lille totalfredet ø med
den lille ottekantede kirke og hvor vi regner med
at spise æggekage, inden vi skal til at indstille os
på at køre tilbage til Fyn via Sjælland og over
Storebæltsbroen.
Pris 150, kr. Her er ikke inkluderet pris for drikkevarer, som er for egen regning under hele turen.
Tilmelding til Jyttephilipsen@hotmail.com eller
vikarpræsten Helle Frimann Hansen hfha@
km.dk inden 1/9.

Billetsalg åbner halvanden time før forestillingens start ved kirkedøren. Billetpris 50,00
kr. I forbindelse med reformationsjubilæet i
år, har skuespiller Kristian Halken og musiker
Kalle Mathiesen skabt en dramatisk forestilling
om Martin Luthers liv, som i samarbejde med
Helsingør Teater tager på turné i oktober og
november måned.
Forestillingen hedder ”Martin Martin Martin!” og
kommer også til Skårup kirke d. 16. november.
En forestilling der giver et dramatisk bud på
Martin Luthers liv. En forestilling der fokuserer
på mennesket frem for teologen. En forestilling
med humor, som bringer Luthers salmer og
tekster op i tiden.

En forestilling for en skuespiller og en trommeslager. Forestillingen er skrevet af Kristian Halken,
og både Kalle Mathiesen og Kristian Halken
medvirker.
Kristian Halken og Kalle Mathiesen har sammen
skabt en række forestillinger, hvor Halkens
teater-tyngde mødes med Kalles sprudlende,
anarkistiske musikalske talent.
Nu mødes de igen, i anledning af Reformationsjubilæet, hvor de går lidt tættere på manden
med teserne.
500-året for den lutherske reformation
På Martin Luthers tid gennemsyrede religion
hele samfundets forestillingsverden.
Derfor fik Luthers tanker betydning for både
kirken og samfundet. Reformationen indvarslede et næsten 500-årigt udviklingsforløb, som
Danmark hurtigt blev en del af. Konsekvenserne
for det danske samfund i både kirkelig og
samfundsmæssig sammenhæng er mangfoldige:
fra udviklingen af velfærdssamfundets skoler
og hospitaler til Folkekirkens gudstjeneste med
salmesang og prædiken på dansk.

