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STUDIEORLOV

Fra midt januar til midt april har jeg fået bevilget en studieorlov, så jeg kan tage tre måneder til et
felthospital i Tyskland. Her skal jeg udøve sjælesorg og have samtaler med fysisk og psykisk sårede
soldater fra hele verden. Vi er fem feltpræster fra norden, der har fået muligheden for at få del i
denne pastoralkliniske uddannelse, der blandt andet har fokus på, at sjælesørgeren får et større
kendskab til sit eget væsen og sin egen virkning, for at kunne yde bedst mulig hjælp. De tre måneder
i Tyskland er den praktiske del af en master, hvor den mere teoretiske del drypvis finder sted på
Københavns universitet og i Løgumkloster henover et par år ved siden af embedet. Jeg kommer
tilbage til Skårup i påskeugen, og regner bestemt med at have en ny og spændende indsigt med i
bagagen.
Undervejs passer sognepræst Anne Kathrine Rafn Hauge sognet, og jeg håber, I vil tage godt imod hende.
Vi ses til påske,
Ida F.

VELKOMMEN TIL VIKARPRÆST
ANNE KATHRINE RAFN HAUGE
Under Ida Fonsbøls studieorlov fra midt i januar
og frem til påskeferien stiller Fyens Stift med en
vikarpræst, og denne gang er det Anne Kathrine
Rafn Hauge fra Korsør. Her har hun skrevet lidt
om sig selv:

hjem igen. Derhjemme i Korsør har jeg hus og
have, mand og kat, og 4 børn i skolealderen.
Jeg ser ikke fjernsyn, men hører gerne radio, og
har bedre styr på de byzantinske kejsere end
moderne dansk litteratur. Det bliver mere til engelske krimier (af den hyggelige slags!), fantasybøger og gammeldags kærlighedsromaner.
Ind imellem laver jeg havearbejde - for både
morgenfruer og mælkebøtter kommer utvivlsomt bedst, hvis man sår dem hvert år - men
for det meste overlades væksten nu til Vorherre.
Han har nok bedre styr på det.

VELBESØGT FOREDRAG MED
TIDLIGERE BISKOP KRESTEN
DREJERGAARD
Tekst og fotos: Margit Løve Kølle

Jeg hedder Anne Kathrine og har i snart 10 år
haft fornøjelsen af at passe præsteembeder
rundt omkring på Fyn og Sjælland.
Jeg er præst, kirkehistoriker og fortæller. Jeg er
god til at snakke, fortæller både tekstnært og
livsnært, og er også skrækkelig glad for salmer
med krøllede ord og gamle melodier. Heldigvis
for menigheden har jeg ikke tålmodighed til
gudstjenester på mere end en time, så det begrænser såvel prædikenens længde som antallet
af vers, man skal synge.
Konfirmanderne udsættes for salmelotteri, fortælletræning og trosbekendelsen som udstræknings-øvelse. De får også lov til bare at ligge på
kirkebænkene, mens jeg fortæller historier, når
bare de ikke snorker. Ind imellem skal de hjælpe
til ved gudstjenesten.
Derudover er det mit arbejde at få tingene til at
fungere så normalt som muligt, indtil Ida kommer

Ida Fonsbøl og Kresten Drejergaard gør klar til
foredraget.
Torsdag den 25. oktober var kirkeladen fyldt
med gæster, der var kommet for at høre biskop
Kresten Drejergaard tale over emnet med den
lidt specielle titel: ”Hvad er det, vi siger, at vi er,
når vi siger, at vi er danskere? ”
Kresten Drejergaard talte om, hvilken betydning
det har, at ordet folk i dag er blevet erstattet af
ordet danskere. At være dansker er iflg. K.D., at
landets borgere hører til i et kulturelt fællesskab.

Et udsnit af nogle af deltagerne ved fyraftensforedraget. I forgrunden ses Ida Fonsbøl og Kresten Drejergaard. Sandwichene blev leveret af Johans Landkøkken.

Danmark har hidtil været et samtalende land,
hvor der har været tradition for, at alle kunne
sige, hvad de havde på hjerte og blive lyttet til af
samtalepar tneren, men i dag er ordet samtale
i stor udstrækning blevet erstattet af ordet
kommunikation, hvilket betyder, at den, der taler,
og den, der lytter, ikke længere er jævnbyrdige.
Den folkelige samtale er i fare for at ophøre. I
dag siger mange: ”I min verden”. Hvis verden er
delt op i din og i min verden, er der fare for, at
fællesskabsfølelsen forsvinder, for grundlæggende
skal man have en fælles holdning for at have et
udgangspunkt for en samtale. Danskernes
kristendom foregår i det private rum, og der skal
meget til, før flertallet af den danske befolkning
giver sig i kast med at tale om sin tro. I Danmark
er vi præget af sekularisering. Kirke og privatliv
er adskilt. Men kirken er en del af folkeligheden.
Hvis folkeligheden forsvinder, forsvinder kirken
og bliver til en kirke for mindretallet.
Indholdet i foredraget lyder måske her i gengivelsen lidt tørt og kedeligt, men dette var
slet ikke tilfældet. Kresten Drejergaard er en
levende fortæller, der gang på gang krydrede sit
foredrag med morsomme anekdoter. Alt i alt et
tankevækkende foredrag.

FYRAFTENSFOREDRAG MED
PH.D., FORFATTER OG SOGNEPRÆST PIA SØLTOFT
Torsdag den 15. november.
Tekst og fotos: Margit Løve Kølle
Søren Kierkegaard er ikke den nemmeste filosof
og forfatter at læse, forstå og forholde sig til,
men der er jo en grund til, at mennesker over
det meste af verden hver dag sidder og læser,
tolker og oversætter hans værker til nye sprog.
Indholdet i Kierkegaards mange skrifter har
stadig meget at give til nutidens mennesker. De
skrifter, hvor Kierkegaard har skrevet pseudonymt, altså under andet navn, gør han det ikke
for at fortælle, hvad han selv mener, men for at
blive klogere på sig selv. Det er disse skrifter, der
er de kendteste, mest oversatte og mest berømte.
Om ikke alle mennesker, så søger de fleste efter
en mening i tilværelsen. Kierkegaard er overbevist om, at den religiøse længsel og trang findes i
ethvert menneske, men at mennesket har glemt
dette. Trangen skal vækkes igen for menneskets
egen skyld. Kierkegaard formulerer det således:

”Når én nægter Gud, da gør han Gud ingen
skade, men tilintetgør sig selv”.
Kierkegaard mener, at vi har slået tanken om
Gud ihjel. Dette medfører, at alt ansvar er lagt
på det enkelte menneske. At glemme Gud er
menneskets dybeste fald, ja, det er at betragte
som et åndeligt selvmord. Vi fødes ikke med
troen. Den religiøse trang er forudsætningen
for troen. Ateisme er en benægtelse af troen
på Gud og kunne ikke eksistere uden troens
eksistens. Overtro er, hvor mennesket selv stiller
regler op for troen. Tro er en lidenskabelig
overbevisning. Man kan ikke bevise Guds eksistens.
Det ligger over beviset. Tabet af Gud er et
selvtab. Lytter man ikke til Gudslængslen, mister
mennesket sig selv og står alene med alle sine
problemer.
Pia Søltoft mener, at Søren Kierkegaards anskuelser
er lige så aktuelle i dag som dengang, og at
kirkens opgave i sådanne trange tider, hvor
værdigrundlaget, som samfundet bygger på, har
usynliggjort troen, er
• at præsterne skal benytte et sprog, der passer
ind i tiden
• at tidspunktet for de kirkelige handlinger skal
genovervejes
• at karakteren af de kirkelige handlinger skal
genovervejes
• at det er vigtigt at forbinde formidling og
forkyndelse
• at kirken skal gøre opmærksom på sig selv,
som en senmoderne samtalepartner.
Det kan vi så diskutere videre i det nye kirkeår.
:-) (red.)

Pia Søltoft, ph.d., forfatter og præst i Christianskirken
på Christianshavn fortæller om Søren Kierkegaards
Gudsbegreb.

NYTÅRSGUDSTJENESTE

Mandag den 31. december kl. 15.00
Det er blevet et brag af en tradition at begynde
årets festligste aften med en gudstjeneste. I år
medvirker Christina og Amalie Funch Mellgren
på orgel og violin. Bagefter ønsker vi hinanden
godt nytår over et glas boblende vin, og således
opstemt kan vi tage til de videre festligheder.

SYNGSAMMEN

Tirsdag den 8. januar kl. 19.00
Sangaftenerne starter op igen i
det nye år og ligger den første
tirsdag i de første fire måneder.
Her bliver der af karsken bælg
sunget nye som kendte sange og
salmer, så det er en ren fornøjelse.
Alle stemmer og aldre kan dukke
op til denne sangtime i Kirkeladen
fra kl. 19.00 – 20.00 tirsdag
den 8. januar, 5. februar,
5. marts og 2. april.
Det er så hyggeligt, så kom
endelig og syng med.

MUSIK & STILHED
Onsdag den 16. januar
kl. 17.00-18.00

Tre onsdage i årets begyndelse
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 ellers bare sidde og slappe
af og nyde musikken
og rummet. Datoerne er:
onsdag den 16. januar,
den 20. februar og
den 20. marts.

RAPPEREN ELO
BESØGER SKÅRUP KIRKE
Torsdag den 10. januar kl. 19.00

ELO er én af de allernyeste og mest funklende
stjerner på den danske hiphopscene netop nu.
Det unge talent er vokset hurtigt, og er på kort
tid blevet et brandvarmt navn herhjemme. Han
har allerede delt scene med den internationalt
anerkendte rapper Nelly, samt store danske
artister som Nabiha, Carpark North og Barbara
Moleko. DR beskriver ELO´s lyd som udfaldet af
en late night session mellem ”Lupe Fiasco, Chance
the Rapper og Kendrick Lamar.” ELO var iblandt
finalisterne hos Karriere-Kanonen 2018.

Hans dybe rapstil og lyrik adskiller sig fra
normen, da ELO er kristen og har fokus på at
motivere, inspirere og fortælle hans bevægende
historier fra at komme fra en hård kultur i Afrika
til helt nye rammer i Danmark som teenager.
På scenen er ELO altid manden, der sparker
festen i gang, uanset tid, sted og crowd.
Koncerten henvender sig til den yngre del af
Skårup, men alle er selvfølgelig velkommen til
en gang beats og rap i kirken. Alle tidligere og
nuværende konfirmander siden 2010 er velkomne
til pizza, snak og hygge i kirkeladen fra kl. 17.30.

KYNDELMISSE MED ARISE
Søndag den 3. februar kl. 16.00

Lyset er på vej tilbage, og det skal hyldes!
Kyndelmisse slår sin knude den 2. februar, der
regnes for at være årets koldeste dag. Nu går
det endelig i den lune retning med udsigt til
forår, fuglefløjt og grønne spirer, og det fejrer vi i
kirken med en lysmesse dagen efter.
Gospelkoret ARISE medvirker ved denne
gudstjeneste og synger de varme vinde frem på
fineste vis. Efter denne gudstjeneste vil der være
en lille anretning.

Har du i øvrigt lyst til at synge med i
gospelkoret, er det fortsat en mulighed.
Se hvordan på kirkens hjemmeside:
www.skaarupkirke.dk

FORFATTER ANNE-CATHRINE RIEBNITZSKY KOMMER TIL SKÅRUP!
Sæt allerede nu X i kalenderen torsdag den 7. marts kl. 17.00

SKÅRUP KIRKE ØNSKER ALLE EN GOD JUL OG ET GODT NYTÅR

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

Fra 15. januar kan vikarpræst
Anne Kathrine Rafn Hauge kontaktes på
Tlf. 28 49 62 26 · E-mail: AKRH@km.dk
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 december 2018 til marts 2019
December
Søndag d. 16. dec. 3. s.i.a. Lejlighedskoret medvirker

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

Januar
Søndag d.

6. jan. H3k

kl. 10.00

Ida Fonsbøl

Tirsdag d.

8. jan. Syngsammen

kl. 19.00

Rasmus Grønborg

Torsdag d. 10. jan. Rapkoncert

kl. 19.00

ELO

Søndag

kl. 10.00

Ida Fonsbøl

Onsdag d. 16. jan. Musik & Stilhed

kl. 17.00

Rasmus Grønborg

Søndag

d. 20. jan. 2.s.e. H3k

kl. 11.30

N.N.

Søndag

d. 27. jan. 3.s.e. H3k

kl. 10.00

A. K. Rafn Hauge

d. 13. jan. 1.s.e. H3k Kirkekaffe

Februar
Søndag

d. 3. feb. 4.s.e. H3k Kyndelmisse m/Arise

kl. 16.00

A. K. Rafn Hauge

Tirsdag

d. 5. feb. Syngsammen

kl. 19.00

Rasmus Grønborg

Søndag d. 10. feb. sidste s. e. H3k

kl. 10.00

A. K. Rafn Hauge

Søndag d. 17. feb. s. Septuagesima Kirkekaffe

kl. 10.00

A. K. Rafn Hauge

Onsdag d. 20. feb. Musik & Stilhed

kl. 17.00

Rasmus Grønborg

Søndag d. 24. feb. s. Seksagesima

kl. 10.00

A. K. Rafn Hauge

Søndag d. 3. mar. Fastelavn familiegudstjeneste

kl. 10.00

A. K. Rafn Hauge

Tirsdag d. 5. mar. Syngsammen

kl. 19.00

Rasmus Grønborg

Torsdag d. 7. mar. Fyraftensforedrag

kl. 17.00

Anne-Cathrine
Riebnitzsky

Søndag d. 10. mar. 1. s. i fasten

kl. 10.00

A. K. Rafn Hauge

Marts

