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REJSEN MOD PÅSKE
Påsken falder sent i år. Der er gode chancer for forårsvejr, selvom man jo aldrig skal stole på april. Vi har lidt 
fået for vane at kalde det ”påske”, så snart skolebørnene får ferie, og så lade den slutte 2. påskedag. 

Kirkeligt set er det dog en del mere omfattende: Ikke en ferie, men en rejse frem mod de dage, hvor vi i 
fortællingens form gentager og gennemspiller påskens store drama i ”den stille uge” fra palmesøndag til 
påskelørdag. Rigtig påske er det først Påskemorgen, når vi fejrer Jesu opstandelse fra de døde, og endeligt 
kan ønske hinanden ”god påske!” … for indtil da er der jo ikke noget særligt godt ved den.

Vi har en lang vej foran os inden vi når så langt – traditionelt set forberedes påsken i hele 70 dage: Så snart 
vi er forbi ”Sidste søndag efter helligtrekonger” begynder ”for”fasten (hvor man ikke faster, men indstiller sig 
på at skulle gøre det) og fra ”Askeonsdag” (onsdag efter Fastelavns søndag). Så kommer selve ”den store 
påskefaste”, som varer 40 dage (søndagene regnes ikke med). 

Det er en tid til dyb eftertænksomhed, også selv om det her til lands gik ganske af mode at faste ”rigtigt” 
efter Reformationen.  Mange andre kirkesamfund fastholder dog stadigvæk fasten som noget, der styrker 
både bøn og tankevirksomhed. Typisk ved at man spiser mindre end normalt, holder sig til det veganske, og 
også skærer ned på alt det andet, vi til dagligt distraherer os selv med. Det er altså hverken tænkt som en 
sultekur eller et selvrealiseringsprojekt: Tankerne rettes mod Gud, ikke mod at vise sig selv frem som særligt 
from eller selvbehersket.  
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Og så, midt i, at alt er på vej mod Jerusalem, kors-
fæstelse og død bryder noget andet ind: Mariæ 
bebudelsesdag, der egentligt ligger 25. marts, men 
hos os holdes 5. søndag i fasten. Her 9 måneder før 
jul er det undfangelsens mirakel og det nye liv, der 
pludseligt fejres. Dagen er nu længere end natten, 
men selv om vi er trådt ind i sommerhalvåret, kan 
der jo sagtens komme en sen snestorm.

Forår er det i hvert fald, og nu er påsken ganske 
nær: Palmesøndag kommer med jubelscenerne når 
Jesus drager ind i Jerusalem, vi fejrer fællesskabet om 
Den Sidste Nadver Skærtorsdag aften, dvæler ved 
fortællingen om fortvivlelse, forræderi, dom og død 
Langfredag, og mærker den kvælende klaustrofobi-
ske sorg påskelørdag. 

Endeligt bliver det Påskemorgen. Søndag er skabel-
sesdagen i Det Gamle Testamente, den 1. dag i ugen, 
men nu bliver den også opstandelsesdagen, hvor 
døden besejres og verden genskabes. Nogen steder 
markerer man det med lystænding ved midnat og 
råbet: ”Kristus er opstanden!”. Og der svares: ”Ja, han 
er sandelig opstanden!”

Hvor længe varer påsken så? Noget længere end 
påskeferien i hvert fald: 40 dage til Kristi Himmel-
farts dag, og så yderligere 10 dage til pinse. Det er 
den store glædestid i kirkeåret, hvor man netop ikke 
faster, men jubler over den Guds magt, der gjorde 
livet stærkere end døden. Ganske som vi også gør 
det hver søndag hele året
                                       Anne Kathrine Rafn Hauge

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP 
MANGLER INDSAMLERE TIL 
VORES SOGNEINDSAMLING
Tekst: Jytte Philipsen.

KOM OG GØR EN FORSKEL 
og hjælp med at sende et bidrag. 

I år samler vi ind til de mennesker, 
som er ramt af klimaforandringerne, 
og som bor i de fattigste egne på jorden. 
De har brug for vores hjælp til klimatilpasning og 
omstilling. En proces som Folkekirkens Nødhjælp 
hjælper dem med. 

VI SAMLER IND SØNDAG, D. 10. MARTS KL.11.00 
FRA KIRKELADEN, KIRKEBAKKEN 1, 5881 SKÅRUP. 

TILMELD DIG/JER til jyttephilipsen@hotmail.com 
eller på mobil 28 31 63 00 eller duk op på selve 
dagen. Vejret plejer at være godt, og efter indsam-
lingen bliver der et lille traktement med kaffe/the /
sodavand og en bid brød. 

TILMELDING TIL SKÅRUP KIRKES 
MAIL-LISTE VEDR. ARRANGE-
MENTER, NYHEDER OG ANDET
Da mange fra menigheden har efterlyst at få besked 
om kommende arrangementer, eventuelle aflysnin-
ger eller andet i Skårup Kirkes regi, oprettes der nu 
en mailliste, som interesserede kan skrive sig på.

Man kan tilmelde sig maillisten på følgende måder:

1. skrive sig på en liste, der ligger i Tårnrummet 
    i kirken.
2. henvende sig til Skårup Kirkekontor på mail til    
    ekss@km.dk (sekretær Ellen Sørensen) eller
3. via kirkens hjemmeside www.skaarupkirke.dk 

Det vil til enhver tid være muligt at framelde sig 
listen igen.                
       Mange hilsner Menighedsrådet.

LEJLIGHEDSKORET 
VED SKÅRUP KIRKE
Har du lyst til at synge i kor? Så er der en glimrende 
(og hyggelig) lokal mulighed.

Skårup kirke har etableret et kor, der ved givne lejlig-
heder deltager i kirkelige handlinger – i øjeblikket fire 
gange årligt: en høstgudstjeneste, en gudstjeneste 



     op mod jul, en gudstjeneste i forbindelse med 
Påsken, og endelig en musikgudstjeneste 2. Pinsedag.                                                        
Der vil være et prøve- og øveforløb på fem gange, 
inden vi skal optræde.

Du er altså ikke bundet af at skulle øve hver uge, 
men blot i disse fire perioder på fem uger hver, samt 
en gudstjeneste, hvor vi indgår både som et led i 
gudstjenesten og som et musikalsk supplement.

Vi øver om onsdagen kl. 10.00 – 11.45 i Kir-
keladen, og er p.t. ca. 10 sangere, men vi kan 
sagtens bruge nogle flere. Der stilles ikke spe-
cielle krav for at kunne deltage, om end det vil 
være en fordel, hvis du synger nogenlunde rent.                                                                                                                                            
Koret ledes af Skårup kirkes kirkesanger, Erik H. A. 
Jakobsen, der har en musikuddannelse fra Køben-
havns Universitet, samt 40 års erfaring som korsan-
ger og – dirigent.

Næste gang, vi mødes, er 13. marts 2019, hvor vi 
øver op mod Påske.    

Koret synger ved Gudstjenesten enten Palmesøndag 
den 14. april kl. 10.00 eller Skærtorsdag den 18. april 
kl. 19.00. Den endelige dato offentliggøres senere.

FYRAFTENSFOREDRAG 
I SKÅRUP KIRKE
Tekst: Jytte Philipsen. 

Torsdag den 7. marts kl. 17.00. Anne-Cathrine 
Riebnitzsky. Se på navnet! Ja, det lyder dramatisk. 
Hun svarer ganske rigtigt til sit navn, og hun er en 
særdeles spændende dame.
Riebnitzsky har et imponerende CV. Med filosofikum 
på Teologisk Fakultet, forfatterskole i København og 
uddannet sprogofficer i russisk.

Anne-Cathrine Riebnitzsky debuterede i 2006 med 
en novellesamling. Siden har hun bl.a. skrevet 
biografien ” Kvindernes Krig; en dansk soldats møde 
med Afghanistans kvinder ” fra 2010.
I 2012 udgav hun ”Den stjålne Vej ” samt romanen 
”Forbandede Yngel ”, som hun modtog De Gyldne 
Laurbær for i 2014. Blot for at nævne nogle af 
forfatterens værker.

I hendes foredrag holder hun sig til sin seneste 
udgivelse: ” Smaragdsliberen ” fra 2018.

I romanen følger man den ældre jøde, Pierre, der 
får hjertestop, men bliver genoplivet. Pierre arbejder 
dygtigt som diamantsliber for Fabian Zimmermann i 
Sydtyskland. Da Pierre synes at være kommet sig, så 
får han den største smaragd, som Fabian har gemt i 
sin samling i 30 år.

Vi følger Pierres intense arbejde med at forarbejde 
denne ædle sten samtidig med, at vi alvidende følger 
Pierres datter Zara, der er kunsthistoriker og ateist. 
Under sit arbejde oplever hun et mirakel, som red-
der hende fra den visse død.

Anne-Cathrine Riebnitzsky kommer ind på centrale 
temaer som: Hvilken rolle spiller religion i menne-
skers konflikter med hinanden? og Hvordan kan 
jøder, muslimer og kristne i nutiden vælge at forfølge 
og bekæmpe hinanden eller, som bogens personer 
bygge venskaber på deres fælles interesser og i 
respekt for hinandens respektive tro? 

Pris for foredraget incl. sandwichs og drikkevarer : 
100,00 kr. 

Beløbet betales KONTANT ved indgangen på selve 
dagen.

Tilmelding er på mail til:  jyttephilipsen@hotmail.com     
Mobil 28 31 63 00 - gerne sms på mobil eller til 
kirkens kontor torsdag kl. 08.00 - 12.00 hos Ellen 
Sørensen på tlf.  23 42 81 57. 
Du/ I vil derved blive skrevet på listen og få adgang 
samt traktement.

TILMELDING SENEST SØNDAG D.3. FEBRUAR 
KL.18.00. 

VIGTIGT!  Giv venligst besked i tilfælde af afbud, så 
andre kan få pladsen. 



     SYNG SAMMEN
Tirsdag den 2. april kl. 19.00. 
Til vores faste “syng sammen” aften, medvirker 
skoleleder Steen Christian Knutzen. Ud over at være 
ny leder på Skårup skole er Steen en dygtig pianist, 
sanger og komponist. Han vil vælge nogle fælles-
sange og derudfra for tælle lidt om sig selv og sit 
forhold til musikken. Mon ikke også vi kan få 
en enkelt af hans egne sange at høre..? 

Ved klaveret sidder en veloplagt organist 
og måske Steen selv.

JUBILÆUMSKONCERT MED 
VOKALGRUPPEN FONTANA 
UNDER LEDELSE AF 
ERIK H. A. JAKOBSEN.
Tekst: Margit Løve Kølle. Fotos: Kurt Løve Kølle. 

Søndag den 2. december kl. 16.00 
afholdt vokalgruppen Fontana sin koncert nr. 100 i 
Skårup kirke. Kirken var fyldt med forventningsfulde 
tilhørere, som ikke kunne undgå at blive begejstret 
for korets fremførelser, ja, sangmæssige præstationer.

De ældste sange var fra 1500-tallet og de nyeste 
fra 1970-erne. Repertoiret var bredt sammensat og 
viste fornemt den spændvidde, som koret sangmæs-
sigt formår. Programmet var meget alsidigt, og som 
tilhører blev man grebet af den virtuositet koret 
fremførte numrene med. 

Efter koncerten var der, i anledning af, at det var 
koncert nr. 100, champagne og snacks til alle i 
Tårnrummet. Mens der blev skålet og sagt tillykke 
med jubilæet, sang koret to julesange i den lettere 
genre. Den ene var ”Rudolph med den røde tud”. 
Smukt og klangfuldt. 



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

Fotograf: Margit Løve kølle



Gudstjenester og arrangementer fra februar til april 2019

Februar
Onsdag d. 20. feb. Musik & Stilhed kl. 17.00 Rasmus Grønborg

Søndag d. 24. feb. S. Seksagesima kl. 10.00 A. K. Rafn Hauge

Marts
Søndag d.  3. mar. Fastelavn kl. 10.00 A. K. Rafn Hauge

Tirsdag d.  5. mar. Syng sammen i Kirkeladen 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

Onsdag d. 13. mar. Lejlighedskoret øver i Kirkeladen kl. 10.00

Søndag d. 17. mar. 2. s i fasten kl. 11.30 Christian 
Hartmeyer-Dinesen   

Onsdag d. 20. mar. Lejlighedskoret øver i Kirkeladen kl. 10.00

Onsdag d. 20. mar. Musik & Stilhed kl. 17.00 Rasmus Grønborg

Søndag d. 24. mar. 3. s i fasten Kirkekaffe kl. 10.00 A.K. Rafn Hauge     

Onsdag d. 27. mar. Lejlighedskoret øver i Kirkeladen kl. 10.00    

Søndag d. 31. mar. Midfaste kl. 11.30 Christian 
Hartmeyer-Dinesen   

April
Tirsdag d.  2. april Syng sammen kl. 19.00 Rasmus Grønborg

Onsdag d.  3. april Lejlighedskoret øver i Kirkeladen kl. 10.00

Søndag d.  7. april Mariæ Bebudelses dag kl. 10.00 A. K. Rafn Hauge

Onsdag d. 10. april Lejlighedskoret øver i Kirkeladen kl. 10.00

Søndag d. 14. april Palmesøndag kl. 10.00 A.K. Rafn Hauge

Torsdag d. 18. april Skærtorsdag kl. 19.00 Ida Fonsbøl

Fredag d. 19. april Langfredag kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag d. 21. april Påskedag kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Mandag d. 22. april 2. Påskedag kl. 11.30 Christian 
Hartmeyer-Dinesen

Søndag d. 28. april 1. s.e. påske  kl. 11.30 Christian 
Hartmeyer-Dinesen


