
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
Vakant
Oplysninger findes på Skårup Kirkes 
hjemmeside: www.skaarup.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
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SKÅRUP I DEN LEVENDE MIDDELALDER
Vidste du, at Skårup, oprindelig: Skovtorp, som landsby er blevet anlagt i midten af 1000-tallet? Endelsen på 
stednavnet: -rup er nemlig hæftet til beboelser på den tid. 
Der var i denne første del af den danske middelalder en stor befolkningstilvækst, og vi kan forstille os, at en 
eller flere familier er flyttet fra en overbefolket landsby i omegnen og har ryddet skoven, det sted, hvor de 
slog sig ned, og derved gjort det rede til bebyggelse og jordbrug. 
Skårup har trukket flere familier til, og med sin vækst har landsbyen, som alle landsbyer, indrettet sig efter 
den struktur, der var gældende helt frem til udflytningen af gårdene fra slutningen af 1700-tallet: Gårdene 
var bygget tæt sammen; til hver af dem hørte et lille areal, toften, der indeholdt køkkenhaven. Udenom lå 
markerne, som man dyrkede i fællesskab, og yderst lå græsningsarealet for kvæget. 
Samfundet var feudalt og hierarkisk opbygget. De lokale herremænd udgjorde toppen i landsbysamfundet, og selv 
her var der forskel på folk. Nogle var selvejere, andre, og det var efterhånden de fleste, var fæstere under herre-
mændene.  Det er bemærkelsesværdigt set med nutidsøjne, at bønderne i Skårup uanset status og velstand har 
haft et ligeværdigt, demokratisk samarbejde om markernes drift og byens forhold i kraft af de beslutninger, der blev 
taget på bystævnet. Fysisk bestod det af en plads i landsbyen, omkranset af en kreds af sten – en for hver bonde. 

Skarup
Kirke    Sogn

o

September
Søndag d.  1. sep. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d.  4. sep. Musik og Stilhed i kirken  kl. 17.00-18.00 Rasmus Grønborg 

Søndag d.  8. sep. 12. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Tirsdag d. 10. sep. Syng sammen i Kirkeladen kl. 19.00-20.00 Rasmus Grønborg 

Søndag d. 15. sep. 13. s.e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 22. sep. 14. s.e. Trinitatis - Høstgudstjeneste kl. 10.00 Anders Kjærsig

Høstgudstjenesten er med efterfølgende middag og underholdning i Kirkeladen ved Leif Fabricius og Rasmus Grønborg. 
Pris 125,00 kr. Husk tilmelding til Jytte Philipsen senest den 13. september på mail: jyttephilipsen@hotmail.com eller 
på tlf.:28 31 63 00 eller skriv dig/jer på listen i Tårnrummet. Betalingen finder sted den 22. september i Kirkeladen. 

Søndag d. 29. sep. 15. s.e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Oktober
Søndag d.  6. okt. 6. okt. 16. s.e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Tirsdag d.  8. okt. Syng sammen i Kirkeladen kl. 19.00-20.00 Rasmus Grønborg 

Onsdag d.  9. okt. Musik og Stilhed i kirken kl. 17.00-18.00 Rasmus Grønborg 

Søndag d.  13. okt. 17. s.e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.  20. okt. 18. s.e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.  27. okt. 19. s.e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d.  30. okt. ”Croonerkoncert” i Kirkeladen kl. 19.30 Mads Toghøj og 
Rasmus Grønborg

November
Søndag d.  3. nov. 20. s.e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Torsdag d. 7. nov. Fyraftensforedrag i Kirkeladen kl. 17.00

„ Robust - om sorg og magtesløshed.“ ved Lone Vesterdal

Tilmelding senest fredag den 1. november på mail til: jyttephilipsen@hotmail.com eller på tlf.:28 31 63 00 eller 
skriv dig/jer på listen i Tårnrummet. Betalingen finder sted i Kirkeladen, inden foredraget begynder.
Der tages forbehold for evt. ændringer, og der henvises til Skårup Kirkes hjemmeside: www.skaarup.dk 

GUDSTJENESTER OG 
ARRANGEMENTER I 
SEPTEMBER, OKTOBER 
OG PRIMO NOVEMBER



          

Møderne blev ledet af oldermanden, der blev valgt 
af bønderne selv.
Centralt i Skårup lå kirken. Først opført i træ, senere 
i løbet af 1100-tallet af sten, bygget på grunden, hvor 
trækirken havde stået. Af den tidlige kirke ser vi i dag 
kun skibet; selv gennem århundrederne i middelal-
deren blev der bygget om og bygget til. Men uanset 
kirkebygningens tilstand, var kirken som institution 
tæt forbundet med livets gang i Skårup, nærværende 
i stort og småt, ikke alene ved livets højtider, men 
også ved markante punkter i landsbyens årscyklus. 
Præsten velsignede kyllinger, køer og heste eller van-
drede i spidsen for en procession rundt om Skårups 
marker med Guds kors løftet højt for at sprede 
frugtbarhed og velsignelse over afgrøderne. Gudstje-
nestens liturgiske sprog var latin, men prædikenen

 

forgik på dansk. Det var 
afgørende for den enkelte, 
at han og hun forstod, 
hvad der blev sagt. For det handlede om mere end 
hverdagens liv og død. Der var et skæbnesvangert 
evighedsperspektiv i tilværelsen, der førte enten 
til himlen eller til helvede, der var bogstavelige 
størrelser for middelalderens menighed. Djævelen 
repræsenterede alt det, der truede med fortabelse 
og undergang. Som atomtruslen gjorde det i mine 
barneår i de mørke 50´ere. Eller som klimatruslen i 
dag. Heller ikke middelaldermennesket frøs til i angst 
overfor truslen, men reagerede ved at søge Guds 
nåde, og så i øvrigt hen ad vejen praktisere den 
omsorg for andre, der var doceret i evangeliet. 
At være bonde i Skårup i middelalderen var grund-
læggende et sejt slid. Der var perioder af tørke og 
misvækst, og så var arbejdet en kamp om overlevel-
se. Krige og konflikter, sygdom og alt for tidlig død, 
var et selvfølgeligt vilkår, og især pesten i 1300-tallet 
hærgede og decimerede befolkningen i landsbyen 
kraftigt. Men vores forgængere var utrolig gode til at 
rejse sig og finde et livsmod på trods af ulykkerne. 
Det hang sammen med en accept af, at livet nu en 
gang var usikkert. Ingen kunne lulle sig ind i en over-
bevisning om at være i sikkerhed, så chokket over 
de slag, der ramte én selv, familien og landsbyen var 
mindre, end det ville have været i Skårup i år 2019. 
Men man havde nu også en solid sikkerhedsventil 
for tunge, indestængte følelser i den række fester, 
kirkeåret bød på. Der blev virkelig festet igennem i 
julen og påsken, der implicerede et socialt samvær, 
som omfattede alle. Majstangen blev hejst, og der 
blev spist og drukket, musiceret og danset over hele 
landsbyen, næsten i en stime, for derefter fulgte 

Sct. Hansaften, der i Skårup var en særlig fest for 
Johannes Døberen, som kirken var blevet indviet til, 
og den hedder faktisk den dag i dag Sct. Hans kirke. 
Senere fulgte så festen for Sct. Laurentius og en 
håndfuld andre helgener. 
De økonomiske konjunkturer, der indrammede landsby-
livet i Skårup gennem middelalderen - her ser vi tilbage 
på 500 år - var som i dag ekstremt følsomme overfor 
udefrakommende hændelser, og selvfølgelig spillede de 
vejrlige forhold en hovedrolle. Igennem lange perioder- 
og generelt- var landbruget i fremdrift og velstanden 
stigende i landsbyerne. Der blev produceret flere føde-
varer og det muliggjorde en befolkningstilvækst. Årsa-
gen var bl.a., at nye teknologier var kommet til landet i 
1100-tallet via etableringen af en gruppe cistercienser-
klostre, der var landklostre, og havde godsdrift og jord-
dyrkning som økonomisk rygrad. En af dem var Holme, 
det nuværende Brahetrolleborg. Herfra lærte Skårup og 
omegn nye og mere effektive dyrkningsmetoder. 
Skårup var gennem de mange år på vej mod den revo-
lution reformationen og renæssancen indvarslede. En 
dynamisk tid, hvor hverdagslivet var i forandring, og kunst 
og kultur gav sprog og farve til nye forståelser af tilværel-
sen. Den levende middelalder.
Mogens Mye

ANDERS KJÆRSIG ER BLEVET ANSAT 
SOM FAST VIKAR I PRÆSTEEMBEDET 
VED SKÅRUP KIRKE I PERIODEN FRA 
1.SEPTEMBER TIL 1. NOVEMBER 2019.
Anders fortæller her lidt om sine 

uddannelser og sit private liv

Jeg er vestjyde. Det er jeg ikke stolt af, men taknem-
melig for. Jeg er oprindelig uddannet tømrer, men 
nåede aldrig at fungere som udlært - kun at få mit 

svendebrev. Som 19-årig gik jeg i gang med gym-
nasiet og derfra videre til universitetet. Da jeg var 
færdig som teolog, blev jeg højskolelærer i filosofi og 
teologi. Det var jeg i tre år og lærte her at undervise 
og formidle viden. Efterfølgende var jeg freelance 
journalist og skrev fast for forskellige danske aviser 
og tidsskrifter. I 1998 blev jeg fuldtids fastansat præst 
i Nr. Søby-Heden pastorat. Der var jeg næsten i 20 
år. De sidste tre år har jeg levet af at være freelance 
skribent, foredragsholder og ikke mindst vikarpræst. 
Jeg har to dejlige kinesiske adoptivpiger, Signe og 
Ditte. I min fritid samler jeg på fossiler. Jeg har en 
stor og bred samling. 
Nu glæder jeg mig til at komme til Skårup og fungere 
som vikarpræst.
Venlig hilsen Anders

RENOVERING AF 
P. A. WEDELS GRAVMINDE
På Skårup 
Kirkegård er 
der et fint 
gravminde 
for præst og 
seminarie-
forstander 
P.A. Wedel 
(1768 - 1842). 
Wedel blev 
ansat som 
præst i Skårup 
i 1794, og 
han vandt et 
særligt ry ved i 
1803 at stifte og i begyndelsen i præstegårdens loka-
ler selv at undervise unge mennesker, der gerne ville 
uddannes til at blive lærere. P. A. Wedel blev således 
stifteren af Skårup Seminarium.
Efter hans død rejste tidligere elever et monument 
for ham, men gravmindet er efter 177 års placering 
på Skårup Kirkegård nu meget medtaget af vejr og 
vind, og kirken har derfor også ansøgt og fået bevil-
liget et pænt beløb til arbejdet. Men da skaderne er 
ret så omfattende, bliver det temmelig meget dyrere 
end beregnet, og de afsatte penge slår overhovedet 

ikke til. Derfor er der brug for at tænke kreativt og 
fx søge økonomisk støtte fra forskellige fonde.
I disse måneder er menighedsrådet imidlertid travlt 
engageret i blandt andet at ansætte sognets nye 
præst, så vi efterlyser flere personer, der kunne tæn-
ke sig at gå ind i et opsøgende arbejde med at skaffe 
penge til restaureringen af Wedels gravminde.
Såh…
Er der nogen, der sammen med en repræsentant fra 
menighedsrådet kunne have lyst til at være med i en 
gruppe på mindst 2-4 personer, som står for dels at 
indsamle/ansøge om penge/fondsmidler og dels efterføl-
gende at engagere de rette håndværkere til arbejdet?
Hvis ja, eller hvis du bare gerne vil vide mere om 
opgaven, er du mere end velkommen til at ringe til 
menighedsrådets formand Helle Bøving på telefon 
2194 7922 snarest muligt.
Vi håber at høre fra mange af jer.
Med venlig hilsen Menighedsrådet.

HØSTFEST I KIRKELADEN 
den 22. september efter gudstjenesten kl. 10.00.

Efter gudstjenesten den 22. september er der i forbin-
delse med middagen underholdning ved Leif Fabricius 
og Rasmus Grønborg. Leif er en kendt revy-skuespil-
ler og tekstforfatter fra det vestjyske. Derudover en 
populær foredragsholder, konferencier, entertainer 
m.m. Sammen lavede de for en del år siden en cd med 
jyske viser. Dem spiller de nogle af og krydrer det med 
monologer og fortællinger fra revyens verden. 

CROONERKONCERT 
Onsdag den 30. oktober i Kirkeladen kl. 19.30 

ved Mads Toghøj og Rasmus Grønborg.

Croonerkoncerten er en hyldest til danske og 
amerikanske croonere kendetegnet ved en fløjlsblød 
smidig mandsstemme, og denne aften med et 

lækkert jazzet pianoakkompagnement. Vi vil svømme 
hen til tonerne af blandt andet Elvis Presley, Frank 
Sinatra, Dean Martin samt Gustav Winckler, Otto 
Brandenburg og Poul Reichhardt. 
Der er fri entre til Croonerkoncerten. Det vil være 
muligt at købe en øl/vand før eller undervejs.
Det bliver en spændende musikalsk aften, så husk at 
sætte kryds i kalenderen allerede nu. 

FYRAFTENSFOREDRAG
Torsdag den 7. november har Skårup Kirke besøg af 
sognepræst og forfatter forfatter Lone Vesterdal.
Det er som sædvanlig i Kirkeladen kl. 17.00 – 19.00. 
I pausen serveres sandwiches med 1 øl / 1 vand. Pris 
50,- kr. for foredrag samt traktement.
Tilmelding senest fredag d. 1.nov. til Jytte Philipsen 

på mobil 2831 6300 gerne i form af en sms eller 

en mail til: jyttephilipsen@hotmail.com   

Lone Vesterdal er ansat som sognepræst ved Bram-
drup Kirke ved Kolding. Lone Vesterdal har en ma-
ster i sjælesorg og er forfatter til en bog om emnet 
”Når livet går i sort - 52 læsninger til et sørgeår”.
Lone Vesterdals mand døde i 2007 af kræft, og hun 
blev alene med deres fire børn, der alle er født i 
perioden 1999 – 2005. Denne personlige krise satte 
gang i mange ting. Hun skrev bøger om sine tanker 
og følelser. Den 3.nov. 2017 udkom bogen: ” Robust 
- om tro og magtesløshed”. Hendes foredrag har 
fået titlen: ” Robust - om sorg og magtesløshed.” 
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HØSTFEST I KIRKELADEN 
den 22. september efter gudstjenesten kl. 10.00.

Efter gudstjenesten den 22. september er der i forbin-
delse med middagen underholdning ved Leif Fabricius 
og Rasmus Grønborg. Leif er en kendt revy-skuespil-
ler og tekstforfatter fra det vestjyske. Derudover en 
populær foredragsholder, konferencier, entertainer 
m.m. Sammen lavede de for en del år siden en cd med 
jyske viser. Dem spiller de nogle af og krydrer det med 
monologer og fortællinger fra revyens verden. 

CROONERKONCERT 
Onsdag den 30. oktober i Kirkeladen kl. 19.30 

ved Mads Toghøj og Rasmus Grønborg.

Croonerkoncerten er en hyldest til danske og 
amerikanske croonere kendetegnet ved en fløjlsblød 
smidig mandsstemme, og denne aften med et 

lækkert jazzet pianoakkompagnement. Vi vil svømme 
hen til tonerne af blandt andet Elvis Presley, Frank 
Sinatra, Dean Martin samt Gustav Winckler, Otto 
Brandenburg og Poul Reichhardt. 
Der er fri entre til Croonerkoncerten. Det vil være 
muligt at købe en øl/vand før eller undervejs.
Det bliver en spændende musikalsk aften, så husk at 
sætte kryds i kalenderen allerede nu. 

FYRAFTENSFOREDRAG
Torsdag den 7. november har Skårup Kirke besøg af 
sognepræst og forfatter forfatter Lone Vesterdal.
Det er som sædvanlig i Kirkeladen kl. 17.00 – 19.00. 
I pausen serveres sandwiches med 1 øl / 1 vand. Pris 
50,- kr. for foredrag samt traktement.
Tilmelding senest fredag d. 1.nov. til Jytte Philipsen 

på mobil 2831 6300 gerne i form af en sms eller 

en mail til: jyttephilipsen@hotmail.com   

Lone Vesterdal er ansat som sognepræst ved Bram-
drup Kirke ved Kolding. Lone Vesterdal har en ma-
ster i sjælesorg og er forfatter til en bog om emnet 
”Når livet går i sort - 52 læsninger til et sørgeår”.
Lone Vesterdals mand døde i 2007 af kræft, og hun 
blev alene med deres fire børn, der alle er født i 
perioden 1999 – 2005. Denne personlige krise satte 
gang i mange ting. Hun skrev bøger om sine tanker 
og følelser. Den 3.nov. 2017 udkom bogen: ” Robust 
- om tro og magtesløshed”. Hendes foredrag har 
fået titlen: ” Robust - om sorg og magtesløshed.” 
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Mogens Mye

ANDERS KJÆRSIG ER BLEVET ANSAT 
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Venlig hilsen Anders

RENOVERING AF 
P. A. WEDELS GRAVMINDE
På Skårup 
Kirkegård er 
der et fint 
gravminde 
for præst og 
seminarie-
forstander 
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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
Vakant
Oplysninger findes på Skårup Kirkes 
hjemmeside: www.skaarup.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

SKÅRUP SOGNS KIRKEBLAD     AUGUST -  NOVEMBER 2019 
   

SKÅRUP I DEN LEVENDE MIDDELALDER
Vidste du, at Skårup, oprindelig: Skovtorp, som landsby er blevet anlagt i midten af 1000-tallet? Endelsen på 
stednavnet: -rup er nemlig hæftet til beboelser på den tid. 
Der var i denne første del af den danske middelalder en stor befolkningstilvækst, og vi kan forstille os, at en 
eller flere familier er flyttet fra en overbefolket landsby i omegnen og har ryddet skoven, det sted, hvor de 
slog sig ned, og derved gjort det rede til bebyggelse og jordbrug. 
Skårup har trukket flere familier til, og med sin vækst har landsbyen, som alle landsbyer, indrettet sig efter 
den struktur, der var gældende helt frem til udflytningen af gårdene fra slutningen af 1700-tallet: Gårdene 
var bygget tæt sammen; til hver af dem hørte et lille areal, toften, der indeholdt køkkenhaven. Udenom lå 
markerne, som man dyrkede i fællesskab, og yderst lå græsningsarealet for kvæget. 
Samfundet var feudalt og hierarkisk opbygget. De lokale herremænd udgjorde toppen i landsbysamfundet, og selv 
her var der forskel på folk. Nogle var selvejere, andre, og det var efterhånden de fleste, var fæstere under herre-
mændene.  Det er bemærkelsesværdigt set med nutidsøjne, at bønderne i Skårup uanset status og velstand har 
haft et ligeværdigt, demokratisk samarbejde om markernes drift og byens forhold i kraft af de beslutninger, der blev 
taget på bystævnet. Fysisk bestod det af en plads i landsbyen, omkranset af en kreds af sten – en for hver bonde. 

Skarup
Kirke    Sogn

o

September
Søndag d.  1. sep. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d.  4. sep. Musik og Stilhed i kirken  kl. 17.00-18.00 Rasmus Grønborg 

Søndag d.  8. sep. 12. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Tirsdag d. 10. sep. Syng sammen i Kirkeladen kl. 19.00-20.00 Rasmus Grønborg 

Søndag d. 15. sep. 13. s.e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 22. sep. 14. s.e. Trinitatis - Høstgudstjeneste kl. 10.00 Anders Kjærsig

Høstgudstjenesten er med efterfølgende middag og underholdning i Kirkeladen ved Leif Fabricius og Rasmus Grønborg. 
Pris 125,00 kr. Husk tilmelding til Jytte Philipsen senest den 13. september på mail: jyttephilipsen@hotmail.com eller 
på tlf.:28 31 63 00 eller skriv dig/jer på listen i Tårnrummet. Betalingen finder sted den 22. september i Kirkeladen. 

Søndag d. 29. sep. 15. s.e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Oktober
Søndag d.  6. okt. 6. okt. 16. s.e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Tirsdag d.  8. okt. Syng sammen i Kirkeladen kl. 19.00-20.00 Rasmus Grønborg 

Onsdag d.  9. okt. Musik og Stilhed i kirken kl. 17.00-18.00 Rasmus Grønborg 

Søndag d.  13. okt. 17. s.e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.  20. okt. 18. s.e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.  27. okt. 19. s.e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d.  30. okt. ”Croonerkoncert” i Kirkeladen kl. 19.30 Mads Toghøj og 
Rasmus Grønborg

November
Søndag d.  3. nov. 20. s.e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Torsdag d. 7. nov. Fyraftensforedrag i Kirkeladen kl. 17.00

„ Robust - om sorg og magtesløshed.“ ved Lone Vesterdal

Tilmelding senest fredag den 1. november på mail til: jyttephilipsen@hotmail.com eller på tlf.:28 31 63 00 eller 
skriv dig/jer på listen i Tårnrummet. Betalingen finder sted i Kirkeladen, inden foredraget begynder.
Der tages forbehold for evt. ændringer, og der henvises til Skårup Kirkes hjemmeside: www.skaarup.dk 

GUDSTJENESTER OG 
ARRANGEMENTER I 
SEPTEMBER, OKTOBER 
OG PRIMO NOVEMBER
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Torsdag d. 7. nov. Fyraftensforedrag i Kirkeladen kl. 17.00

„ Robust - om sorg og magtesløshed.“ ved Lone Vesterdal

Tilmelding senest fredag den 1. november på mail til: jyttephilipsen@hotmail.com eller på tlf.:28 31 63 00 eller 
skriv dig/jer på listen i Tårnrummet. Betalingen finder sted i Kirkeladen, inden foredraget begynder.
Der tages forbehold for evt. ændringer, og der henvises til Skårup Kirkes hjemmeside: www.skaarup.dk 

GUDSTJENESTER OG 
ARRANGEMENTER I 
SEPTEMBER, OKTOBER 
OG PRIMO NOVEMBER


