
Kl. 12.00:
Andreas Thomsen
Cille Marlene Andersen Lebeck
Emilie Fuglsang Mejlsing 
Emma Rigmor Jørgensen
Hector Pelle Christoffersen
Lasse Emil Ottosen
Lasse Rikard Bøge
Laura Lynghøj Drejer
Lærke Jul Øhlenschlæger
Magnus Bild Bindzus
Marit Nørregaard
Niclas Bech Hansen
Phillip Juncher Bodenhoff
Rasmus Skygebjerg Møller
Sofie Dahl Povlsen
Stina Sofia Knudsen

Konfirmandbillederne vil kunne ses i næste blad.

Årets Konfirmander 2018   

Fredag den 27. april 2018
På Bededag siger dette års herlige konfirmander 
deres ja. Det har været en fornøjelse at lære 
disse livlige unge mennesker at kende. 

Vi glæder os til at fejre dem i kirken og ønsker 
dem en fantastisk festdag. 
Her kommer deres navne:

Kl. 10.00:
Alberte Kalmer Jørgensen
Dagmar Elisabeth Sjøholm
Ella Marie Ussing
Isabel Lisbjerg Johansen
Kasper Trøjborg Andersen
Laura Bragt Svensson
Mads Juel Jensen
Magnus Snitker
Marius Sandholdt Houborg
Michella Møller Stark
Mikkel Emil Claville
Nathalie Lund Brandt
Nicklas Rose Pedersen
Oscar Søsborg Nielsen
Penelope Carla Christoffersen
Valdemar Simmelkiær Hansen
Zander Ammitzbøll Brandt Nielsen

   Begejstring
Pinsen handler om, at disciplene blev begejstret – beåndede. De opfattede endelig, hvad det hele 
handlede om. Hvad det var, Jesus med sit liv og sit ord og sin død og sin opstandelse prøvede at 
fortælle dem. At vi som mennesker er skabt åndfulde, lige værdifulde og forbundet. Vi er skabt med 
ånd til at skabe og forene. 
Hvad gjorde disciplene med den Helligånd, der endelig fyldte dem? Hvad brugte de begejstringen til? 
De byggede kirke. De skabte fællesskab på tværs af verden – på tværs af liv og tro og tvivl og stand 
og køn og alder. De ville underkende alt det, der adskiller os som mennesker og gøre os ligeværdige 
- ved kun at lade Gud være større. For når vi skal bruge vores liv på selv at blive store i forhold til 
hinanden, så er der ikke plads til den ånd, der forener os og forpligter os på hinanden. 
Der synes at være et tema for tiden, der handler om engagement. Hvad vil vi med vores liv, vores 
samfund, vores klima, vores verden? Nu spørger jeg: Hvad vil vi med vores kirke, som er det sted, 
der hver søndag spørger ind til alt det andet? 
Er det nok, at den bare står klar og venter, til vi får brug for den? Er det nok, at vi kun går efter kirke-
klokkernes kalden til højtiderne og de fire overgangsritualer? Er det nok at lade det valgte menig-
hedsråd stå for tiltagene og det arbejde, der er forbundet med dem? 
Det mener størstedelen af vores befolkning tilsyneladende, men det er der ikke meget fællesskabs-
ånd ved. Og det er den ånd, som kirken trækker vejret med. Det er den ånd, hvormed vi betragter 
hinanden, forstår hinanden og bygger samfund.                                                      Ida F.

Skarup
Kirke    Sogn

o

     SKÅRUP SOGNS KIRKEBLAD    APRIL - JULI 2018 

Gudstjenester og arrangementer fra april til juli 2018
April
Søndag d. 22. april 3. s. e.  påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Fredag d. 27. april Bededag Konfirmationer, Skårup Skole, 7.a kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Fredag d. 27. april Bededag Konfirmationer, Skårup Skole, 7.b 
og andre skoler kl. 12.00 Ida Fonsbøl

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

Maj
Søndag  d.  6. maj 5. s. e.  påske kl.   9.00 Rebecca 

Aagaard-Poulsen
Onsdag d.  9. maj Musik & Stilhed kl. 17-18 Rasmus Grønborg

Torsdag d. 10. maj Kristi Himmelfartsdag kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag  d. 13. maj 6. s. e.  påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Onsdag  d. 16. 
maj Åbent møde om kirken kl. 19.00 Menighedsrådet

Søndag  d. 20. maj Pinsedag kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Mandag d. 21. maj 2. Pinsedag - Musikgudstjeneste kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Torsdag d. 24. maj Fyraftensforedrag kl. 17.00 Jørgen Jørgensen

Søndag  d. 27. maj Trinitatis - Kirkekaffe kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Juni
Søndag  d.   3. juni 1.s.e. trin. 09.00 Christian R. 

Hartmeyer-Dinesen

Søndag  d. 10. juni 2.s.e. trin. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag  d. 17. juni 3.s.e. trin. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag  d. 24. juni 4.s.e. trin. - Sommerfrokost 10.00 Ida Fonsbøl 

Juli
Søndag  d.   1. juli 5.s.e. trin. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag  d.   8. juli 6.s.e. trin. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag  d. 15. juli 7.s.e. trin. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag  d. 22 juli 8.s.e. trin. 11.30 Christian R. 
Hartmeyer-Dinesen

Vi ønsker alle et dejligt forår og en varm sommer!

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.
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Fyraftensforedrag: Karismatisk 
besøg af Jørgen Jørgensen
Torsdag den 24. maj kl. 17.00 i Kirkeladen

Årets foredragsrække handler om folkekirkens 
væren og virke.  Vi spørger ind til folkekirkens 
aktuelle situation og undersøger dens bredde. 
Vi spørger til kirkens egentlige formål i forhold til 
det, vi bruger de fleste kræfter og ressourcer på. 
Hvad er dens ansvar og muligheder i en måske 
mere og mere ’åndløs’ tid?

I marts havde vi besøg af uddannelsesleder og 
ph.d. i teologi Ulla Morre Bidstrup, der fortalte 
om folkekirkens tilstand og udfordringer. Den 
næste taler i rækken, som repræsenterer folke-
kirkens bredde, er sognepræst ved Sct. Nicolai 
kirke i Åbenrå, Jørgen Jørgensen.

Der er sket en kæmpe forvandling i løbet af de 
sidste 10-15 år i Sct. Nicolai kirke. Der kommer 
mellem 100 og 200 kirkegængere på en 
’almindelig’ søndag, og i det hele taget er der et 
vældigt mangfoldigt liv ved kirken. 

Jørgen Jørgensen er kendt for med sin karis-
matiske spiritualitet at kunne samle mennesker 
omkring tro - og så er han kendt for at kunne 
uddrive dæmoner. 
Kom og hør hans bud på, hvordan kirker og 
menigheder kan opleve vækst og tilgang, hvis de 
tør satse på at skabe relationer, fællesskab og 
kald til tro og tjeneste. 

Enhver kan melde sig til dette modige foredrag 
hos Jytte Philipsen senest tirsdag den 21. maj på 
tlf.: 28 31 63 00 eller på mail: jyttephilipsen@
hotmail.com. Der vil undervejs blive serveret en 
sandwich og en øl/vand og prisen er som altid 50 kr.

Billedet er ikke fra en ’almindelig’ søndagsgudstjeneste 

i Skårup, men fra vores strålende koncert med DR 

Pigekoret i februar 

Møde om kirken 
- for hele Skårup og Omegn
Onsdag den 16. maj kl. 19.00 i kirkeladen

Denne gang er det over ost & rødvin, at vi sætter 
kirkens virke på tegnebrættet. 

Vi skal renovere kirkegården. Hvordan skal den 
se ud? Skal vi plante græs eller skov eller dække 
det hele med anemoner og vincaer og have 
skiftende skulpturudstilling?

Og hvad med begivenhederne inde i kirken? Skal 
vi have rockkoncerterne eller babysalmesangen 
tilbage? Er der nok for familierne, og er det bedre 
med flere aftengudstjenester? Bliver der gjort nok 
for, at man som ny føler sig velkommen i kirken?

Måske har du en holdning til noget af det? Nu er 
der mulighed for at give udtryk for den i kirke-
laden til det årsmøde, som alle kirker skal holde 
hvert forår for sit sogn. 

Dørene er åbne for alle, og man dukker bare op.

Musikgudstjeneste 
2. pinsedag
Mandag den 21. maj kl. 10.00. 

Det er faktisk kun denne ene gang om året, at 
kirkens personale med gæster kaster sig ud i 
musikalske indslag som messesang, korsang, 
vekselsang mm. 

Vi er begavet med dygtige musikere i Skårup kirke, 
og her vil de for alvor folde sig ud i ledtog med 
lejlighedskoret. Det er en stor oplevelse at være 
med til, hvis jeg selv skal sige det, og nu har I mu-
ligheden ved pinsens andendagsfejring! 

Hvis du kan lide at synge, kan du være med i 
lejlighedskoret ved denne pinsefest. Du dukker 
bare op de formiddage, hvor koret øver.

Onsdag d. 25.04 kl. 10.00 – 12.00 

Onsdag d. 02.05 kl. 10.00 – 12.00 

Onsdag d. 09.05 kl. 10.00 – 12.00 

Onsdag d. 16.05 kl. 10.00 – 12.00 

Det er kirkesanger Erik Jakobsen, som leder ko-
ret, mens organist Rasmus Grønborg sidder ved 
tangenterne. Vel mødt til det altsammen!

Sommerfrokost
Søndag den 24. juni kl. 10.00
Sidste år lykkedes det at ramme en solskinsdag! 
En rigtig varm én endda i en ellers våd og grå 
sommer. Og så var jeg ikke engang med selv, da 
jeg var i Irak…  Nu vil jeg gerne opleve det i år! 
En herlig sommerfrokost i det grønne med Skårups 
borgere. Derfor inviteres I til langbord i præste-
gårdshaven, hvor der serveres en yderst delikat 
sommermenu med kølig vin til. Alt sammen lige 
efter gudstjenesten i kirken kl. 10.00.  Efter mål-
tidet får vi fornøjelsen af den lokale trio, Rieber, 
Reese og Refbjerg, der underholder os med sin 
sprøde pop- og countrymusik.

Alle er velkomne og tilmelding kan ske til Jytte 
Philipsen på mail: jyttephilipsen@hotmail.com 
eller på tlf.: 2831 6300 senest onsdag den 
20. juni. Prisen er 125 kr. Bliver det imod alle 
bønner regnvejr, vil det foregå i Kirkeladen. 

Minikonfirmandernes sommerskole
Lige inden skolestart afholder vi igen i år Mini-
konfirmandernes Sommerskole i Skårup kirke. 
Det er tre hele dage i sommerferiens afslutning 
fra onsdag den 8. - fredag til den 10. august fra 
kl. 08.00-14.00. Fredag afrunder vi med en guds-
tjeneste fra 14.00-15.00.

Der har været en glad tilslutning de seneste år, 
og vi ser endnu engang frem til at byde elever 
fra 3. og 4. klassetrin velkommen til opdagelse 
i kirken, bibelfortællinger, sang, snakke, teater, 
gudstjeneste, formulering af bønner, leg og en 
masse fælles måltider. Man kan melde sig til alle-
rede nu til Ida Fonsbøl på mail: idef@km.dk eller 
på tlf.: 6223 1112 og inden den 18. juli 2018.

Efterårets talere er : 
Biskop Kresten Drejergaard den 25. oktober 
samt ph.d. i teologi Pia Søltoft 
den 15. november.
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Kl. 12.00:
Andreas Thomsen
Cille Marlene Andersen Lebeck
Emilie Fuglsang Mejlsing 
Emma Rigmor Jørgensen
Hector Pelle Christoffersen
Lasse Emil Ottosen
Lasse Rikard Bøge
Laura Lynghøj Drejer
Lærke Jul Øhlenschlæger
Magnus Bild Bindzus
Marit Nørregaard
Niclas Bech Hansen
Phillip Juncher Bodenhoff
Rasmus Skygebjerg Møller
Sofie Dahl Povlsen
Stina Sofia Knudsen

Konfirmandbillederne vil kunne ses i næste blad.

Årets Konfirmander 2018   

Fredag den 27. april 2018
På Bededag siger dette års herlige konfirmander 
deres ja. Det har været en fornøjelse at lære 
disse livlige unge mennesker at kende. 

Vi glæder os til at fejre dem i kirken og ønsker 
dem en fantastisk festdag. 
Her kommer deres navne:

Kl. 10.00:
Alberte Kalmer Jørgensen
Dagmar Elisabeth Sjøholm
Ella Marie Ussing
Isabel Lisbjerg Johansen
Kasper Trøjborg Andersen
Laura Bragt Svensson
Mads Juel Jensen
Magnus Snitker
Marius Sandholdt Houborg
Michella Møller Stark
Mikkel Emil Claville
Nathalie Lund Brandt
Nicklas Rose Pedersen
Oscar Søsborg Nielsen
Penelope Carla Christoffersen
Valdemar Simmelkiær Hansen
Zander Ammitzbøll Brandt Nielsen

   Begejstring
Pinsen handler om, at disciplene blev begejstret – beåndede. De opfattede endelig, hvad det hele 
handlede om. Hvad det var, Jesus med sit liv og sit ord og sin død og sin opstandelse prøvede at 
fortælle dem. At vi som mennesker er skabt åndfulde, lige værdifulde og forbundet. Vi er skabt med 
ånd til at skabe og forene. 
Hvad gjorde disciplene med den Helligånd, der endelig fyldte dem? Hvad brugte de begejstringen til? 
De byggede kirke. De skabte fællesskab på tværs af verden – på tværs af liv og tro og tvivl og stand 
og køn og alder. De ville underkende alt det, der adskiller os som mennesker og gøre os ligeværdige 
- ved kun at lade Gud være større. For når vi skal bruge vores liv på selv at blive store i forhold til 
hinanden, så er der ikke plads til den ånd, der forener os og forpligter os på hinanden. 
Der synes at være et tema for tiden, der handler om engagement. Hvad vil vi med vores liv, vores 
samfund, vores klima, vores verden? Nu spørger jeg: Hvad vil vi med vores kirke, som er det sted, 
der hver søndag spørger ind til alt det andet? 
Er det nok, at den bare står klar og venter, til vi får brug for den? Er det nok, at vi kun går efter kirke-
klokkernes kalden til højtiderne og de fire overgangsritualer? Er det nok at lade det valgte menig-
hedsråd stå for tiltagene og det arbejde, der er forbundet med dem? 
Det mener størstedelen af vores befolkning tilsyneladende, men det er der ikke meget fællesskabs-
ånd ved. Og det er den ånd, som kirken trækker vejret med. Det er den ånd, hvormed vi betragter 
hinanden, forstår hinanden og bygger samfund.                                                      Ida F.

Skarup
Kirke    Sogn

o

     SKÅRUP SOGNS KIRKEBLAD    APRIL - JULI 2018 

Gudstjenester og arrangementer fra april til juli 2018
April
Søndag d. 22. april 3. s. e.  påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Fredag d. 27. april Bededag Konfirmationer, Skårup Skole, 7.a kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Fredag d. 27. april Bededag Konfirmationer, Skårup Skole, 7.b 
og andre skoler kl. 12.00 Ida Fonsbøl

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

Maj
Søndag  d.  6. maj 5. s. e.  påske kl.   9.00 Rebecca 

Aagaard-Poulsen
Onsdag d.  9. maj Musik & Stilhed kl. 17-18 Rasmus Grønborg

Torsdag d. 10. maj Kristi Himmelfartsdag kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag  d. 13. maj 6. s. e.  påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Onsdag  d. 16. 
maj Åbent møde om kirken kl. 19.00 Menighedsrådet

Søndag  d. 20. maj Pinsedag kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Mandag d. 21. maj 2. Pinsedag - Musikgudstjeneste kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Torsdag d. 24. maj Fyraftensforedrag kl. 17.00 Jørgen Jørgensen

Søndag  d. 27. maj Trinitatis - Kirkekaffe kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Juni
Søndag  d.   3. juni 1.s.e. trin. 09.00 Christian R. 

Hartmeyer-Dinesen

Søndag  d. 10. juni 2.s.e. trin. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag  d. 17. juni 3.s.e. trin. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag  d. 24. juni 4.s.e. trin. - Sommerfrokost 10.00 Ida Fonsbøl 

Juli
Søndag  d.   1. juli 5.s.e. trin. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag  d.   8. juli 6.s.e. trin. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag  d. 15. juli 7.s.e. trin. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag  d. 22 juli 8.s.e. trin. 11.30 Christian R. 
Hartmeyer-Dinesen

Vi ønsker alle et dejligt forår og en varm sommer!

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.
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