
Skårup Kirkegård får nyt udtryk
I hele landet får kirkegårdene mere og mere plads til 
overs, fordi mange af os vælger urnegravsteder frem 
for kistegravsteder. 
Dette gælder også Skårup Kirkegård. Vi har vældig 
mange ’tomme’ kvadratmeter, som jo faktisk giver os 
mulighed for at være kreative og skabe et nyt, mere 
grønt udtryk på kirkegården. Det vil vi nu gøre.
På et åbent møde i maj måned i Kirkeladen, hvor 
mange fra byen mødte op, kom der rigtig mange 
gode ideer på bordet til en grønnere kirkegård. Siden 
har menighedsrådet fået kyndig hjælp fra tidligere leder 
af Svendborg Kirkegårde, Tommy Christensen, så vi 
nu har en overordnet flot, grøn langtidsplan, som vi 
støt og roligt vil arbejde hen imod.

Alle de grav-
steder, der er 
i brug, bliver 
naturligvis 
respekteret 
og forbliver, 
som de er, 
men de 
omkringlig-
gende tomme 
gravsteder og 
områder samt 

nogle af de alenlange og –brede grusgange vil blive 
omskabt til grønt græsareal og senere fx staudebede 
og blomstrende buske.
Som skitsen herunder viser, er kirkegården opdelt i 
områder, der her er vist med to grønne farver.

 

De to mørkegrønne felter illustrerer områder, hvor 
der er rigtig mange tomme gravsteder, der alligevel 
kræver pasning og opmærksomhed. Netop her vil vi 
begynde omlægningen til et grønnere udtryk.
I sensommeren – med mindre tørken fortsætter - vil 
arbejdet gå i gang. Vi vil fjerne unødvendige hække 
om tomme grave og anlægge græs. Hvor der nu er 
store, tomme, triste grusbelagte arealer, bliver der 
græs og som i en park bliver der næsten ’opholdsrum’ 
med plads til en bænk og andet, hvor vi kan sætte os 
og nyde omgivelserne.
Menighedsrådet arbejder fortsat med de mere kon-
krete planer og vil i de kommende måneder sammen 
med personalet gøre os umage med at finde gode 
løsninger, der giver Skårup Kirkegård den ansigtsløft-
ning, vi så længe har ønsket os.

Skulle nogen af jer være interesserede i at høre mere, 
er I velkomne til at kontakte menighedsformand Helle 
Bøving og få en snak om, hvad der kommer til at ske.
Vi håber, I vil bære over med det kommende omlæg-
ningsarbejde, som vil betyde jord- og grusbunker, til-
syneladende rod, larmende maskiner og andet uvant 
på kirkegården i længere tid, men jo også, at noget 
nyt er på vej, og at det på længere sigt vil blive godt 
– grønt – frodigt – smukt – og dejligt igen at komme 
på kirkegården.

Vi glæder os.
Med venlig hilsen

Skårup Menighedsråd

   Forandring
Sikke en sommer. Landmændene, rejseselskaberne og græsplænerne er vist de eneste, der ikke er glade for 
denne utrolige fortsatte sommervarme. Gad vide hvordan efteråret bliver? Hvis det følger stilen med den 
intense vinter og den intense sommer, så bliver det vildt, opruskende og smukt. Dette blad drejer sig om 
de kommende efterårsmåneder, og hvordan de end former sig vejrmæssigt, så oplever jeg dette år som et 
intenst år for kirken. Menighedsrådets medlemmer og personalet har genovervejet kirkens virke og formål. 
Vi har ladet sognet kommet til orde og selv drøftet vores vision. Hvor vil vi lægge vores kræfter? Hvad skal 
der til, for at Skårups borgere føler sig inddraget og velkomne i kirkens forskellige rum?
Kort og overordnet fortalt er vi kommet frem til, at nogle af kirkens tiltag kunne bruge en genoplivning, og 
at vi skal skabe yderligere rum til samtale. Derfor har vi indført Tårnkaffe efter hver gudstjeneste, hvor man 
på vej ud af kirken kan få en kop kaffe og hilse på de mennesker, man netop har delt gudstjeneste med. Den 
klassiske månedlige kirkekaffe i kirkeladen med brød og sang fortsætter ufortrødent.
Jeg møder ofte en mur af fordomme i forhold til kristendom, derfor vil vi give studiekredsen en ny form, der 
kaldes Gud for begyndere. Her er alle velkomne til en inddragelse i, hvad kristendommen i virkeligheden 
rummer, og hvorfor den stadig er så betydningsfuld.
Derudover vil vi samle tidligere konfirmander til en opfølgning i musikkens og samtalens tegn, redesigne     
kirkegården og invitere byens ansigter til at fortælle om deres liv gennem en håndfuld selvvalgte sange til Syng 
Sammen. I det hele taget, som I vil se på de følgende sider, er der i den grad sat fokus på musikken.

Jeg ønsker jer alle et spændende efterår!  Ida F.

Skarup
Kirke    Sogn

o
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Gudstjenester og arrangementer fra august til november 2018
August
Søndag d. 26. aug. 13. s. e.  kl. 10.00 Ida Fonsbøl

September
Søndag  d.  2. sep. 14. s. e. kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Mandag d.  3. sep. Lejlighedskoret øver kl. 16.30 Erik Jakobsen

Tirsdag  d.  4. sep. Syng sammen kl. 19.00 Rasmus Grønborg

Søndag  d.  9. sep. 15. s. e. kl.   9.00 Christian R. 
Hartmeyer-Dinesen

Mandag d. 10. sep. Lejlighedskoret øver kl. 16.30 Erik Jakobsen

Onsdag d. 12. sep. Musik & Stilhed kl. 17.00 Rasmus Grønborg

Torsdag d. 13. sep. Operette & Champagne kl. 19.00 Pernille Tommerup 
& Martin Guldborg

Søndag d. 16. sep. 16. s. e. Forklaringsgudstjeneste 
Velkomst af kommende konfirmander kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Mandag d. 17. sep. Lejlighedskoret øver kl. 16.30 Erik Jakobsen

Søndag  d. 23. sep. 17. s. e.  Høstgudstjeneste m/middag og koncert kl. 10.00 Ida Fonsbøl 
Green Pipes

Mandag d. 24. sep. Lejlighedskoret øver kl. 16.30 Erik Jakobsen

Søndag  d. 30. sep. 18. s. e. kl.   9.00 Christian R. 
Hartmeyer-Dinesen

Oktober
Mandag  d.  1. okt. Lejlighedskoret øver 16.30 Erik Jakobsen

Tirsdag  d.   2. okt. Syng Sammen 19.00 Rasmus Grønborg

Søndag  d.   7. okt. 19. s.e. trin. Lejlighedskoret medvirker 10.00 Ida Fonsbøl

Onsdag d. 10. okt. Gud for begyndere 19.00 Ida Fonsbøl 

Søndag  d. 14. okt. 20. s.e. trin.  10.00 Ida Fonsbøl

Søndag  d. 21. okt. 21. s.e. trin. Kirkekaffe 10.00 Ida Fonsbøl

Onsdag  d. 24. okt. Musik & Stilhed 17.00 Rasmus Grønborg

Torsdag  d. 25. okt. Fyraftensforedrag 17.00 Biskop Kresten 
Drejergaard

Søndag  d. 28. okt. 22. s.e. trin. 10.00 Ida Fonsbøl

November
Søndag  d.  4. nov. Allehelgensgudstjeneste 15.00 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.

Sommerfrokosten 2018



Tårnkaffe
Efter hver gudstjeneste står 
der fremover kaffe og the og 
småkager til fri afbenyttelse i 
tårnrummet. 

Så kan man lige snuppe en kop og en sludder 
med dem, man har været til gudstjeneste med, 
inden man tager videre ud i søndagen. 
Dette håber vi i menighedsrådet kunne blive et 
frivilligt tiltag, og vi har brug for nogle, der har 
lyst til en gang imellem at lave kaffe i kirkeladens 
køkken inden gudstjenesten og anrette kaffebordet. 
Det er meget overskueligt, da alt står klar lige til 
at tage i Kirkeladen, men det ville være en kæmpe 
hjælp. Kunne det være noget for dig, kan du ringe 
og aftale nærmere med Helle Bøving på tlf.nr.: 
2194 7922.
          
Gospelkor til Skårup
Tirsdag den 21. august kl. 19.00 - 21.15 
Gospelkoret Arise, som tidligere har haft til huse 
i Stenstrup kirke, kommer nu til at øve i Skårup 
kirke. Koret synger både kendte gospelsange i den 
gode gamle swingende stil samt nyere gospel-
numre af mere moderne karakter. Der er også 
rytmiske udgaver af kendte salmer på repertoiret. 
Koret laver to-tre koncerter om året - ofte med 
et super sejt band, som spiller til. 
Så har du lyst til at synge i et kor med livsglade 
toner og gospeldybe rytmer, der allerede er 

veletableret med en dygtig dirigent i Christina 
Melgreen og en dygtig akkompagnatør i Rasmus 
Grønborg, så kontakt Rasmus: rasg@me.com eller 
Christina: christina@mellgren.dk eller duk op til en 
øveaften. Koret øver hver tirsdag fra 19.00 - 21.15.

Lejlighedskor
Mandag den 3. september kl. 16.30 - 18.00.
Den næste lejlighed, som lejlighedskoret synger 
op til er en efterårsgudstjeneste søndag den 7. 
oktober kl. 10.00. 
Niveauet er sådan, at alle kan være med, og man 
behøver ikke at have sunget i kor før. 
Det er kirkesanger Erik Jakobsen, som leder koret, 
og det gør han fremragende. Det er en fornøjelse 
at være under hans kyndige ledelse, og så koster 
det ingenting.
Der øves hver mandag eftermiddag kl. 16.30 - 
18.00, første gang mandag den 3. september i 
Kirkeladen. Vel mødt!

Syng Sammen 
Tirsdag den 4. september kl. 19.00 - 20.00.
Med Rasmus Grønborg ved klaveret starter sang-
aftenerne op igen den første tirsdag i måneden 
fra september. Der bliver sunget nye som kendte 
sange i Kirkeladen fra kl. 19.00 - 20.00 tirsdag 
den 4. september, 2. oktober og 6. november og 
4. december.

Som noget nyt vil vi invitere kendte ansigter fra 
byen til at komme og fortælle om sig selv gennem 
fem valgte sange. Derefter er der ønskekoncert.
Alle kan bare dumpe ind og synge med på disse 
sangaftener – man bliver glad af det! 

Musik & Stilhed
Onsdag den 12. september kl. 17.00 -18.00.
Tre onsdage i efteråret kan man i skumringstiden 
mellem kl. 17.00-18.00 komme ind i kirken og 
lytte til Rasmus Grønborg på klaver og på orgel. 
Man kan tage en kop kaffe eller the med ind fra 
tårnrummet, man kan tænde et lys, og man kan 
bare sidde og slappe af et øjeblik, hvor man ingen-
ting skal. Det er ret vidunderligt. 
Datoerne er : onsdag den 12.9, 24.10 og 21.11.

Operette & Champagne
Torsdag den 13. september kl. 19.00

Oplev kendt og sprudlende musik fra operet-
tens verden med et boblende glas champagne i 
hånden. Skårup Kirke har inviteret sopranen Per-
nille Tommerup og barytonen Martin Guldberg 
på besøg. De to vil sammen med Skårup Kirkes 
organist, Rasmus Grønborg, ved denne koncert 
fremføre en perlerække af udvalgte operetter af 
Lehar, Johann Strauss, Emil Reesen m.fl. Værker-
ne får et par introducerende ord med på vejen, 
så der både er mulighed for at nyde musikken 
og placere den i en historisk sammenhæng. Alle 
tre musikere er uddannet på Syddansk Musik-
konservatorium – og fik vi sagt, at der serveres 
“champagne“ til publikum? 
Der er gratis adgang.

Forklaringsgudstjeneste
Søndag den 16. september kl. 10.00.

Hvorfor ringer klokken ni gange inden en guds-
tjeneste? Hvorfor vender præsten sig mod alte-
ret under bøn? Hvorfor står man op under læs-
ningerne, og hvad betyder nadveren? 
Som introduktion til konfirmationsforberedelsen 
afholdes en forklaringsgudstjeneste for alle, der 
ikke har helt styr på gudstjenestens form og for 
dem, der har. De kommende konfirmander bydes 
velkommen.
   
Høstfest med keltisk musik
Søndag den 23. september kl. 10.00

Denne søndag holder vi høstgudstjeneste og 
fortsætter derefter fejringen af årets (måske be-
grænsede?) frodighed i Kirkeladen. Her vil blive 
serveret et par retter mad og vin, hvorefter fest-
lighederne afsluttes med en koncert tilbage i kir-
ken med duoen “Green Pipes”. 

Carl Aage Eliasson er bag orglet, mens Tine K. 
Skau spiller på whistles, blokfløjter, elody (elek-
trisk blokfløjte). Sammen frembringer de keltiske 
melodier, der er både smukke og vemodige såvel 
som vilde og utæmmelige.

Prisen for festen er 125,- og tilmelding kan ske 
til Jytte Philipsen på tlf.: 2831 6300 eller på mail: 
jyttephilipsen@hotmail.com senest onsdag den 
19. september.

Gud for Begyndere
Onsdag den 10. oktober kl. 19.00 - 20.30.
Hvad eller hvem er Gud? Hvem var Jesus, og hvad 
er Helligånden? Hvordan adskiller kristendommen 
sig fra andre trosretninger, og er der overhovedet 
tale om en religion? Hvad betyder det at kalde sig 
kristen, og hvorfor er der en så gennemgående 
modstand mod det? Hvordan forholder troen og 
videnskaben sig overfor hinanden? 

Hvilket menneske- og livssyn kommer til udtryk i 
kristendommen, og er det vedkommende i dag?
Det sidste spørgsmål vil jeg allerede svare på her: 
Ja, det er det. For det er grundlag for en meget 
stor del af det, vi er. Vores arv, vores kultur, vores 
syn på tingene, på livet og på os selv. I bund og 
grund handler det om, hvad det vil sige at være 
menneske i en dybere sammenhæng. Der er, for 
mig at se, en mangel på besindelse på det at være 
menneske, og jeg tror, at det påvirker vores livs-
glæde, fordi vi glemmer en afgørende dimension. 
Eksistentielle spørgsmål hænger uløseligt sam-
men med trosspørgsmål, og de har det med at 
melde sig ved livets store markeringer, i glæde 
og i sorg. Nu skal de på dagsordenen en ganske 
almindelig onsdag aften. I Gud for begyndere vil 
jeg give et bud på, hvordan kristendommen svarer 
på livets dybeste spørgsmål, og vi vil diskutere 
det alt sammen.

Jeg har enkelte gange hørt fra konfirmand-       
forældre, at de emner, som konfirmanderne og 
jeg tager op, lyder spændende. De kunne egentligt 
også godt tænke sig sådan et forløb. Det er nok 
mest sagt i spøg, men ikke desto mindre kommer 
muligheden her for voksne. Den anden onsdag i 
måneden fra kl. 19.00 til 20.30. 
Første gang onsdag den 10. oktober i Kirkeladen. 
Alle nogenlunde voksne er velkomne.


