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Påsken 2018
Evangeliets glædelige budskab om opstandelse er en kæmpe opfordring til at risikere alt, til at trodse genert-
heden og møde et blik, til at elske menneskeheden - koste, hvad det vil, og til at indånde himlen. 
Livet holdes ikke levende ved at vi passer på det. Tværtimod kan det gå itu, hvis vi er for forsigtige og aldrig tør 
tænke stort nok.  Vi kan langt nemmere forholde os til vores egen utilstrækkelighed og til smertens vej, som de 
andre påskedage handler om. Vi kan lettere begribe melankolien, livet, når det svigter, end når det gives tilba-
ge til os – sådan som det sker påskemorgen. Det er på sin vis lettere for os at reagere på tragedien end på 
glæden. Den fuldkomne glæde synes for utroværdig. Men ikke desto mindre er det den, kvinderne møder ved 
graven. Det er den, der råber os an påskedag - i al sin uforgængelige, ukrænkelige og uvisnelige vælde. Vi behøver 
ikke at kunne begribe den - vi skal bare tillade os selv at tage imod den med begejstring - ved at turde tro på 
glæden, læne os tilbage i opstandelsens favn og nyde vores vidunderlige, uretfærdige og overraskende menneske-
liv sammen i taknemmelighed. 
Palmesøndag markeres med Skårups nye lejlighedskor, Skærtorsdag fejres med hjemmebagt brød og vin i 
mængde, Langfredag forstærkes af en cello, og Påskesøndag medvirker Jørgen Harboe Jensen på sopransaxofon.
Vel mødt til årets største højtid!     Ida F.

Gudstjenester og arrangementer fra februar til april 2018
Februar
Søndag d. 18. feb. 1. s. i fasten Kirkekaffe kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Lørdag d. 24. feb. Koncert  Udsolgt kl. 16.00 DR Pigekoret
Søndag d. 25. feb. 2. s. i fasten kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Onsdag d. 28 feb. Lejlighedskoret øver første gang kl. 10.00 Erik Jakobsen og 

Rasmus Grønborg

Marts
Søndag d.   4. mar. 3. s. i fasten kl.  12.00 Annie Løvig Thomassen
Tirsdag d.   6. mar. Syngsammen kl. 19.00 Rasmus Grønborg
Søndag d. 11. mar. Midfaste, Indsamling kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Onsdag d. 14 mar. Musik og stilhed kl. 17.00 Rasmus Grønborg
Torsdag d. 15. mar. Fyraftensforedrag kl. 17.00 Ulla M. Bidstrup
Søndag d. 18. mar. Mariæ bebudelsesdag Kirkekaffe kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 25. mar. Palmesøndag m/Lejlighedskoret kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Torsdag d. 29. mar. Skærtorsdag kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Fredag d. 30. mar. Langfredag kl. 10.00 Ida Fonsbøl

April
Søndag d.  1. april Påskedag Jørgen Harboe Jensen 

medvirker på sopransaxofon kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Mandag d.  2. april 2. påskedag kl.   9.00 Rebecca Aagaard-Poulsen

Tirsdag d.  3. april Syngsammen kl. 19.00 Rasmus Grønborg
Søndag d.  8. april 1. s. e.  påske kl.   9.00 Rebecca Aagaard-Poulsen

Onsdag d. 11 april. Musik og stilhed kl. 17.00 Rasmus Grønborg
Søndag d. 15. april 2. s. e.  påske Kirkekaffe kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 22. april 3. s. e.  påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Fredag d. 27. april Bededag Konfirmationer kl. 10.00

kl. 12.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 29. april 4. s. e.  påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Sognepræst
Ida Fonsbøl ·  Mosegårdsvej 4 ·  5881 Skårup
Tlf. 62 23 11 12 ·  E-mail: idef@km.dk 
www.skaarupkirke.dk ·  Mandag fri

Kordegn 
Ellen Sørensen, træffes torsdag kl. 8.00 - 12.00 på 
kirkekontoret i præstegården ·   Tlf. 23 42 81 57

Menighedsrådsformand
Helle Bøving Andersen ·  Skårup Kirkebakke 3
5881 Skårup ·   Tlf. 21 94 79 22 

Kirkeværge:  
Verner Christensen ·   Tlf. 23 60 02 18

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

Graver: 
Brian Riber ·   Tlf. 29 85 32 10

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

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.

Skarup
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Der vil undervejs blive serveret en sandwich og 
en øl/vand. Prisen for det hele er 50 kr., som man 
betaler ved indgangen. Tilmeld jer hos Jytte Philipsen 
inden søndag den 11. marts på tlf.: 28 31 63 00 
eller på mail: jyttephilipsen@hotmail.com.

Lejlighedskor
Søndag den 25. marts

I anledning af Palmesøndag vil vi samle et kor. 
Det samme vil vi gøre til musikgudstjenesten 
2. pinsedag, ved høsttid og til De Ni Læsninger i 
december. Et lejlighedskor kan man kalde det. 
Niveauet er sådan, at alle kan være med, og 
man behøver ikke at have sunget i kor før. 
Eneste krav er,  at man kan komme til mindst 3 
ud af de 4 prøver op til den pågældende guds-
tjeneste. Det er kirkesanger Erik Jakobsen, som 
leder koret, og organist Rasmus Grønborg, som 
sidder ved tangenterne. 

Prøveplanen ser således ud:
Onsdag d. 28.02 kl. 10.00 – 12.00 
Onsdag d. 07.03 kl. 10.00 – 12.00 
Onsdag d. 14.03 kl. 10.00 – 12.00 
Onsdag d. 21.03 kl. 10.00 – 12.00 

Så kan du lide at synge og har du lyst til at med-
virke ved påskens indledning, så mød op i Kirke-
laden til den første prøve den 28. februar kl. 10.00.        
Erik Jakobsen & Rasmus Grønborg

Musik og stilhed
Onsdag den 14. marts kl. 17.00 - 18.00
Onsdag den 11. april kl. 17.00 - 18.00
Onsdag den 9. maj kl. 17.00 - 18.00
Nyd en fredfyldt stund i kirken med afdæmpet 
og stemningsfuld musik på orgel og kirkens nye 
klaver. 
Organist Rasmus Grønborg spiller kendte 
klassiske klaverstykker som “Måneskinssonaten” 
og “Clair de lune”, smukke jazzballader med det 
særlige, melodiske nordiske præg, samt nye og 
gamle salmer og afdæmpede satser på orgel.
Tænd et lys, lad tankerne flyde og nyd en 
afstressende stund med smuk og bevægende 
musik kun afbrudt af.. stilhed. 
Der vil være kaffe og te i våbenhuset som man 
kan tage med ind i kirken. Man kan komme og 
gå som man har lyst.

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp 
Bliv indsamler i Skårup 
søndag den 11. marts kl. 11.00 i Kirkeladen
Der bor ca. 185.000 mennesker i Kakumalejren i
Kenya og størstedelen er børn og unge under 18 år. 
Fælles for dem er, at de er revet væk fra deres 
hjem og tvunget til at tilbringe deres barndom 
og ungdom i undtagelsestilstand.
Underernæring og fattigdom er udbredt i lejren. 
Hertil kommer traumer, brudte relationer og 
utryghed.

Folkekirkens Nødhjælp vil blandt andet sørge 
for bedre skolegang ved at forsyne flygtninge-
lejrens børn med skolematerialer. Derudover 
vil pengene fra Danmarks Indsamling også gå til 
forskellige fritidstilbud som for eksempel fodbold. 
Skolegang og fritidsinteresser kan være en måde 
at lindre traumer og blive en vej til værdighed 
og en fremtid uden for flygtningelejren.
Yderligere information: 
Jytte Philipsen på tlf.: 28 31 63 00 eller på mail: 
jyttephilipsen@hotmail.com.

”Hvem er folkekirken til for? ”
Torsdag den 15. marts kl. 17.00 Fyraftensforedrag
Navnet folkekirke angiver, at folkekirken er til 
for folket. Hvem er så det? Hvordan går det for 
folkekirken med at være for folket i dag, og hvad 
skal der til for at være det i morgen? 

Fyraftensforedrags-rækken vil i 2018 handle om 
folkekirkens væren og virke. 
Vi vil gerne spørge ind til folkekirkens aktuel-
le situation og undersøge dens bredde. Hvor 
meget fylder kirkens ’egentlige formål’ i forhold 
til det, vi bruger de fleste kræfter og ressourcer 
på, og hvad er dens ansvar og muligheder i en 
måske mere og mere ’gudløs’ tid?
Den første taler i rækken er den tidligere Skå-
rup-borger, Ulla Morre Bidstrup. 
Ulla Morre Bidstrup er præst, ph.d. og ud-
dannelsesleder i folkekirken med ansvaret for 
uddannelsen af kommende og erfarne præster. 
Hun er også medlem af Grundtvigsk Forums 
kirkeudvalg og har siddet med i det sidste kirke-
ministerielle udvalg, som handlede om folkekir-
kens styring – eller mangel på samme. 


