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Kom Helligdagen i hu

Der foregår meget i vores omegn. Mange vil gerne bidrage til fællesskabet med tiltag og arrangementer
af forskellig art, og det er godt. Det giver en livlig by med mulighed for adspredelse for enhver.
Her kommer også kirkens tilbud for efteråret og december. Vi fortsætter debatten om kirkens
brug og opgave med to fremragende foredragsholdere i skikkelse af den tidligere biskop over
Fyns stift, Kresten Drejergaard og ph.d., forfatter og præst, Pia Søltoft.
Fortsat vil der i den kommende tid være fokus på musikken, med blandt andet Musik & Stilhed,
Syng Sammen, Gospel, Lejlighedskoret og flere julekoncerter.
Men noget, som de mange aktiviteter i Skårup og omegn nok ikke tilbyder i den store stil, er den
rene stilhed. Lige nu har naturen i mine øjne iklædt sig sin smukkeste dragt, og dette farvestrålende
kunstværk inden vinteren indbyder til ro. Det samme gør kirkens rum, og jeg opfordrer til at opsøge stilheden begge steder. Der var engang, hvor man med den største selvfølgelighed holdt søndagen hellig. Det vil sige, at man denne ene dag om ugen ikke foretog sig andet end at finde ro, gå
i kirke, nyde naturen og sige tak for det hele. Ugens ofte travle program blev sat på pause. Sindet
og tankemylderet fik mulighed for at falde til ro. Det var ikke bare accepteret i samfundet, det var
forventet, at man ikke skulle stå til rådighed eller arbejde eller deltage i alverdens tiltag på denne
dag – det var højst lægen, landmanden og præsten.

I begyndelsen af Bibelen står, at Gud holdt hvile
på den syvende dag efter sit store skaberværk,
og at denne dag derefter skulle holdes hellig
for mennesker. Det beskrives også i de ti bud,
og der ligger i virkeligheden en dyb eksistentiel indsigt i dette bud. Jeg tror, at vi mennesker
er indrettet sådan, at vi har brug for hvile, og
at rytmen med hver syvende dag er sund og
naturlig. Og derudover er det godt at have en
dag, hvor vi bliver mindet om, at livet er mere
end det materielle og vores egne bestræbelser.
Hvis vi glemmer den åndelige dimension i livet
som menneske og som samfund, er der fare for,
at vi bliver fattige og selvtilstrækkelige. Når det er
højtid, falder jordisk tid og himmelsk tid sammen,
og alle menneskers tanker gør det samme. Med
højtid skal vi ikke kun tænke jul, påske og pinse.
Søndagen er højtid, hvis vi giver den lov til at
være det. 			
Ida F.

Der var to gange barnedåb, og en lille dreng og
pige blev døbt. Smukke efterårssalmer blev
sunget klar t og overbevisende af de mange
kirkegængere, og stemningen blev forøget, da
duoen ”Green Pipes” spillede til salmer og gav
numre med eksempler på keltisk musik. ”Green
Pipes” består af fløjtenist Tine K. Skau og organist
Carl Aage Eliasson. De har gennem de sidste 18
år spillet sammen, og begge har komponeret keltisk inspireret musik. Det var meget stemningsfyldt. Vores præst, Ida Fonsbøl, holdt som altid
en vedkommende prædiken, og i betragtning af
hvor mange små børn, der deltog i gudstjenesten,
var det til at høre, hvad der blev sagt. Alt i alt en
fin gudstjeneste. Efterfølgende var der inviteret
til høstfest i Kirkeladen.

En fin høstfest i Skårup Kirke og
Kirkeladen søndag d. 23. september
Tekst og fotos: Margit Løve Kølle.

Organist Carl Aage Eliasson ved orgelet i Skårup Kirke.

Fløjtenist Tine K. Skau spiller til postludiet.
Kl. 10 søndag den 23. september var Skårup
Kirke stuvende fuld af festglade mennesker.

40 mennesker havde taget imod invitationen, og
der blev sunget efterårssange og spist en dejlig
frokost med mad leveret fra ”Johans Landkøkken”.
Kl. 14 var der koncert med duoen ”Green Pipes”
i kirken. Jeg er overbevist om, at alle deltagere gik
styrket og glade hjem efter dagens fine oplevelser.

Fyraftensforedrag med Biskop
Kresten Drejergaard
Torsdag den 25. oktober kl. 17.00 i kirkeladen
Hvad er det, vi siger, at vi er, når vi siger,
at vi er danskere?
Der tales for tiden en hel del om ”de danske
værdier”, som tilflyttere fra udlandet skal tilegne
sig, når de flytter til Danmark. Men hvad mener
vi grunden med det? Er der stadig tale om en
dansk enhedskultur, som er fælles for alle os, der
af fødsel er danskere? Og hvad er det i så fald,
der er fælles for os?
Alle disse spørgsmål er værd at overveje i en
tid, hvor der uafladeligt refereres til det danske,
og hvor samtlige politiske partier ubekymret
argumenterer med, hvad danskerne tror, tænker
og mener om både det ene og det andet.
I foredragsrækken om folkekirkens virke spørger
vi denne aften ind til kirkens egentlige formål.
For hvordan stiller kirkens sig til spørgsmålet
om identitet, nationalitet og fællesskab? Samler
den os eller skiller den os?
Gå ikke glip af dette fyraftensforedrag, hvor vi
som vanligt serverer en sandwich og en øl/vand.
Prisen for det hele er 50 kr., som indsamles i
løbet af aftenen. Tilmeld jer hos Jytte Philipsen
inden tirsdag den 23. oktober på tlf.: 28 31 63
00 eller på mail: jyttephilipsen@hotmail.com.
Vel mødt!

Sogneudflugt
Lørdag den 27. oktober kl. 09.00
For sognets borgere planlægges en årlig dagstur, og i år går turen til Assens. Denne mindre
købstad rummer blandt andet Ernst Samlinger,
Willemoesgården, Assens Miniby og Vor Frue
kirke, som er Fyns andenstørste. Der er byvandring og frokost på Café Plums Gård.
Alle kan melde sig til denne hyggelige lørdagstur
hos Jytte Philipsen inden tirsdag den 23. oktober
på tlf.: 28 31 63 00 eller på mail: jyttephilipsen@
hotmail.com.
Bussen kører fra kirken kl. 09.00, og vi er hjemme
igen ved 17-tiden. Pris pr. person: 125 kroner.

Men i dag taler vi ikke om, at Gud er død. Vi
taler slet ikke om Gud: Vores forundring, vores
længsel og vores tilgivelse.

Allehelgen
Søndag den 4. november kl. 15.00
I en tid, hvor mørket fylder meget af døgnet,
tænder vi lys og mindes de døde. Mens solen
lægger sig lavt over vores by, nævner vi dem ved
navn, som vi har mistet siden sidste Allehelgen.
Men alle er velkomne til at tage del i denne
gudstjeneste, om så det er længere tid siden, at
man har mistet en, man holdt af eller bare har
brug for at blive mindet om livets skrøbelighed
og dermed dets værdifuldhed.
Lene Høg vil med sin tværfløjte igen være med
til at gøre denne gudstjeneste særlig smuk og
højtidelig.

Fyraftensforedrag med Pia Søltoft
Torsdag den 15. november kl. 17.00
I Christelige Taler af Søren Kierkegaard lyder det:
Er der Noget, man i disse Tider har glemt, saa er
det det at forundre sig, derfor ogsaa det at troe og
at haabe og at elske. Det Høieste forkyndes, det
Vidunderligste, men Ingen forundrer sig.
Ifølge Kierkegaard er Gud ikke en substans, noget
ydre, der som i en krammerbod kan måles og vejes
og vurderes, om det er et køb værd. Samtidigt er
det heller ikke noget indre, men et forhold, der i
mennesket kommer til udtryk som en længsel. Gud
er større end det hjerte, der fordømmer sig selv.
Og det er lige præcis det, vi mennesker har sværest ved. At tilgive os selv. Det er derfor, vi ’bliver
deprimerede, brænder ud og går ned med stress.
Vi forsøger at være så gode, dygtige og elskelige
som muligt, for at vi kan holde os selv ud - for
ellers kan andre nok heller ikke holde os ud.

Nu er vi nået til afslutningen på årets foredragsrække, og ph.d., forfatter og præst Pia Søltoft har
fået ordet ud fra hendes ovenstående overvejelser. Hun har i mange år forsket og skrevet om
vores mest kendte filosof, Søren Kierkegaard, og
med hans betragtninger vil hun tage fat i emnet
om kirkens opgave i en trængende tid. For en
ting er, om vi har glemt at forundres og glemt at
længes, noget helt andet er, om vi med tabet af
Gud, taber os selv.
Prisen for deltagelse og sandwich er 50 kr., og
tilmelding kan som altid ske til Jytte Philipsen
inden tirsdag den 13. november på tlf.: 28 31 63
00 eller på mail: jyttephilipsen@hotmail.com.

Konfirmand-Gospelkoncert i
Gudbjerg Kirke

Julekoncert med
Vokalgruppen Fontana

Torsdag den 29. november kl. 19.00

Søndag den 2. december kl. 16.00
Fontana er oprindeligt dannet i Svendborg i
2002 af 8 rutinerede korsangere, der ønskede at
arbejde med et mere udfordrende repertoire,
som lå udenfor det gængse kor-repertoire.
Med sin kammer-besætning på nu 11 sangere
har Fontana mulighed for at dyrke en slank og
gennemsigtig klang, der vedkender sig en lang og
stærk tradition i Nordisk kormusik.

I løbet af fire timer vil gospelinstruktøren Rune
Herholdt forvandle årets konfirmander til et
velsyngende gospelkor. Eftermiddagens workshop
sluttes af med en koncert kl. 19.00 i Gudbjerg
kirke, hvor forældre, søskende, bedsteforældre og
naboer og alle andre er velkomne til at lytte til
resultatet og selv synge med, når Rune Herholdt
med band og 100 konfirmander dirigerer os
igennem en stemningsfuld gospelaften.

Til koncerten i Skårup kirke vil de synge et
program, der består af vinter- og snesange, samt
naturligvis advents- og julemusik lige fra renæssancen frem til i dag. Desuden vil programmet
indeholde satser fra hele korets levetid.
Fontana ledes af Erik H. A. Jakobsen (tenor), der,
udover at dirigere og synge i flere kor, til daglig
er kirkesanger i netop Skårup kirke.
Koncerten denne søndag eftermiddag vil være
helt speciel, da det vil være korets koncert nr.
100., og der vil derfor efterfølgende være en lille
reception i anledning af jubilæet.
Alle er velkomne, og der er fri entré.

Julekoncert med blide
og vilde gospeltoner
Tirsdag den 11. december kl. 19.00
Gospelkoret Arise, der nu øver hver tirsdag i
Skårup Kirke, vil underholde publikum med både
traditionel og ny julegospel.
Koret synger den kendte julemelodi ”Santa
Lucia” i den fine gammelkendte version, men
også i en utrolig funket version af Claes Wegner.
Selvfølgelig indeholder programmet også kendte
julehits som ”Silent Night” og ”Ding Dong
Merrily on High” med modige akkorder og
synkoper, i et arrangement af korets dygtige
dirigent Christina Mellgren.

Publikum vil også få lejlighed til at røre stemmerne bl.a. i den kendte julemelodi ”Dejlig er
jorden”.
Glæd jer til en dejlig aften i selskab med Gospelkoret Arise og solister, der bliver akkompagneret
af den faste pianist Rasmus Grønborg, der til
dagligt er organist i Skårup Kirke.

Luciaaften
Onsdag den 12. december kl. 19.00
4. klasserne fra Skårup skole går Lucia, julekoret
fra Øster Åby Friskole synger julesange, og
præsten fortæller et juleeventyr. Luciaaftenen har
altid været en meget stemningsfuld aften - kom
og vær med i stearinlysenes skær.

Juleafslutninger
Byens forskellige institutioner kommer alle til en juleafslutning i kirken.
Familiemedlemmer og andre er selvfølgelig velkomne.
Brumbassen, andre vuggestuer og private børnepassere 18/12 kl. 09.00
Børnehavebørnene 18/12 kl. 10.15
Dagplejebørnene 19/12 kl. 09.00
Skårup Skole 20/12 kl. 08.15 (5.-9. klassetrin) + kl. 09.00 (0.-4. klassetrin)
Sydfyns Fri Fagskole 20/12 kl. 13.00

Julekoncert med
musikskolens elever
Tirsdag den 18. december kl. 19.00.
Der er ikke kommet mindre musik i Skårup
kirke, efter at Rasmus Grønborg er blevet ansat
som organist. Og denne aften runder et væld af
dygtige elever fra Svendborg Musikskole rækken
af julekoncerter af. Der er mange forskellige
instrumenter på spil, og det hele sættes sammen
til en herlig koncert.
Alle er velkomne!

Nytårsgudstjeneste
Mandag den 31. december kl. 15.00
Det giver noget helt særligt at begynde de store
begivenheder med en samling i vores kirke til
ord og sang og håb for fremtiden. Denne nytårsgudstjeneste er for mig blevet én af mine favoritmarkeringer, og det glæder mig, at andre synes at
have det på samme måde. Efter gudstjenesten vil
vi som altid løfte glasset og skåle for det gamle
år og ønske hinanden Godt Nytår.

De 9 Læsninger
Søndag den 23. december kl. 10.00
4. søndag i advent fejrer vi gudstjeneste med de
ni læsninger. Ni frivillige stemmer fra sognet fører
os gennem den poetiske fortælling fra skabelse
til julenat kun afbrudt af musik og sang. Kom og
tag del i en meget stemningsfuld gudstjeneste
dagen inden juleaften.

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.

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
Graver:
Brian Riber · Tlf. 29 85 32 10

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

Gudstjenester og arrangementer fra oktober til december 2018
Oktober
Søndag d. 21 okt. 21. s.e. trin. Kirkekaffe

kl. 10.00

Ida Fonsbøl

Onsdag d. 24. okt. Musik & Stilhed

kl. 17.00

Rasmus Grønborg

Torsdag d. 25. okt. Fyraftensforedrag

kl. 17.00

Kresten Drejergaard

Søndag d. 28 okt. 22. s.e. trin.

kl. 10.00

Ida Fonsbøl

kl. 15.00

Ida Fonsbøl

Tirsdag d. 6. nov. Syngsammen

kl. 19.00

Rasmus Grønborg

Søndag d. 11. nov. 24. s.e. trin.

kl. 9.00

Rebecca Aagaard-Poulsen

Torsdag d. 15 nov. Fyraftensforedrag

kl. 17.00

Pia Søltoft

Søndag d. 18. nov. 25. s.e. trin. Kirkekaffe

kl. 10.00

Ida Fonsbøl

Onsdag d. 21. nov. Musik & Stilhed

kl. 17.00

Rasmus Grønborg

November
Søndag d. 4. nov.

Allehelgen
Skumringsgudstjeneste, hvor vi mindes de døde

Søndag d. 25. nov.

sidste s. i kirkeåret.
Aftengudstjeneste med Gospel

kl. 19.00

Ida Fonsbøl & Arise

Torsdag d. 29. nov.

Gospelkoncert med konfirmanderne
i Gudbjerg kirke

kl. 19.00

Rune Herholdt

Søndag d. 2. dec. 1. s.i.a.

kl. 10.00

Ida Fonsbøl

Søndag d. 2. dec. Julekoncert

kl. 16.00

Fontana

Tirsdag d. 4. dec. Syng Sammen

kl. 19.00

Rasmus Grønborg

Søndag d. 9. dec. 2. s.i.a.

kl. 9.00

Christian Hartmeyer-Dinesen

Tirsdag d. 11. dec. Julekoncert

kl. 19.00

Arise

Onsdag d.12 dec. . Luciaoptog og børnekor

kl. 19.00

Ida Fonsbøl

Søndag d. 16. dec. 4. s.i.a.

kl. 10.00

Ida Fonsbøl

Tirsdag d. 18. dec. Julekoncert

kl. 19.00

Musikskolen

Søndag d. 23. dec. 4. s.i.a. De 9 Læsninger

kl. 10.00

Ida Fonsbøl

Mandag d. 24. dec. Juleaften

kl. 14.00
kl. 15.30

Ida Fonsbøl

Tirsdag d. 25. dec. 1. juledag

kl. 10.00

Ida Fonsbøl

Onsdag d. 26. dec. 2. juledag

kl. 9.00

Christian Hartmeyer-Dinesen

Søndag d. 30. dec. Julesøndag

kl. 10.00

Ida Fonsbøl

Mandag d. 31. dec. Nytårsgudstjeneste m/champagne

kl. 15.00

Ida Fonsbøl

December

Skårup Kirke ønsker alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår!

