
SKÅRUP SOGNS KIRKEBLAD     APRIL - JUNI 2019 
   

PÅSKENS 7 UGER

Julen varer længe - hele 12 dage – men påsken varer længere: 40 dage fra påskemorgen til Kristi himmel-
fartsdag, og så yderligere 10 dage frem til pinse. Det er kirkens store festtid, og de 6 ”søndage efter påske” 
kaldte man derfor tidligere ”kimesøndage”, fordi man brugte den hurtige festringning, ”kimning”, mellem de 
almindelige ringninger søndag morgen. 
Midt i det hele ligger ”bededag” (fredag inden 4.s.e. påske), som er en lidt sær dansk opfindelse. Det skulle 
egentligt være en dag, hvor alle var stille og bodfærdige og bad til Gud for Konge og Fædreland, men man-
ge steder bruges den nu i stedet som fast konfirmationsdag.
Det bliver til 7 uger, hvor alt ses i lyset af Jesu opstandelse fra de døde. I den første periode er fokus på 
Jesus som frelser og som guddommelig, i den sidste flytter det til os som dem, der i en eller anden forstand 
skal være bærere af denne frelse i verden. Det kulminerer så pinsemorgen med fortællingen om disciplene, 
der modtager Helligånden og begynder at prædike for alverden.
Søndag efter pinse kalder vi her til lands trinitatis søndag, altså ”Treenighedens” søndag, og den er indled-
ningen på den lange, stilfærdige periode frem til næste advent. Mens jul, påske og pinse har en funktion af at 
”gennemspille” de vigtigste begivenheder i Det Nye Testamente, forholder trinitatistiden sig i højere grad til 
os og vores dagligliv. 
                               Anne-Kathrine Rafn Hauge

Skarup
Kirke    Sogn

o

Fo
to

gr
af:

 M
ar

git
 L

øv
e 

kø
lle

Gudstjenester og arrangementer fra april til juni 2019

April
Søndag d. 14. april Palmesøndag Kim Thorsen medvirker på trækbasun. kl. 10.00 A.K. Rafn Hauge

Torsdag d. 18. april Skærtorsdag med brød og vin og Lejlighedskoret kl. 19.00 Ida Fonsbøl

Fredag d. 19. april Langfredag med Rasmus Grønborg og Erik H.A. Jakobsen kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag d. 21. april Påskedag med musikledsagelse af Jørgen Harboe 
Jensen på sopransaxofon og blokfløjte. 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

Maj
Søndag d. 5. maj 2. s. e. påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Onsdag d. 8. maj Lejlighedskoret øver i Kirkeladen kl. 10.00 - 11.45

Lørdag d. 11. maj Sogneudflugt til Assens. Fra kirken kl. 09.00. Hjemkomst omkring kl. 18.00

Søndag d. 12. maj 3. s. e. påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Onsdag d. 15. maj Lejlighedskoret øver i Kirkeladen kl. 10.00 - 11.45

Søndag d. 17. maj Bededag. Konfirmationer kl. 09.00, 11.00 og 13.00 kl.   9.00 Ida Fonsbøl

Søndag d. 19. maj 4. s. e. påske Kirkekaffe kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Tirsdag d. 21. maj Sommerkoncert med Gospelkoret Arise kl. 19.00

Onsdag d. 22. maj Lejlighedskoret øver i Kirkeladen kl. 10.00 - 11.45

Søndag d. 26. maj 5. s. e. påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Onsdag d. 29. maj Lejlighedskoret øver i Kirkeladen. kl. 10.00 - 11.45

Torsdag d. 30. maj Kristi Himmelfartsdag kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Juni
Søndag d. 2. juni 6. s. e. påske kl. 11.30 NN

Søndag d. 9. juni Pinsedag kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Mandag d. 10. juni 2. pinsedag Musikgudstjeneste med musikalske 
indslag fra Lejlighedskor og personale kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag d. 16. juni Trinitatis kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag d. 23. juni  1. s. e. Trinitatis Efter Gudstjenesten er der sommerfrokost 
Underholdning ved Rasmus Grønborg og Leif Fabricius.               kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag d. 30. juni 2. s. e. Trinitatis kl. 11.30 NN

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

Fotograf: Margit Løve kølle
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RESULTAT AF INDSAMLING TIL 
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
Søndag, d. 10. marts blev der samlet ind til hjæl-
peprojekter rundt omkring på jorden, hvor klima-
forandringerne har forringet livsbetingelserne for 
mennesker og dyr. Selv mindre beløb kan være en 
mærkbar hjælp for folk, der kæmper for at overleve 
og kunne brødføde deres familier. 
Otte voksne samt to børn hjalp i år med at samle 
penge ind. Det er en god måde at være sammen 
på, fortalte en ung far efter indsamlingen. 
Det er så dejligt, at nogle vil bruge 2-3 timer af 
deres søndag på at skrabe penge ind til folk i nød. 
I alt blev der samlet 4.482 kr. ind incl. MobilePay. 
Lidt mindre end sidste år, men 
tilfredsstillende, når vi trods alt var 
lidt færre indsamlere. Med tak fra 
indsamlingsleder Jytte Philipsen.

SOGNEUDFLUGT TIL ASSENS 
Lørdag d. 11. maj
Afgang fra Skårup Kirkelade kl. 09.00.  
Hjemkomst omkring kl. 18.00.
Turen går i år til Assens og prisen er 125 kr. pr. person. 
Pengene betales, når vi er samlet i bussen. 

PROGRAM: 
1) Det første besøg i Assens er i ASSENS MINIBY.
 

    En tro kopi af de gl. huse, der lå indenfor de 
    gamle byporte i årene 1891 - 1900.
    Vi vil få en guide til at fortælle os om stedet.
    Besøget varer ca. 45 min.

     

2) Herfra bliver vi vist rundt i Assens by af Susanne  
    Hestbæk, der vil give os et spændende indblik i 
    byens historie på en god times tid. 

3) Så nærmer tiden sig, hvor vi godt kan klare en 
    lille anretning på restaurant FREDERIK IX. 
4) Senere skal vi besøge Fyns 2.største kirke: VOR 
    FRUE KIRKE. Her vil kirkens kirkeværge John 
    Pedersen vise os rundt i den smukke kirke. 
5) Vi begiver os derefter på en lille gåtur til Østergade 
    igen, hvor en guide venter os til en 75 min. lang 
    spændende rundvisning i ERNST’ SAMLING. 
    Der vil også blive lidt tid på egen hånd. 
    Bygningskomplekset rummede tidligere både     
    bolig og sølvvarefabrikation. Nu kan man se den 
    store samling af sølv, porcelæn og kunst, som blev 
    samlet af sølvvarefabrikanten Frederik Ernst 
    (1892 - 1976). Desuden kan man også bese 
    fabrikken og gårdhaven, der blev anlagt i italiensk 
    stil. Haven blev reetableret så sent som i 2016.
6) Herefter går turen tilbage til Skårup igen. 
    Hvis du / I vil med på denne dejlige udflugt, så  
    kontakt Jytte Philipsen på mail: jyttephilipsen@
    hotmail.com  eller gerne på SMS på 28 31 63 00.
    TILMELDING SENEST MANDAG, D. 6. MAJ 
 

Søndag d. 23. juni 
efter Gudstjenesten, der finder sted kl. 10.00, fejres 
midsommerens komme med en hyggelig frokost i 
præstegårdshaven, hvis vejret tillader det. 
Skulle det utrolige ske, at vejret ikke egner sig til 
udendørsaktiviteter, finder arrangementet sted i 
Kirkeladen. Maden leveres fra ”Johans Landkøkken”. 
Prisen er 100 kr. pr person incl. drikkevarer og 
musik /underholdning.               

Revyskuespiller og 
revyforfatter Leif 
Fabricius kommer og 
underholder med jyske 
viser og monologer.  
Der er virkelig noget 
at glæde sig til, så skynd 
jer at sætte kryds i ka-
lenderen og tilmeld jer 
på listen i tårnrummet 

eller på mail til  jyttephilipsen@hotmail.com   samt 
på 28 31 63 00 gerne på SMS.
Sidste tilmeldingsdato er tirsdag den 18. juni. 
På sommerligt og glædeligt gensyn. Menighedsrådet. 
           

OM FOREDRAGET MED ANNE-
CATHRINE RIEBNITZSKY
Tekst og foto: Margit Løve Kølle.
Torsdag d. 7. marts var Kirkeladen fyldt med forvent-
ningsfulde tilhørere, idet 
forfatteren til bl.a. bogen 
”Smaragdsliberen” fra 
2018 var inviteret til at 
komme og fortælle om 
sin baggrund for at blive 
forfatter og fortælle om 
indholdet og tilblivelsen 
af sine indtil nu udgivne 
bøger samt planer for 
kommende bogudgivelser. 

     Anne- Cathrine Riebnitzsky viste sig at være en 
kvinde med en dejlig udstråling, der evnede at 
holde tilhørerne fast i indholdet, som hun levende 
berettede om. 

Tilhørerne fik en god forståelse for, hvordan en 
forfatters arbejde med en bog kan forløbe fra start 
til slut, og hvordan sproget og kapitelinddelingen 
undervejs kan blive ændret, når behovet opstår. 
Generelt tager det Anne-Cathrine Riebnitzsky 2 år 
at skrive en bog. 
Alt i alt et rigtigt fint foredrag og en god oplevelse.

LEJLIGHEDSKORET
Tekst og fotos: Margit Løve Kølle.
Som det allerede er blevet annonceret et par gan-
ge her i kirkebladet, er det muligt helt gratis at del-
tage i korsang i Skårup Kirkelade onsdag formiddag 
kl. 10.00 – 11.45. Korleder er Skårup Kirkes korsanger 
Erik H. A. Jakobsen, der er i stand til at få det bedste 
frem hos hver enkelt kordeltager.  Vi øver en del 
onsdage i løbet af året, for så at synge til nogle udvalg-
te gudstjenester. Vi startede i koret med at være fem, 
der vovede at synge 4-stemmigt til en gudstjeneste. 
Nu er vi oppe på 14, og det gode rygte, om at vi 
både synger seriøst og samtidig får lattermusklerne 

grundigt rørt, har gjort, at der er forlydender om, at 
flere interesserede korsangere er på vej.  :-)

 Vi ser frem til med tiden at blive et stort og 
klangfuldt kor, og alle, der mener at synge forholds-
vis rent, er hjertelig velkomne. Eneste betingelse, 
udover glæden ved at synge, er at turde overgive 
sig til en befriende latter i samværet med andre 
ligesindede. 

SOMMERKONCERT MED GOSPEL-
KORET ARISE I SKÅRUP KIRKE
Tirsdag d. 21. maj kl. 19.00 er alle velkomne til at 
komme og blive i godt humør af at høre korets 
opløftende toner. Der er gratis adgang til koncerten. 

Kl. 09.00
Filuca Hauschild Bertelsen
Ida Jonstrup
Lauritz Jacob Solgaard Skovgaard
Emil Gydemark Weber Nielsen
Zacharias Folkmann Lembcke  
Oscar Geisler
Ida Bonde Ostenfeldt Granly Jensen 
David Rath Littau
Andreas Have Johansen
Simon Rosgaard Kramer
Mads Wiatr Abildgaard Jensen
Malthe Moritzen Møller  
Frida Tøt Østergaard
Xander Termansen

Kl. 11.00
Sigurd Fabricius Grønborg
Daniel Bruhn Ullegård
Travis Hedemark Toghøj
Tobias Steen
Gabriella Jørgensen
Gustav Noah Jørgensen
Jeppe Muggerud Rasmussen
Nanna Kathleen Lundager Hansen
Christina Schell Simonsen 
Louise Steen Simonsen
Cecilie Søe Antvorskov Larsen
Signe Holm Fenger
Laura Northway
Stephanie Sørup Pedersen

Kl. 13.00
Alberte Stokholm Andersen
Tobias Lindner Bonde
Katharina Thiemer
Erik Kåre Pedersen
Annabell Gram Schade
Mathilde Gudmann Hansen
Elias Karl Fredensborg Stubbe Teglbjærg
Regitze Marie Jensen
Ole Acker Henriksen
Theodor Østergaard
Nicholas Bjørn-Eriksen

Alle med tilknytning til Skårup Kirke 
glæder sig til at fejre dem i kirken og 
ønsker dem alle en fantastisk festdag. 

ÅRETS KONFIRMANDER 2019
På Bededag, fredag den 17. maj, 
bliver følgende unge mennesker 
konfirmeret i Skårup Kirke: 

Foto: H
enning Philbert
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RESULTAT AF INDSAMLING TIL 
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
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Otte voksne samt to børn hjalp i år med at samle 
penge ind. Det er en god måde at være sammen 
på, fortalte en ung far efter indsamlingen. 
Det er så dejligt, at nogle vil bruge 2-3 timer af 
deres søndag på at skrabe penge ind til folk i nød. 
I alt blev der samlet 4.482 kr. ind incl. MobilePay. 
Lidt mindre end sidste år, men 
tilfredsstillende, når vi trods alt var 
lidt færre indsamlere. Med tak fra 
indsamlingsleder Jytte Philipsen.

SOGNEUDFLUGT TIL ASSENS 
Lørdag d. 11. maj
Afgang fra Skårup Kirkelade kl. 09.00.  
Hjemkomst omkring kl. 18.00.
Turen går i år til Assens og prisen er 125 kr. pr. person. 
Pengene betales, når vi er samlet i bussen. 

PROGRAM: 
1) Det første besøg i Assens er i ASSENS MINIBY.
 

    En tro kopi af de gl. huse, der lå indenfor de 
    gamle byporte i årene 1891 - 1900.
    Vi vil få en guide til at fortælle os om stedet.
    Besøget varer ca. 45 min.
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    Hestbæk, der vil give os et spændende indblik i 
    byens historie på en god times tid. 

3) Så nærmer tiden sig, hvor vi godt kan klare en 
    lille anretning på restaurant FREDERIK IX. 
4) Senere skal vi besøge Fyns 2.største kirke: VOR 
    FRUE KIRKE. Her vil kirkens kirkeværge John 
    Pedersen vise os rundt i den smukke kirke. 
5) Vi begiver os derefter på en lille gåtur til Østergade 
    igen, hvor en guide venter os til en 75 min. lang 
    spændende rundvisning i ERNST’ SAMLING. 
    Der vil også blive lidt tid på egen hånd. 
    Bygningskomplekset rummede tidligere både     
    bolig og sølvvarefabrikation. Nu kan man se den 
    store samling af sølv, porcelæn og kunst, som blev 
    samlet af sølvvarefabrikanten Frederik Ernst 
    (1892 - 1976). Desuden kan man også bese 
    fabrikken og gårdhaven, der blev anlagt i italiensk 
    stil. Haven blev reetableret så sent som i 2016.
6) Herefter går turen tilbage til Skårup igen. 
    Hvis du / I vil med på denne dejlige udflugt, så  
    kontakt Jytte Philipsen på mail: jyttephilipsen@
    hotmail.com  eller gerne på SMS på 28 31 63 00.
    TILMELDING SENEST MANDAG, D. 6. MAJ 
 

Søndag d. 23. juni 
efter Gudstjenesten, der finder sted kl. 10.00, fejres 
midsommerens komme med en hyggelig frokost i 
præstegårdshaven, hvis vejret tillader det. 
Skulle det utrolige ske, at vejret ikke egner sig til 
udendørsaktiviteter, finder arrangementet sted i 
Kirkeladen. Maden leveres fra ”Johans Landkøkken”. 
Prisen er 100 kr. pr person incl. drikkevarer og 
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Der er virkelig noget 
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jer at sætte kryds i ka-
lenderen og tilmeld jer 
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eller på mail til  jyttephilipsen@hotmail.com   samt 
på 28 31 63 00 gerne på SMS.
Sidste tilmeldingsdato er tirsdag den 18. juni. 
På sommerligt og glædeligt gensyn. Menighedsrådet. 
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RESULTAT AF INDSAMLING TIL 
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
Søndag, d. 10. marts blev der samlet ind til hjæl-
peprojekter rundt omkring på jorden, hvor klima-
forandringerne har forringet livsbetingelserne for 
mennesker og dyr. Selv mindre beløb kan være en 
mærkbar hjælp for folk, der kæmper for at overleve 
og kunne brødføde deres familier. 
Otte voksne samt to børn hjalp i år med at samle 
penge ind. Det er en god måde at være sammen 
på, fortalte en ung far efter indsamlingen. 
Det er så dejligt, at nogle vil bruge 2-3 timer af 
deres søndag på at skrabe penge ind til folk i nød. 
I alt blev der samlet 4.482 kr. ind incl. MobilePay. 
Lidt mindre end sidste år, men 
tilfredsstillende, når vi trods alt var 
lidt færre indsamlere. Med tak fra 
indsamlingsleder Jytte Philipsen.

SOGNEUDFLUGT TIL ASSENS 
Lørdag d. 11. maj
Afgang fra Skårup Kirkelade kl. 09.00.  
Hjemkomst omkring kl. 18.00.
Turen går i år til Assens og prisen er 125 kr. pr. person. 
Pengene betales, når vi er samlet i bussen. 

PROGRAM: 
1) Det første besøg i Assens er i ASSENS MINIBY.
 

    En tro kopi af de gl. huse, der lå indenfor de 
    gamle byporte i årene 1891 - 1900.
    Vi vil få en guide til at fortælle os om stedet.
    Besøget varer ca. 45 min.

     

2) Herfra bliver vi vist rundt i Assens by af Susanne  
    Hestbæk, der vil give os et spændende indblik i 
    byens historie på en god times tid. 

3) Så nærmer tiden sig, hvor vi godt kan klare en 
    lille anretning på restaurant FREDERIK IX. 
4) Senere skal vi besøge Fyns 2.største kirke: VOR 
    FRUE KIRKE. Her vil kirkens kirkeværge John 
    Pedersen vise os rundt i den smukke kirke. 
5) Vi begiver os derefter på en lille gåtur til Østergade 
    igen, hvor en guide venter os til en 75 min. lang 
    spændende rundvisning i ERNST’ SAMLING. 
    Der vil også blive lidt tid på egen hånd. 
    Bygningskomplekset rummede tidligere både     
    bolig og sølvvarefabrikation. Nu kan man se den 
    store samling af sølv, porcelæn og kunst, som blev 
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Søndag d. 23. juni 
efter Gudstjenesten, der finder sted kl. 10.00, fejres 
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præstegårdshaven, hvis vejret tillader det. 
Skulle det utrolige ske, at vejret ikke egner sig til 
udendørsaktiviteter, finder arrangementet sted i 
Kirkeladen. Maden leveres fra ”Johans Landkøkken”. 
Prisen er 100 kr. pr person incl. drikkevarer og 
musik /underholdning.               

Revyskuespiller og 
revyforfatter Leif 
Fabricius kommer og 
underholder med jyske 
viser og monologer.  
Der er virkelig noget 
at glæde sig til, så skynd 
jer at sætte kryds i ka-
lenderen og tilmeld jer 
på listen i tårnrummet 

eller på mail til  jyttephilipsen@hotmail.com   samt 
på 28 31 63 00 gerne på SMS.
Sidste tilmeldingsdato er tirsdag den 18. juni. 
På sommerligt og glædeligt gensyn. Menighedsrådet. 
           

OM FOREDRAGET MED ANNE-
CATHRINE RIEBNITZSKY
Tekst og foto: Margit Løve Kølle.
Torsdag d. 7. marts var Kirkeladen fyldt med forvent-
ningsfulde tilhørere, idet 
forfatteren til bl.a. bogen 
”Smaragdsliberen” fra 
2018 var inviteret til at 
komme og fortælle om 
sin baggrund for at blive 
forfatter og fortælle om 
indholdet og tilblivelsen 
af sine indtil nu udgivne 
bøger samt planer for 
kommende bogudgivelser. 

     Anne- Cathrine Riebnitzsky viste sig at være en 
kvinde med en dejlig udstråling, der evnede at 
holde tilhørerne fast i indholdet, som hun levende 
berettede om. 

Tilhørerne fik en god forståelse for, hvordan en 
forfatters arbejde med en bog kan forløbe fra start 
til slut, og hvordan sproget og kapitelinddelingen 
undervejs kan blive ændret, når behovet opstår. 
Generelt tager det Anne-Cathrine Riebnitzsky 2 år 
at skrive en bog. 
Alt i alt et rigtigt fint foredrag og en god oplevelse.

LEJLIGHEDSKORET
Tekst og fotos: Margit Løve Kølle.
Som det allerede er blevet annonceret et par gan-
ge her i kirkebladet, er det muligt helt gratis at del-
tage i korsang i Skårup Kirkelade onsdag formiddag 
kl. 10.00 – 11.45. Korleder er Skårup Kirkes korsanger 
Erik H. A. Jakobsen, der er i stand til at få det bedste 
frem hos hver enkelt kordeltager.  Vi øver en del 
onsdage i løbet af året, for så at synge til nogle udvalg-
te gudstjenester. Vi startede i koret med at være fem, 
der vovede at synge 4-stemmigt til en gudstjeneste. 
Nu er vi oppe på 14, og det gode rygte, om at vi 
både synger seriøst og samtidig får lattermusklerne 

grundigt rørt, har gjort, at der er forlydender om, at 
flere interesserede korsangere er på vej.  :-)

 Vi ser frem til med tiden at blive et stort og 
klangfuldt kor, og alle, der mener at synge forholds-
vis rent, er hjertelig velkomne. Eneste betingelse, 
udover glæden ved at synge, er at turde overgive 
sig til en befriende latter i samværet med andre 
ligesindede. 

SOMMERKONCERT MED GOSPEL-
KORET ARISE I SKÅRUP KIRKE
Tirsdag d. 21. maj kl. 19.00 er alle velkomne til at 
komme og blive i godt humør af at høre korets 
opløftende toner. Der er gratis adgang til koncerten. 

Kl. 09.00
Filuca Hauschild Bertelsen
Ida Jonstrup
Lauritz Jacob Solgaard Skovgaard
Emil Gydemark Weber Nielsen
Zacharias Folkmann Lembcke  
Oscar Geisler
Ida Bonde Ostenfeldt Granly Jensen 
David Rath Littau
Andreas Have Johansen
Simon Rosgaard Kramer
Mads Wiatr Abildgaard Jensen
Malthe Moritzen Møller  
Frida Tøt Østergaard
Xander Termansen

Kl. 11.00
Sigurd Fabricius Grønborg
Daniel Bruhn Ullegård
Travis Hedemark Toghøj
Tobias Steen
Gabriella Jørgensen
Gustav Noah Jørgensen
Jeppe Muggerud Rasmussen
Nanna Kathleen Lundager Hansen
Christina Schell Simonsen 
Louise Steen Simonsen
Cecilie Søe Antvorskov Larsen
Signe Holm Fenger
Laura Northway
Stephanie Sørup Pedersen

Kl. 13.00
Alberte Stokholm Andersen
Tobias Lindner Bonde
Katharina Thiemer
Erik Kåre Pedersen
Annabell Gram Schade
Mathilde Gudmann Hansen
Elias Karl Fredensborg Stubbe Teglbjærg
Regitze Marie Jensen
Ole Acker Henriksen
Theodor Østergaard
Nicholas Bjørn-Eriksen

Alle med tilknytning til Skårup Kirke 
glæder sig til at fejre dem i kirken og 
ønsker dem alle en fantastisk festdag. 

ÅRETS KONFIRMANDER 2019
På Bededag, fredag den 17. maj, 
bliver følgende unge mennesker 
konfirmeret i Skårup Kirke: 

Foto: H
enning Philbert
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Julen varer længe - hele 12 dage – men påsken varer længere: 40 dage fra påskemorgen til Kristi himmel-
fartsdag, og så yderligere 10 dage frem til pinse. Det er kirkens store festtid, og de 6 ”søndage efter påske” 
kaldte man derfor tidligere ”kimesøndage”, fordi man brugte den hurtige festringning, ”kimning”, mellem de 
almindelige ringninger søndag morgen. 
Midt i det hele ligger ”bededag” (fredag inden 4.s.e. påske), som er en lidt sær dansk opfindelse. Det skulle 
egentligt være en dag, hvor alle var stille og bodfærdige og bad til Gud for Konge og Fædreland, men man-
ge steder bruges den nu i stedet som fast konfirmationsdag.
Det bliver til 7 uger, hvor alt ses i lyset af Jesu opstandelse fra de døde. I den første periode er fokus på 
Jesus som frelser og som guddommelig, i den sidste flytter det til os som dem, der i en eller anden forstand 
skal være bærere af denne frelse i verden. Det kulminerer så pinsemorgen med fortællingen om disciplene, 
der modtager Helligånden og begynder at prædike for alverden.
Søndag efter pinse kalder vi her til lands trinitatis søndag, altså ”Treenighedens” søndag, og den er indled-
ningen på den lange, stilfærdige periode frem til næste advent. Mens jul, påske og pinse har en funktion af at 
”gennemspille” de vigtigste begivenheder i Det Nye Testamente, forholder trinitatistiden sig i højere grad til 
os og vores dagligliv. 
                               Anne-Kathrine Rafn Hauge
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Gudstjenester og arrangementer fra april til juni 2019

April
Søndag d. 14. april Palmesøndag Kim Thorsen medvirker på trækbasun. kl. 10.00 A.K. Rafn Hauge

Torsdag d. 18. april Skærtorsdag med brød og vin og Lejlighedskoret kl. 19.00 Ida Fonsbøl

Fredag d. 19. april Langfredag med Rasmus Grønborg og Erik H.A. Jakobsen kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag d. 21. april Påskedag med musikledsagelse af Jørgen Harboe 
Jensen på sopransaxofon og blokfløjte. 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

Maj
Søndag d. 5. maj 2. s. e. påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Onsdag d. 8. maj Lejlighedskoret øver i Kirkeladen kl. 10.00 - 11.45

Lørdag d. 11. maj Sogneudflugt til Assens. Fra kirken kl. 09.00. Hjemkomst omkring kl. 18.00

Søndag d. 12. maj 3. s. e. påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Onsdag d. 15. maj Lejlighedskoret øver i Kirkeladen kl. 10.00 - 11.45

Søndag d. 17. maj Bededag. Konfirmationer kl. 09.00, 11.00 og 13.00 kl.   9.00 Ida Fonsbøl

Søndag d. 19. maj 4. s. e. påske Kirkekaffe kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Tirsdag d. 21. maj Sommerkoncert med Gospelkoret Arise kl. 19.00

Onsdag d. 22. maj Lejlighedskoret øver i Kirkeladen kl. 10.00 - 11.45

Søndag d. 26. maj 5. s. e. påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Onsdag d. 29. maj Lejlighedskoret øver i Kirkeladen. kl. 10.00 - 11.45

Torsdag d. 30. maj Kristi Himmelfartsdag kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Juni
Søndag d. 2. juni 6. s. e. påske kl. 11.30 NN

Søndag d. 9. juni Pinsedag kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Mandag d. 10. juni 2. pinsedag Musikgudstjeneste med musikalske 
indslag fra Lejlighedskor og personale kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag d. 16. juni Trinitatis kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag d. 23. juni  1. s. e. Trinitatis Efter Gudstjenesten er der sommerfrokost 
Underholdning ved Rasmus Grønborg og Leif Fabricius.               kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag d. 30. juni 2. s. e. Trinitatis kl. 11.30 NN

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

Fotograf: Margit Løve kølle
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almindelige ringninger søndag morgen. 
Midt i det hele ligger ”bededag” (fredag inden 4.s.e. påske), som er en lidt sær dansk opfindelse. Det skulle 
egentligt være en dag, hvor alle var stille og bodfærdige og bad til Gud for Konge og Fædreland, men man-
ge steder bruges den nu i stedet som fast konfirmationsdag.
Det bliver til 7 uger, hvor alt ses i lyset af Jesu opstandelse fra de døde. I den første periode er fokus på 
Jesus som frelser og som guddommelig, i den sidste flytter det til os som dem, der i en eller anden forstand 
skal være bærere af denne frelse i verden. Det kulminerer så pinsemorgen med fortællingen om disciplene, 
der modtager Helligånden og begynder at prædike for alverden.
Søndag efter pinse kalder vi her til lands trinitatis søndag, altså ”Treenighedens” søndag, og den er indled-
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Fredagd. 19. aprilLangfredag med Rasmus Grønborg og Erik H.A. Jakobsenkl. 10.00Ida Fonsbøl
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Onsdagd. 15. majLejlighedskoret øver i Kirkeladenkl. 10.00 - 11.45
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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 
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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
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