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VI – DE GLADE PRÆSTER
Tekst:en er skrevet Anders Kjærsig sammen med Poul Joakim Stender  
Vi lever i diagnosticerings Danmark. Alt skal diagnosticeres. Den mindste lille undvigelse og så skal man have en sygdom. 
Måske to eller tre. Havde der været den samme diagnosticering, da vi var børn, var vi aldrig blevet præster. Vi var sendt 
på kostskole, havde fået specialundervisning i stort set alle fag, og var endt på revalidering med en førtidspension. 
Men heldigvis fandtes det ikke, da vi gik i skole. Dengang fik man en skideballe på inspektørens kontor, hvis man 
blot stjal et par blommer fra skolens træ. Der blev råbt så højt i Gedser, at man blev døv i Skagen. I dag udleveres 
der frugt, og man opfordrer børn til at skifte pizza ud med æbler, og så ellers diagnosticerer dem. Hvordan skal de 
stakkels børn dog lære at lave blot et enkelt seriøst æbleskud? Vi er bekymret.
Dengang Polle kastede sig igennem en af de store ruder ud mod gårdspladsen, fordi vi legede ”salt”, og faldt pladask 
ind i formningslokalet og ødelagde både glas og lokale. Dengang fik han en ordentlig opsang med ordene: ”Du skal 
ikke ødelægge vores skole, din bumsbetændte dumme knægt”. I dag ville både pedel og inspektør blive fyret på glat 
papir. Polle ville få en erstatning og automatisk psykologisk bistand for posttraumatisk stress. Og der ville komme 
tremmer og skodder for vinduerne for at undgå yderligere uheld. Legepladsen ville blive lukket, og formningslokalet 
renset af Køge-Kemi. 
Dengang var der ingen samtale med vores forældre og heldigvis. Vi legede selv uden pædagoger. Der var ingen, som 
hjalp os i gang. Vi cyklede i skole, forældrene kørte ikke. Vi skulle selv finde på legene, ja selv legetøjet kreerede vi. 
Intet sikkerhedslegetøj, men heller ingen diagnose. 

Skarup
Kirke    Sogn

oo

Januar
Søndag d.   5. jan. Helligtrekongers søndag kl. 10.00 Anders Kjærsig

Tirsdag d.   7. jan. Syng sammen i Kirkeladen kl. 19.00-20.00 Rasmus Grønborg

Søndag d. 12. jan. 1. søndag efter Helligtrekonger kl. 10.00 Anders Kjærsig

Tirsdag d. 14. jan Foredrag i Kirkeladen 
Emnet er : Forholdet mellem kalenderår og kirkeår.

kl. 19.00-20.30 Anders Kjærsig

Søndag d. 19. jan. 2. søndag efter Helligtrekonger kl. 10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d. 22. jan. Musik og stilhed i kirken kl. 17.00-18.00 Rasmus Grønborg

Søndag d. 26. jan. 3. søndag efter Helligtrekonger kl. 10.00 Anders Kjærsig

Februar
Søndag d.   2. feb. Sidste søndag efter Helligtrekonger kl. 10.00 Anders Kjærsig

Tirsdag d.   4. feb. Syng sammen i Kirkeladen kl. 9.00-20.00 Rasmus Grønborg

Søndag d.   9. feb. Søndag Septuagesima kl. 9.00 Rebekka Aagaard-Poulsen

Tirsdag d. 11. feb. Foredrag i Kirkeladen 
Emnet er : Gudstjenestens struktur og opbygning. kl. 19.00-20.30 Anders Kjærsig

Søndag d. 16. feb. Søndag Seksagesima kl. 10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d. 19. feb. Musik og stilhed i kirken kl. 17.00-18.00 Rasmus Grønborg

Søndag d. 23. feb. Fastelavns søndag kl. 10.00 Anders Kjærsig

Lørdag d. 29. feb. Gospelworkshop i Kirken 
med efterfølgende koncert kl. 17.00–18.00. 

kl. 10.00-16.00

Marts
Søndag d.   1. mar. 1. søndag i fasten kl. 10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d.   3. mar. Syng sammen i Kirkeladen kl. 19.00-20.00 Rasmus Grønborg

Søndag d.   8. mar. 2. søndag i fasten  kl. 10.00 Anders Kjærsig

GUDSTJENESTER OG 
ARRANGEMENTER I 
JANUAR, FEBRUAR OG 
PRIMO MARTS 2020



    Forleden var der 
en nyhed om, at 
forældre var begyndt 
at tage deres børn 
ud af pasningsinstitu-
tioner af økonomiske 
årsager. En SFO-leder 
udtalte bekymret, at 
han var bange for, 
hvordan det skulle gå 
de børn, der nu blev 
nødt til at være hjem-
me hos en arbejdsløs 
mor eller far. Flere 
gange i interviewet 
udtalte han, at de 
stakkels SFO-løse 
børn ville komme til 
at kede sig. 

Vi understreger, at børn stadigvæk godt kan finde ud af at 
more sig uden voksne. Og skulle børnene komme til at 
kede sig, kan man kun sige en ting: Halleluja! Der er intet 
bedre for børn end engang i mellem at få chancen for 
at kede sig. Det er netop i det sekund, når de ikke bliver 
underholdt, aktiveret og sat i gang, de måske undfanger 
ideerne og begynder at overveje at blive præst.
Dengang drømte vi om at få et arbejde, som havde den 
samme blanding af kreativitet og selvstændighed. Uden 
supervision og evaluering. Og det fik vi. Vi blev begge 
præster, og er dybt forelsket i vores job. Job er måske så 
meget sagt, for det går man på, og vi går ingen steder. Vi 
arbejder hjemme, og gør det alle drømmer om i dag. Et 
fleksibelt arbejde uden faste arbejdstider og med ro til at 
udføre de opgaver, som kommer. Hvor er det herligt at 
være præst! Lyt blot:
- At arbejde med tekster, der er urgamle, og som er for-
udsætning for al senere litteratur. Tænk sig at have sådan 
et arbejde. Få lov til at læse tekster, der åbner virkelig-
heden uden at diagnosticere den, som ikke er manualer, 
men dramaer, med alle de menneskelige sindsstemninger 
som tænkes kan. Her horer man af et helt hjerte, drikker 
sig fuld i vin og taler i tunger, så det er en fryd. 
- At få lov til at iscenesætte et kosmisk drama i et rum, 
som ikke findes smukkere noget sted i det danske 
landskab. Kirken er ikke blot et gammelt hus, det er en 
historie og fortælling om indretning, sorg og glæde. Og 
vi må i denne sammenhæng tænke på fabriksarbejderne 
i de larmende haller, kirurgerne der må stå i stanken af 
blod og opsprættede tarme, pædagogerne der oplever 
et støjniveau, som vi præster ikke engang kan opleve, hvis 
vi skruer helt op for vort stereoanlæg. Vi er privilegeret 
med verdens smukkeste arbejdsplads. 
Men hvor lang tid får vi lov til at beholde den? Bliver det 
farligt for os at stå i dampene fra stearinlys? Udgør det 
en risiko at befinde sig på en høj prædikestol, som vi kan 
falde ned fra? Kan det skade os psykisk, at vi er placeret 
sådan i kirkerummet, at alle ser på os, når vi arbejder? 
Arbejdstilsynet forbød for nyligt et menighedsråd at føre 

rebene fra klokkerne ned i kirken, så graveren kunne 
stå og ringe ved siden af orglet. Begrundelsen: Det var 
psykisk dårligt arbejdsmiljø for graveren, at folk kunne 
betragte hende, mens hun ringede. 
- At synge salmer, som er noget af det bedste, der er 
skrevet: ”Dejlig er jorden” – ja gu er den så. ”Op al den 
ting som Gud har gjort” – det kan ikke siges bedre. Når 
håndværkerne før i tiden blev bestilt til at arbejde i ens 
hjem, sang og fløjtede de. Det var før MUS-samtaler-
nes tid. I dag holder man MUS, og der skal overholdes 
tusindvis af regler, for at man ikke skal komme galt af sted. 
Men håndværkerne er holdt op med at synge og fløjte. 
De møder op med en ghettoblaster, der kan overdøve 
angsten for livet og døden. Aldrig har vi hørt så meget 
musik, som vi gør nu, og aldrig har vi sunget så lidt. Hvor 
mange mennesker synger i dag på deres arbejde? Det 
virker som om, vi præster er lykkelige for vores kald. Vi 
synger hver eneste gang, vi er på arbejde. 
- At tale med mennesker om det, der ligger dem på 
sinde. Tænk at være ansat til ikke at have travlt. Det er et 
smukt samfund, der tager sig råd til at have folk gående, 
som altid skal have tid nok til at tale med mennesker om 
stort og småt. Hvilken ære er det ikke at have et arbejde, 
hvor mennesker møder op hos os og betror sig til os, 
fordi de ved, at vi præster er de eneste, der i dag kan 
holde på en hemmelighed. 
- At bo i en præstegård, som har huset præster gen-
nem flere hundrede år. Hvor fedt. Og så vide, at man 
aldrig bliver helt alene, da der altid er en ældre dame, 
som kommer forbi med lidt hjemmebag. Hvor sker det? 
Andre steder køber man en bakke kedelige flødeboller 
fra Irma, og deler dem på kontoret. Skulle man en dag få 
den tanke, at der måske findes et bedre arbejde i verden 
end at være præst, behøver man blot at gå ud til sit køk-
kenvindue og se på de mennesker, der står i silende regn 
og venter på de offentlige transportmidler. De skal sidde 
i bus og tog en time eller mere for at komme frem til de-
res arbejde. Vi præster, hvis vi går langsomt, har mellem 5 
og 12 sekunder på arbejde. Og vi kan tage turen i nattøj, 
hvis vi ønsker det. Og mens vi arbejder med en prædiken 
eller forbereder en begravelse, kan vi sætte suppe over i 
køkkenet og stille og roligt gå ud og skumme suppen; og 
vi kan placere et brød i ovnen og fylde vor arbejdsplads 
med duft af gode, langsomme måltider.
- At have kollegaer som ikke slider lårene af en og 
kommer rendende i utide og kræver, at man skal arbejde 
sammen i teams. Teams har fanden skabt. Udviklingen i 
Sverige og i andre lande går mere og mere i retning af, 
at præsterne arbejder som teams. En får en mobiltelefon 
og er den vagthavende præst, en anden tager sig af de 
gamle, en tredje af integrationen, en fjerde af børnene. 
Man bliver servicemedarbejder for et udvalgt segment.
Men intet er så fantastisk som at få lov til at være præst 
for alle mennesker, alle aldersgrupper. Og skulle man som 
den evigt vagthavende præst en sjælden gang blive ringet 
op sent om aftenen midt i en amerikansk actionfilm med 
en halvtømt rødvinsflaske foran sig, hvad så? De fleste 
amerikanske actionfilm bliver genudsendt. 

- At kunne bestemme over sin egen efteruddannelse, 
være fritidsjournalist, forske, skrive bøger, holde fore-
drag – alt dette i samme stilling. Det er genialt. Det er 
som om, vi i dag kun tror på en efteruddannelse, der er 
organiseret. Der findes masser af gode tilbud, og det er 
altid en glæde at møde sine kolleger i Løgumkloster, hvor 
det smukke navn Præstehøjskolen, desværre er skiftet ud 
med Teologisk Pædagogisk Center. Men for pokker! At få 
lov til at læse bøger i en smuk præstegårdshave, der som 
regel bliver holdt af en graver, er den mest vidunderlige 
form for efteruddannelse, der findes. 
Til gengæld har vi intet at bruge MUS og GRUS og APV 
til. Skal man gå med sikkerhedsstøvler for at udlevere 
en oblat? Nej vel. Skal man have medarbejderudviklings-
samtaler, som ikke udvikler noget som helst? Og skal vi 
passes og plejes af provster, der tror, at vi ikke kan finde 
ud af noget, hvis der ikke hele tiden bliver spurgt til, 
hvordan vi føler, at vi har det? Vi er voksne mennesker, og 
kan godt selv administrere vores kald uden unødvendig 
indblanding. Det skal vi blive ved med.  

SKÅRUP KIRKE HAR FÅET NY  
GRAVER OG GRAVERMEDHJÆLPER

Mange, der jævnligt kommer på Skårup Kirkgård og i 
Skårup Kirke, vil helt sikkert have bemærket, at der er 
kommet to nye medarbejdere. Den 1. oktober havde 
anlægsgartner og graver Anders Drejfeldt Thomsen og 
gartnermedhjælper Petra Hrønn Gardarsdottir deres før-
ste arbejdsdag som gravere på Skårup kirkegård. Der var 
ikke gået mange dage, før enhver, der kom forbi kirkegår-
dens område, bemærkede, at der skete noget nyt. Begge 
medarbejdere var hurtigt gået i gang med at danne sig et 
overblik over kirkegårdens gravsteder og lægge en plan 
for, hvad der først skulle tages fat på. Her i november er 
de i fuld gang med at lægge gran på gravene. Menigheds-
rådets medlemmer har været på visit og budt dem begge 
velkommen, og her fortæller Anders og Petra begge lidt 
om dem selv. 
Anders Drejfeldt Thomsen fortæller :
Jeg hedder Anders. Jeg er 35 år gammel. Gift med Maria 
og har 3 børn. Melanie på 13, Freya, som er 5, og som 
rosinen i pølseenden har vi Frederik på 2 år. Vi bor i Espe 
på Midtfyn. Jeg har de sidste 15 år været vidt omkring, 
når talen falder på arbejde. Først en læretid på Egeskov 
Slot, siden arbejdet hos Anlægsgartnerfirmaet 3A. Også 
på kirkegårde i Ollerup på Sydfyn og Rørup på Nordfyn. 

Dernæst en kort sæsonan-
sættelse i Faaborg Midtfyn 
Kommunes vedligehol-
delsesafdeling. Torneløkke 
på Tåsinge har også haft 
glæde af min arbejdskraft 
af to omgange. Jeg har 
også været ansat på det 
store nye golfanlæg 
Great Northern i Kerte-
minde. Blot for at nævne 
noget af det. Nu ser jeg frem til forhåbentlig mange års 
arbejde i Skårup.  Vi ses på kirkegården eller i kirken. 
Hilsen Anders D. Thomsen, graver og kirketjener ved Skårup Kirke. 

Petra Hrønn Gardarsdottir kommer oprindelig fra Island. 
Petra er for et år siden, blevet 
gårdejer i Vester Skerninge, 
hvor hun bor sammen med 
sine to børn. Petra er uddan-
net som lærer på Ollerup 
Frie Lærerskole og er også 
kunstterapeut. Petra søgte 
stillingen som gartnermed-
hjælper og kirketjener ved 
Skårup Kirke, fordi arbejdet 
ville give hende mulighed for 
at arbejde ude i naturen og 

arbejde med det æstetiske udtryk. Petra har, fortæller hun, 
fået et godt indtryk af området og giver udtryk for, at både 
Anders og hun er blevet rigtig godt modtaget af alle, de 
har været i kontakt med i forbindelse med deres arbejde. 

SKÅRUP MENIGHEDSRÅD HAR ANSAT ANDERS KJÆRSIG 
SOM NY PRÆST I SKÅRUP SOGN PR 1. NOVEMBER 2019.
Den 1. november tiltrådte Anders Kjærsig som Skårup 
sogns nye præst. Kirkegængere, plejepersonale, konfir-
mander og alle andre, der har haft præstelig kontakt 
i Skårup i perioden fra den 1. september til nu har 
allerede været i kontakt med Anders Kjærsig, idet han 
har været ansat som fast vikar i perioden 1. september 
til 31. oktober. Ved gudstjenesten den 10. november kl. 
10 blev Anders Kjærsig indsat som præst af provst Bente 
Holdgaard. Efterfølgende blev der afholdt en velkomstre-
ception i Kirkeladen.

SIDEN SIDSTE KIRKEBLAD UDKOM HAR DER 
VÆRET AFHOLDT „CROONERKONCERT“

udført af pianist og organist Rasmus Grønborg og 
musiker Mads Toghøj. 55 forventningsfulde tilhørere 
var onsdag den 30. november mødt frem for at høre de 
smægtende og insisterende toner. Mads Toghøjs smukke 
sang blev flot akkompagneret af Rasmus Grønborgs 
jazzede pianoakkompagnement. Tiden blev stillet tilbage 
til 50-erne og 60-erne, og tilhørerne havde vanskeligt 
ved at undlade at synge med på de kendte sange fra 
dengang, de selv dansede til og sang med på datidens 
populære sange.                                             
                                                                                      
Torsdag den 7. november var der et spændende 
foredrag med sognepræst og forfatter Lone Vesterdal. 
Overskriften på foredraget var taget fra en af hendes 
bøger : ”Robust – om tro, magtesløshed og myndighed”. 
Lone Vesterdal gav eksempler på, hvordan nutidens 
mennesker med hjælp fra sundhedsvæsenet, ved egen 
viljestyrke eller gennem troen på noget åndeligt, der lig-
ger ud over dét, mennesket selv magter, kan overvinde 
modgang og sorg og få nyt håb i en tilværelse, hvor der 
hele tiden forlanges, at et menneske skal være fleksibelt 
og omstillingsparat, og hvor modgang og magtesløshed 
er livsvilkår, man ikke kan komme uden om. Det var 
et interessant foredrag, der gav stof til eftertanke. Søg 
selv på nettet og bliv overrasket over, hvor meget der 
dukker op, når man googler ordet: robusthed. 

KIRKEÅRETS OG GUDSTJENESTENS OPBYGNING
De danske biskopper har det sidste år arbejdet med en 
mulig forandring af gudstjenesten. Der har været nedsat 
en arbejdsgruppe, der er kommet med et forslag. Det 
skal diskuteres her i foråret, hvor alle kan give deres 
besyv med. 
Derfor afholdes der to foredrag om emnet i Skårup Kirke-
lade. Det første er tirsdag d. 14. januar kl. 19.00, og handler 
om forholdet mellem kalenderår og kirkeår. Hvordan de 
to ting griber ind i hinanden og er med til at berige hinan-
den. Det andet foredrag er tirsdag d. 11. februar kl. 19.00, 
og handler om gudstjenestens opbygning – hvordan den 
er sat sammen, og hvordan den skal forstås.
Alle er velkommen.   
Foredragene afholdes af Anders Kjærsig.

GOSPELWORKSHOP MED NINA LUNA  
DEN 29. FEBRUAR 2020
Sidste weekend i februar er der gospelworkshop i Skårup 
Kirke for alle interesserede, med den super dygtige og 
karismatiske Nina Luna. 
Nina Luna er leder af flere store gospelkor i København 
og meget anerkendt som både korleder og solist i utallige 
sammenhænge. Hun har stor erfaring med gospel, og har 
rørt mange hjerter med sit talent, engagement og ind-
levelse. En tidligere workshopdeltager skriver : Der findes 
to slags mennesker; dem der elsker Nina Luna og dem 
der ikke har mødt hende endnu. 
Det kræver ingen sangererfaring at være med. Gospel er 
en meget inkluderende musikgenre. Det handler ikke om 
at være bedst, men om udtryk, indlevelse og energi. Slip 
glæden løs og vær med til dette enestående arrangement!
Workshoppen, der er arrangeret af Gospelkoret Arise, 
er fra kl. 10.00 til 16.00. Efter en pause holder vi koncert 
kl.17.00 - 18.00. Korets pianist og kirkens organist, Ras-
mus Grønborg, spiller med hele dagen, og til koncerten 
får vi et par virtuose og yderst rutinerede gospelmusi-
kere med også. Man skal selv medbringe frokost, kaffe/te. 
Pris for medvirken: 150 kr.
Entre til koncerten: 30 kr. betales i døren. Gratis for 
medvirkende selvfølgelig. Tilmelding til workshoppen via 
billet.dk. Tilmelding åbner primo december - hold dig evt. 
orienteret på kirkens hjemmeside.
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arbejder hjemme, og gør det alle drømmer om i dag. Et 
fleksibelt arbejde uden faste arbejdstider og med ro til at 
udføre de opgaver, som kommer. Hvor er det herligt at 
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- At arbejde med tekster, der er urgamle, og som er for-
udsætning for al senere litteratur. Tænk sig at have sådan 
et arbejde. Få lov til at læse tekster, der åbner virkelig-
heden uden at diagnosticere den, som ikke er manualer, 
men dramaer, med alle de menneskelige sindsstemninger 
som tænkes kan. Her horer man af et helt hjerte, drikker 
sig fuld i vin og taler i tunger, så det er en fryd. 
- At få lov til at iscenesætte et kosmisk drama i et rum, 
som ikke findes smukkere noget sted i det danske 
landskab. Kirken er ikke blot et gammelt hus, det er en 
historie og fortælling om indretning, sorg og glæde. Og 
vi må i denne sammenhæng tænke på fabriksarbejderne 
i de larmende haller, kirurgerne der må stå i stanken af 
blod og opsprættede tarme, pædagogerne der oplever 
et støjniveau, som vi præster ikke engang kan opleve, hvis 
vi skruer helt op for vort stereoanlæg. Vi er privilegeret 
med verdens smukkeste arbejdsplads. 
Men hvor lang tid får vi lov til at beholde den? Bliver det 
farligt for os at stå i dampene fra stearinlys? Udgør det 
en risiko at befinde sig på en høj prædikestol, som vi kan 
falde ned fra? Kan det skade os psykisk, at vi er placeret 
sådan i kirkerummet, at alle ser på os, når vi arbejder? 
Arbejdstilsynet forbød for nyligt et menighedsråd at føre 

rebene fra klokkerne ned i kirken, så graveren kunne 
stå og ringe ved siden af orglet. Begrundelsen: Det var 
psykisk dårligt arbejdsmiljø for graveren, at folk kunne 
betragte hende, mens hun ringede. 
- At synge salmer, som er noget af det bedste, der er 
skrevet: ”Dejlig er jorden” – ja gu er den så. ”Op al den 
ting som Gud har gjort” – det kan ikke siges bedre. Når 
håndværkerne før i tiden blev bestilt til at arbejde i ens 
hjem, sang og fløjtede de. Det var før MUS-samtaler-
nes tid. I dag holder man MUS, og der skal overholdes 
tusindvis af regler, for at man ikke skal komme galt af sted. 
Men håndværkerne er holdt op med at synge og fløjte. 
De møder op med en ghettoblaster, der kan overdøve 
angsten for livet og døden. Aldrig har vi hørt så meget 
musik, som vi gør nu, og aldrig har vi sunget så lidt. Hvor 
mange mennesker synger i dag på deres arbejde? Det 
virker som om, vi præster er lykkelige for vores kald. Vi 
synger hver eneste gang, vi er på arbejde. 
- At tale med mennesker om det, der ligger dem på 
sinde. Tænk at være ansat til ikke at have travlt. Det er et 
smukt samfund, der tager sig råd til at have folk gående, 
som altid skal have tid nok til at tale med mennesker om 
stort og småt. Hvilken ære er det ikke at have et arbejde, 
hvor mennesker møder op hos os og betror sig til os, 
fordi de ved, at vi præster er de eneste, der i dag kan 
holde på en hemmelighed. 
- At bo i en præstegård, som har huset præster gen-
nem flere hundrede år. Hvor fedt. Og så vide, at man 
aldrig bliver helt alene, da der altid er en ældre dame, 
som kommer forbi med lidt hjemmebag. Hvor sker det? 
Andre steder køber man en bakke kedelige flødeboller 
fra Irma, og deler dem på kontoret. Skulle man en dag få 
den tanke, at der måske findes et bedre arbejde i verden 
end at være præst, behøver man blot at gå ud til sit køk-
kenvindue og se på de mennesker, der står i silende regn 
og venter på de offentlige transportmidler. De skal sidde 
i bus og tog en time eller mere for at komme frem til de-
res arbejde. Vi præster, hvis vi går langsomt, har mellem 5 
og 12 sekunder på arbejde. Og vi kan tage turen i nattøj, 
hvis vi ønsker det. Og mens vi arbejder med en prædiken 
eller forbereder en begravelse, kan vi sætte suppe over i 
køkkenet og stille og roligt gå ud og skumme suppen; og 
vi kan placere et brød i ovnen og fylde vor arbejdsplads 
med duft af gode, langsomme måltider.
- At have kollegaer som ikke slider lårene af en og 
kommer rendende i utide og kræver, at man skal arbejde 
sammen i teams. Teams har fanden skabt. Udviklingen i 
Sverige og i andre lande går mere og mere i retning af, 
at præsterne arbejder som teams. En får en mobiltelefon 
og er den vagthavende præst, en anden tager sig af de 
gamle, en tredje af integrationen, en fjerde af børnene. 
Man bliver servicemedarbejder for et udvalgt segment.
Men intet er så fantastisk som at få lov til at være præst 
for alle mennesker, alle aldersgrupper. Og skulle man som 
den evigt vagthavende præst en sjælden gang blive ringet 
op sent om aftenen midt i en amerikansk actionfilm med 
en halvtømt rødvinsflaske foran sig, hvad så? De fleste 
amerikanske actionfilm bliver genudsendt. 

- At kunne bestemme over sin egen efteruddannelse, 
være fritidsjournalist, forske, skrive bøger, holde fore-
drag – alt dette i samme stilling. Det er genialt. Det er 
som om, vi i dag kun tror på en efteruddannelse, der er 
organiseret. Der findes masser af gode tilbud, og det er 
altid en glæde at møde sine kolleger i Løgumkloster, hvor 
det smukke navn Præstehøjskolen, desværre er skiftet ud 
med Teologisk Pædagogisk Center. Men for pokker! At få 
lov til at læse bøger i en smuk præstegårdshave, der som 
regel bliver holdt af en graver, er den mest vidunderlige 
form for efteruddannelse, der findes. 
Til gengæld har vi intet at bruge MUS og GRUS og APV 
til. Skal man gå med sikkerhedsstøvler for at udlevere 
en oblat? Nej vel. Skal man have medarbejderudviklings-
samtaler, som ikke udvikler noget som helst? Og skal vi 
passes og plejes af provster, der tror, at vi ikke kan finde 
ud af noget, hvis der ikke hele tiden bliver spurgt til, 
hvordan vi føler, at vi har det? Vi er voksne mennesker, og 
kan godt selv administrere vores kald uden unødvendig 
indblanding. Det skal vi blive ved med.  

SKÅRUP KIRKE HAR FÅET NY  
GRAVER OG GRAVERMEDHJÆLPER

Mange, der jævnligt kommer på Skårup Kirkgård og i 
Skårup Kirke, vil helt sikkert have bemærket, at der er 
kommet to nye medarbejdere. Den 1. oktober havde 
anlægsgartner og graver Anders Drejfeldt Thomsen og 
gartnermedhjælper Petra Hrønn Gardarsdottir deres før-
ste arbejdsdag som gravere på Skårup kirkegård. Der var 
ikke gået mange dage, før enhver, der kom forbi kirkegår-
dens område, bemærkede, at der skete noget nyt. Begge 
medarbejdere var hurtigt gået i gang med at danne sig et 
overblik over kirkegårdens gravsteder og lægge en plan 
for, hvad der først skulle tages fat på. Her i november er 
de i fuld gang med at lægge gran på gravene. Menigheds-
rådets medlemmer har været på visit og budt dem begge 
velkommen, og her fortæller Anders og Petra begge lidt 
om dem selv. 
Anders Drejfeldt Thomsen fortæller :
Jeg hedder Anders. Jeg er 35 år gammel. Gift med Maria 
og har 3 børn. Melanie på 13, Freya, som er 5, og som 
rosinen i pølseenden har vi Frederik på 2 år. Vi bor i Espe 
på Midtfyn. Jeg har de sidste 15 år været vidt omkring, 
når talen falder på arbejde. Først en læretid på Egeskov 
Slot, siden arbejdet hos Anlægsgartnerfirmaet 3A. Også 
på kirkegårde i Ollerup på Sydfyn og Rørup på Nordfyn. 

Dernæst en kort sæsonan-
sættelse i Faaborg Midtfyn 
Kommunes vedligehol-
delsesafdeling. Torneløkke 
på Tåsinge har også haft 
glæde af min arbejdskraft 
af to omgange. Jeg har 
også været ansat på det 
store nye golfanlæg 
Great Northern i Kerte-
minde. Blot for at nævne 
noget af det. Nu ser jeg frem til forhåbentlig mange års 
arbejde i Skårup.  Vi ses på kirkegården eller i kirken. 
Hilsen Anders D. Thomsen, graver og kirketjener ved Skårup Kirke. 

Petra Hrønn Gardarsdottir kommer oprindelig fra Island. 
Petra er for et år siden, blevet 
gårdejer i Vester Skerninge, 
hvor hun bor sammen med 
sine to børn. Petra er uddan-
net som lærer på Ollerup 
Frie Lærerskole og er også 
kunstterapeut. Petra søgte 
stillingen som gartnermed-
hjælper og kirketjener ved 
Skårup Kirke, fordi arbejdet 
ville give hende mulighed for 
at arbejde ude i naturen og 

arbejde med det æstetiske udtryk. Petra har, fortæller hun, 
fået et godt indtryk af området og giver udtryk for, at både 
Anders og hun er blevet rigtig godt modtaget af alle, de 
har været i kontakt med i forbindelse med deres arbejde. 

SKÅRUP MENIGHEDSRÅD HAR ANSAT ANDERS KJÆRSIG 
SOM NY PRÆST I SKÅRUP SOGN PR 1. NOVEMBER 2019.
Den 1. november tiltrådte Anders Kjærsig som Skårup 
sogns nye præst. Kirkegængere, plejepersonale, konfir-
mander og alle andre, der har haft præstelig kontakt 
i Skårup i perioden fra den 1. september til nu har 
allerede været i kontakt med Anders Kjærsig, idet han 
har været ansat som fast vikar i perioden 1. september 
til 31. oktober. Ved gudstjenesten den 10. november kl. 
10 blev Anders Kjærsig indsat som præst af provst Bente 
Holdgaard. Efterfølgende blev der afholdt en velkomstre-
ception i Kirkeladen.

SIDEN SIDSTE KIRKEBLAD UDKOM HAR DER 
VÆRET AFHOLDT „CROONERKONCERT“

udført af pianist og organist Rasmus Grønborg og 
musiker Mads Toghøj. 55 forventningsfulde tilhørere 
var onsdag den 30. november mødt frem for at høre de 
smægtende og insisterende toner. Mads Toghøjs smukke 
sang blev flot akkompagneret af Rasmus Grønborgs 
jazzede pianoakkompagnement. Tiden blev stillet tilbage 
til 50-erne og 60-erne, og tilhørerne havde vanskeligt 
ved at undlade at synge med på de kendte sange fra 
dengang, de selv dansede til og sang med på datidens 
populære sange.                                             
                                                                                      
Torsdag den 7. november var der et spændende 
foredrag med sognepræst og forfatter Lone Vesterdal. 
Overskriften på foredraget var taget fra en af hendes 
bøger : ”Robust – om tro, magtesløshed og myndighed”. 
Lone Vesterdal gav eksempler på, hvordan nutidens 
mennesker med hjælp fra sundhedsvæsenet, ved egen 
viljestyrke eller gennem troen på noget åndeligt, der lig-
ger ud over dét, mennesket selv magter, kan overvinde 
modgang og sorg og få nyt håb i en tilværelse, hvor der 
hele tiden forlanges, at et menneske skal være fleksibelt 
og omstillingsparat, og hvor modgang og magtesløshed 
er livsvilkår, man ikke kan komme uden om. Det var 
et interessant foredrag, der gav stof til eftertanke. Søg 
selv på nettet og bliv overrasket over, hvor meget der 
dukker op, når man googler ordet: robusthed. 

KIRKEÅRETS OG GUDSTJENESTENS OPBYGNING
De danske biskopper har det sidste år arbejdet med en 
mulig forandring af gudstjenesten. Der har været nedsat 
en arbejdsgruppe, der er kommet med et forslag. Det 
skal diskuteres her i foråret, hvor alle kan give deres 
besyv med. 
Derfor afholdes der to foredrag om emnet i Skårup Kirke-
lade. Det første er tirsdag d. 14. januar kl. 19.00, og handler 
om forholdet mellem kalenderår og kirkeår. Hvordan de 
to ting griber ind i hinanden og er med til at berige hinan-
den. Det andet foredrag er tirsdag d. 11. februar kl. 19.00, 
og handler om gudstjenestens opbygning – hvordan den 
er sat sammen, og hvordan den skal forstås.
Alle er velkommen.   
Foredragene afholdes af Anders Kjærsig.

GOSPELWORKSHOP MED NINA LUNA  
DEN 29. FEBRUAR 2020
Sidste weekend i februar er der gospelworkshop i Skårup 
Kirke for alle interesserede, med den super dygtige og 
karismatiske Nina Luna. 
Nina Luna er leder af flere store gospelkor i København 
og meget anerkendt som både korleder og solist i utallige 
sammenhænge. Hun har stor erfaring med gospel, og har 
rørt mange hjerter med sit talent, engagement og ind-
levelse. En tidligere workshopdeltager skriver : Der findes 
to slags mennesker; dem der elsker Nina Luna og dem 
der ikke har mødt hende endnu. 
Det kræver ingen sangererfaring at være med. Gospel er 
en meget inkluderende musikgenre. Det handler ikke om 
at være bedst, men om udtryk, indlevelse og energi. Slip 
glæden løs og vær med til dette enestående arrangement!
Workshoppen, der er arrangeret af Gospelkoret Arise, 
er fra kl. 10.00 til 16.00. Efter en pause holder vi koncert 
kl.17.00 - 18.00. Korets pianist og kirkens organist, Ras-
mus Grønborg, spiller med hele dagen, og til koncerten 
får vi et par virtuose og yderst rutinerede gospelmusi-
kere med også. Man skal selv medbringe frokost, kaffe/te. 
Pris for medvirken: 150 kr.
Entre til koncerten: 30 kr. betales i døren. Gratis for 
medvirkende selvfølgelig. Tilmelding til workshoppen via 
billet.dk. Tilmelding åbner primo december - hold dig evt. 
orienteret på kirkens hjemmeside.



    Forleden var der 
en nyhed om, at 
forældre var begyndt 
at tage deres børn 
ud af pasningsinstitu-
tioner af økonomiske 
årsager. En SFO-leder 
udtalte bekymret, at 
han var bange for, 
hvordan det skulle gå 
de børn, der nu blev 
nødt til at være hjem-
me hos en arbejdsløs 
mor eller far. Flere 
gange i interviewet 
udtalte han, at de 
stakkels SFO-løse 
børn ville komme til 
at kede sig. 

Vi understreger, at børn stadigvæk godt kan finde ud af at 
more sig uden voksne. Og skulle børnene komme til at 
kede sig, kan man kun sige en ting: Halleluja! Der er intet 
bedre for børn end engang i mellem at få chancen for 
at kede sig. Det er netop i det sekund, når de ikke bliver 
underholdt, aktiveret og sat i gang, de måske undfanger 
ideerne og begynder at overveje at blive præst.
Dengang drømte vi om at få et arbejde, som havde den 
samme blanding af kreativitet og selvstændighed. Uden 
supervision og evaluering. Og det fik vi. Vi blev begge 
præster, og er dybt forelsket i vores job. Job er måske så 
meget sagt, for det går man på, og vi går ingen steder. Vi 
arbejder hjemme, og gør det alle drømmer om i dag. Et 
fleksibelt arbejde uden faste arbejdstider og med ro til at 
udføre de opgaver, som kommer. Hvor er det herligt at 
være præst! Lyt blot:
- At arbejde med tekster, der er urgamle, og som er for-
udsætning for al senere litteratur. Tænk sig at have sådan 
et arbejde. Få lov til at læse tekster, der åbner virkelig-
heden uden at diagnosticere den, som ikke er manualer, 
men dramaer, med alle de menneskelige sindsstemninger 
som tænkes kan. Her horer man af et helt hjerte, drikker 
sig fuld i vin og taler i tunger, så det er en fryd. 
- At få lov til at iscenesætte et kosmisk drama i et rum, 
som ikke findes smukkere noget sted i det danske 
landskab. Kirken er ikke blot et gammelt hus, det er en 
historie og fortælling om indretning, sorg og glæde. Og 
vi må i denne sammenhæng tænke på fabriksarbejderne 
i de larmende haller, kirurgerne der må stå i stanken af 
blod og opsprættede tarme, pædagogerne der oplever 
et støjniveau, som vi præster ikke engang kan opleve, hvis 
vi skruer helt op for vort stereoanlæg. Vi er privilegeret 
med verdens smukkeste arbejdsplads. 
Men hvor lang tid får vi lov til at beholde den? Bliver det 
farligt for os at stå i dampene fra stearinlys? Udgør det 
en risiko at befinde sig på en høj prædikestol, som vi kan 
falde ned fra? Kan det skade os psykisk, at vi er placeret 
sådan i kirkerummet, at alle ser på os, når vi arbejder? 
Arbejdstilsynet forbød for nyligt et menighedsråd at føre 

rebene fra klokkerne ned i kirken, så graveren kunne 
stå og ringe ved siden af orglet. Begrundelsen: Det var 
psykisk dårligt arbejdsmiljø for graveren, at folk kunne 
betragte hende, mens hun ringede. 
- At synge salmer, som er noget af det bedste, der er 
skrevet: ”Dejlig er jorden” – ja gu er den så. ”Op al den 
ting som Gud har gjort” – det kan ikke siges bedre. Når 
håndværkerne før i tiden blev bestilt til at arbejde i ens 
hjem, sang og fløjtede de. Det var før MUS-samtaler-
nes tid. I dag holder man MUS, og der skal overholdes 
tusindvis af regler, for at man ikke skal komme galt af sted. 
Men håndværkerne er holdt op med at synge og fløjte. 
De møder op med en ghettoblaster, der kan overdøve 
angsten for livet og døden. Aldrig har vi hørt så meget 
musik, som vi gør nu, og aldrig har vi sunget så lidt. Hvor 
mange mennesker synger i dag på deres arbejde? Det 
virker som om, vi præster er lykkelige for vores kald. Vi 
synger hver eneste gang, vi er på arbejde. 
- At tale med mennesker om det, der ligger dem på 
sinde. Tænk at være ansat til ikke at have travlt. Det er et 
smukt samfund, der tager sig råd til at have folk gående, 
som altid skal have tid nok til at tale med mennesker om 
stort og småt. Hvilken ære er det ikke at have et arbejde, 
hvor mennesker møder op hos os og betror sig til os, 
fordi de ved, at vi præster er de eneste, der i dag kan 
holde på en hemmelighed. 
- At bo i en præstegård, som har huset præster gen-
nem flere hundrede år. Hvor fedt. Og så vide, at man 
aldrig bliver helt alene, da der altid er en ældre dame, 
som kommer forbi med lidt hjemmebag. Hvor sker det? 
Andre steder køber man en bakke kedelige flødeboller 
fra Irma, og deler dem på kontoret. Skulle man en dag få 
den tanke, at der måske findes et bedre arbejde i verden 
end at være præst, behøver man blot at gå ud til sit køk-
kenvindue og se på de mennesker, der står i silende regn 
og venter på de offentlige transportmidler. De skal sidde 
i bus og tog en time eller mere for at komme frem til de-
res arbejde. Vi præster, hvis vi går langsomt, har mellem 5 
og 12 sekunder på arbejde. Og vi kan tage turen i nattøj, 
hvis vi ønsker det. Og mens vi arbejder med en prædiken 
eller forbereder en begravelse, kan vi sætte suppe over i 
køkkenet og stille og roligt gå ud og skumme suppen; og 
vi kan placere et brød i ovnen og fylde vor arbejdsplads 
med duft af gode, langsomme måltider.
- At have kollegaer som ikke slider lårene af en og 
kommer rendende i utide og kræver, at man skal arbejde 
sammen i teams. Teams har fanden skabt. Udviklingen i 
Sverige og i andre lande går mere og mere i retning af, 
at præsterne arbejder som teams. En får en mobiltelefon 
og er den vagthavende præst, en anden tager sig af de 
gamle, en tredje af integrationen, en fjerde af børnene. 
Man bliver servicemedarbejder for et udvalgt segment.
Men intet er så fantastisk som at få lov til at være præst 
for alle mennesker, alle aldersgrupper. Og skulle man som 
den evigt vagthavende præst en sjælden gang blive ringet 
op sent om aftenen midt i en amerikansk actionfilm med 
en halvtømt rødvinsflaske foran sig, hvad så? De fleste 
amerikanske actionfilm bliver genudsendt. 

- At kunne bestemme over sin egen efteruddannelse, 
være fritidsjournalist, forske, skrive bøger, holde fore-
drag – alt dette i samme stilling. Det er genialt. Det er 
som om, vi i dag kun tror på en efteruddannelse, der er 
organiseret. Der findes masser af gode tilbud, og det er 
altid en glæde at møde sine kolleger i Løgumkloster, hvor 
det smukke navn Præstehøjskolen, desværre er skiftet ud 
med Teologisk Pædagogisk Center. Men for pokker! At få 
lov til at læse bøger i en smuk præstegårdshave, der som 
regel bliver holdt af en graver, er den mest vidunderlige 
form for efteruddannelse, der findes. 
Til gengæld har vi intet at bruge MUS og GRUS og APV 
til. Skal man gå med sikkerhedsstøvler for at udlevere 
en oblat? Nej vel. Skal man have medarbejderudviklings-
samtaler, som ikke udvikler noget som helst? Og skal vi 
passes og plejes af provster, der tror, at vi ikke kan finde 
ud af noget, hvis der ikke hele tiden bliver spurgt til, 
hvordan vi føler, at vi har det? Vi er voksne mennesker, og 
kan godt selv administrere vores kald uden unødvendig 
indblanding. Det skal vi blive ved med.  

SKÅRUP KIRKE HAR FÅET NY  
GRAVER OG GRAVERMEDHJÆLPER

Mange, der jævnligt kommer på Skårup Kirkgård og i 
Skårup Kirke, vil helt sikkert have bemærket, at der er 
kommet to nye medarbejdere. Den 1. oktober havde 
anlægsgartner og graver Anders Drejfeldt Thomsen og 
gartnermedhjælper Petra Hrønn Gardarsdottir deres før-
ste arbejdsdag som gravere på Skårup kirkegård. Der var 
ikke gået mange dage, før enhver, der kom forbi kirkegår-
dens område, bemærkede, at der skete noget nyt. Begge 
medarbejdere var hurtigt gået i gang med at danne sig et 
overblik over kirkegårdens gravsteder og lægge en plan 
for, hvad der først skulle tages fat på. Her i november er 
de i fuld gang med at lægge gran på gravene. Menigheds-
rådets medlemmer har været på visit og budt dem begge 
velkommen, og her fortæller Anders og Petra begge lidt 
om dem selv. 
Anders Drejfeldt Thomsen fortæller:
Jeg hedder Anders. Jeg er 35 år gammel. Gift med Maria 
og har 3 børn. Melanie på 13, Freya, som er 5, og som 
rosinen i pølseenden har vi Frederik på 2 år. Vi bor i Espe 
på Midtfyn. Jeg har de sidste 15 år været vidt omkring, 
når talen falder på arbejde. Først en læretid på Egeskov 
Slot, siden arbejdet hos Anlægsgartnerfirmaet 3A. Også 
på kirkegårde i Ollerup på Sydfyn og Rørup på Nordfyn. 

Dernæst en kort sæsonan-
sættelse i Faaborg Midtfyn 
Kommunes vedligehol-
delsesafdeling. Torneløkke 
på Tåsinge har også haft 
glæde af min arbejdskraft 
af to omgange. Jeg har 
også været ansat på det 
store nye golfanlæg 
Great Northern i Kerte-
minde. Blot for at nævne 
noget af det. Nu ser jeg frem til forhåbentlig mange års 
arbejde i Skårup.  Vi ses på kirkegården eller i kirken. 
Hilsen Anders D. Thomsen, graver og kirketjener ved Skårup Kirke. 

Petra Hrønn Gardarsdottir kommer oprindelig fra Island. 
Petra er for et år siden, blevet 
gårdejer i Vester Skerninge, 
hvor hun bor sammen med 
sine to børn. Petra er uddan-
net som lærer på Ollerup 
Frie Lærerskole og er også 
kunstterapeut. Petra søgte 
stillingen som gartnermed-
hjælper og kirketjener ved 
Skårup Kirke, fordi arbejdet 
ville give hende mulighed for 
at arbejde ude i naturen og 

arbejde med det æstetiske udtryk. Petra har, fortæller hun, 
fået et godt indtryk af området og giver udtryk for, at både 
Anders og hun er blevet rigtig godt modtaget af alle, de 
har været i kontakt med i forbindelse med deres arbejde. 

SKÅRUP MENIGHEDSRÅD HAR ANSAT ANDERS KJÆRSIG 
SOM NY PRÆST I SKÅRUP SOGN PR 1. NOVEMBER 2019.
Den 1. november tiltrådte Anders Kjærsig som Skårup 
sogns nye præst. Kirkegængere, plejepersonale, konfir-
mander og alle andre, der har haft præstelig kontakt 
i Skårup i perioden fra den 1. september til nu har 
allerede været i kontakt med Anders Kjærsig, idet han 
har været ansat som fast vikar i perioden 1. september 
til 31. oktober. Ved gudstjenesten den 10. november kl. 
10 blev Anders Kjærsig indsat som præst af provst Bente 
Holdgaard. Efterfølgende blev der afholdt en velkomstre-
ception i Kirkeladen.

SIDEN SIDSTE KIRKEBLAD UDKOM HAR DER 
VÆRET AFHOLDT „CROONERKONCERT“

udført af pianist og organist Rasmus Grønborg og 
musiker Mads Toghøj. 55 forventningsfulde tilhørere 
var onsdag den 30. november mødt frem for at høre de 
smægtende og insisterende toner. Mads Toghøjs smukke 
sang blev flot akkompagneret af Rasmus Grønborgs 
jazzede pianoakkompagnement. Tiden blev stillet tilbage 
til 50-erne og 60-erne, og tilhørerne havde vanskeligt 
ved at undlade at synge med på de kendte sange fra 
dengang, de selv dansede til og sang med på datidens 
populære sange.                                             
                                                                                      
Torsdag den 7. november var der et spændende 
foredrag med sognepræst og forfatter Lone Vesterdal. 
Overskriften på foredraget var taget fra en af hendes 
bøger: ”Robust – om tro, magtesløshed og myndighed”. 
Lone Vesterdal gav eksempler på, hvordan nutidens 
mennesker med hjælp fra sundhedsvæsenet, ved egen 
viljestyrke eller gennem troen på noget åndeligt, der lig-
ger ud over dét, mennesket selv magter, kan overvinde 
modgang og sorg og få nyt håb i en tilværelse, hvor der 
hele tiden forlanges, at et menneske skal være fleksibelt 
og omstillingsparat, og hvor modgang og magtesløshed 
er livsvilkår, man ikke kan komme uden om. Det var 
et interessant foredrag, der gav stof til eftertanke. Søg 
selv på nettet og bliv overrasket over, hvor meget der 
dukker op, når man googler ordet: robusthed. 

KIRKEÅRETS OG GUDSTJENESTENS OPBYGNING
De danske biskopper har det sidste år arbejdet med en 
mulig forandring af gudstjenesten. Der har været nedsat 
en arbejdsgruppe, der er kommet med et forslag. Det 
skal diskuteres her i foråret, hvor alle kan give deres 
besyv med. 
Derfor afholdes der to foredrag om emnet i Skårup Kirke-
lade. Det første er tirsdag d. 14. januar kl. 19.00, og handler 
om forholdet mellem kalenderår og kirkeår. Hvordan de 
to ting griber ind i hinanden og er med til at berige hinan-
den. Det andet foredrag er tirsdag d. 11. februar kl. 19.00, 
og handler om gudstjenestens opbygning – hvordan den 
er sat sammen, og hvordan den skal forstås.
Alle er velkommen.   
Foredragene afholdes af Anders Kjærsig.

GOSPELWORKSHOP MED NINA LUNA  
DEN 29. FEBRUAR 2020
Sidste weekend i februar er der gospelworkshop i Skårup 
Kirke for alle interesserede, med den super dygtige og 
karismatiske Nina Luna. 
Nina Luna er leder af flere store gospelkor i København 
og meget anerkendt som både korleder og solist i utallige 
sammenhænge. Hun har stor erfaring med gospel, og har 
rørt mange hjerter med sit talent, engagement og ind-
levelse. En tidligere workshopdeltager skriver: Der findes 
to slags mennesker; dem der elsker Nina Luna og dem 
der ikke har mødt hende endnu. 
Det kræver ingen sangererfaring at være med. Gospel er 
en meget inkluderende musikgenre. Det handler ikke om 
at være bedst, men om udtryk, indlevelse og energi. Slip 
glæden løs og vær med til dette enestående arrangement!
Workshoppen, der er arrangeret af Gospelkoret Arise, 
er fra kl. 10.00 til 16.00. Efter en pause holder vi koncert 
kl.17.00 - 18.00. Korets pianist og kirkens organist, Ras-
mus Grønborg, spiller med hele dagen, og til koncerten 
får vi et par virtuose og yderst rutinerede gospelmusi-
kere med også. Man skal selv medbringe frokost, kaffe/te. 
Pris for medvirken: 150 kr.
Entre til koncerten: 30 kr. betales i døren. Gratis for 
medvirkende selvfølgelig. Tilmelding til workshoppen via 
billet.dk. Tilmelding åbner primo december - hold dig evt. 
orienteret på kirkens hjemmeside.

    Forleden var der 
en nyhed om, at 
forældre var begyndt 
at tage deres børn 
ud af pasningsinstitu-
tioner af økonomiske 
årsager. En SFO-leder 
udtalte bekymret, at 
han var bange for, 
hvordan det skulle gå 
de børn, der nu blev 
nødt til at være hjem-
me hos en arbejdsløs 
mor eller far. Flere 
gange i interviewet 
udtalte han, at de 
stakkels SFO-løse 
børn ville komme til 
at kede sig. 

Vi understreger, at børn stadigvæk godt kan finde ud af at 
more sig uden voksne. Og skulle børnene komme til at 
kede sig, kan man kun sige en ting: Halleluja! Der er intet 
bedre for børn end engang i mellem at få chancen for 
at kede sig. Det er netop i det sekund, når de ikke bliver 
underholdt, aktiveret og sat i gang, de måske undfanger 
ideerne og begynder at overveje at blive præst.
Dengang drømte vi om at få et arbejde, som havde den 
samme blanding af kreativitet og selvstændighed. Uden 
supervision og evaluering. Og det fik vi. Vi blev begge 
præster, og er dybt forelsket i vores job. Job er måske så 
meget sagt, for det går man på, og vi går ingen steder. Vi 
arbejder hjemme, og gør det alle drømmer om i dag. Et 
fleksibelt arbejde uden faste arbejdstider og med ro til at 
udføre de opgaver, som kommer. Hvor er det herligt at 
være præst! Lyt blot:
- At arbejde med tekster, der er urgamle, og som er for-
udsætning for al senere litteratur. Tænk sig at have sådan 
et arbejde. Få lov til at læse tekster, der åbner virkelig-
heden uden at diagnosticere den, som ikke er manualer, 
men dramaer, med alle de menneskelige sindsstemninger 
som tænkes kan. Her horer man af et helt hjerte, drikker 
sig fuld i vin og taler i tunger, så det er en fryd. 
- At få lov til at iscenesætte et kosmisk drama i et rum, 
som ikke findes smukkere noget sted i det danske 
landskab. Kirken er ikke blot et gammelt hus, det er en 
historie og fortælling om indretning, sorg og glæde. Og 
vi må i denne sammenhæng tænke på fabriksarbejderne 
i de larmende haller, kirurgerne der må stå i stanken af 
blod og opsprættede tarme, pædagogerne der oplever 
et støjniveau, som vi præster ikke engang kan opleve, hvis 
vi skruer helt op for vort stereoanlæg. Vi er privilegeret 
med verdens smukkeste arbejdsplads. 
Men hvor lang tid får vi lov til at beholde den? Bliver det 
farligt for os at stå i dampene fra stearinlys? Udgør det 
en risiko at befinde sig på en høj prædikestol, som vi kan 
falde ned fra? Kan det skade os psykisk, at vi er placeret 
sådan i kirkerummet, at alle ser på os, når vi arbejder? 
Arbejdstilsynet forbød for nyligt et menighedsråd at føre 

rebene fra klokkerne ned i kirken, så graveren kunne 
stå og ringe ved siden af orglet. Begrundelsen: Det var 
psykisk dårligt arbejdsmiljø for graveren, at folk kunne 
betragte hende, mens hun ringede. 
- At synge salmer, som er noget af det bedste, der er 
skrevet: ”Dejlig er jorden” – ja gu er den så. ”Op al den 
ting som Gud har gjort” – det kan ikke siges bedre. Når 
håndværkerne før i tiden blev bestilt til at arbejde i ens 
hjem, sang og fløjtede de. Det var før MUS-samtaler-
nes tid. I dag holder man MUS, og der skal overholdes 
tusindvis af regler, for at man ikke skal komme galt af sted. 
Men håndværkerne er holdt op med at synge og fløjte. 
De møder op med en ghettoblaster, der kan overdøve 
angsten for livet og døden. Aldrig har vi hørt så meget 
musik, som vi gør nu, og aldrig har vi sunget så lidt. Hvor 
mange mennesker synger i dag på deres arbejde? Det 
virker som om, vi præster er lykkelige for vores kald. Vi 
synger hver eneste gang, vi er på arbejde. 
- At tale med mennesker om det, der ligger dem på 
sinde. Tænk at være ansat til ikke at have travlt. Det er et 
smukt samfund, der tager sig råd til at have folk gående, 
som altid skal have tid nok til at tale med mennesker om 
stort og småt. Hvilken ære er det ikke at have et arbejde, 
hvor mennesker møder op hos os og betror sig til os, 
fordi de ved, at vi præster er de eneste, der i dag kan 
holde på en hemmelighed. 
- At bo i en præstegård, som har huset præster gen-
nem flere hundrede år. Hvor fedt. Og så vide, at man 
aldrig bliver helt alene, da der altid er en ældre dame, 
som kommer forbi med lidt hjemmebag. Hvor sker det? 
Andre steder køber man en bakke kedelige flødeboller 
fra Irma, og deler dem på kontoret. Skulle man en dag få 
den tanke, at der måske findes et bedre arbejde i verden 
end at være præst, behøver man blot at gå ud til sit køk-
kenvindue og se på de mennesker, der står i silende regn 
og venter på de offentlige transportmidler. De skal sidde 
i bus og tog en time eller mere for at komme frem til de-
res arbejde. Vi præster, hvis vi går langsomt, har mellem 5 
og 12 sekunder på arbejde. Og vi kan tage turen i nattøj, 
hvis vi ønsker det. Og mens vi arbejder med en prædiken 
eller forbereder en begravelse, kan vi sætte suppe over i 
køkkenet og stille og roligt gå ud og skumme suppen; og 
vi kan placere et brød i ovnen og fylde vor arbejdsplads 
med duft af gode, langsomme måltider.
- At have kollegaer som ikke slider lårene af en og 
kommer rendende i utide og kræver, at man skal arbejde 
sammen i teams. Teams har fanden skabt. Udviklingen i 
Sverige og i andre lande går mere og mere i retning af, 
at præsterne arbejder som teams. En får en mobiltelefon 
og er den vagthavende præst, en anden tager sig af de 
gamle, en tredje af integrationen, en fjerde af børnene. 
Man bliver servicemedarbejder for et udvalgt segment.
Men intet er så fantastisk som at få lov til at være præst 
for alle mennesker, alle aldersgrupper. Og skulle man som 
den evigt vagthavende præst en sjælden gang blive ringet 
op sent om aftenen midt i en amerikansk actionfilm med 
en halvtømt rødvinsflaske foran sig, hvad så? De fleste 
amerikanske actionfilm bliver genudsendt. 

- At kunne bestemme over sin egen efteruddannelse, 
være fritidsjournalist, forske, skrive bøger, holde fore-
drag – alt dette i samme stilling. Det er genialt. Det er 
som om, vi i dag kun tror på en efteruddannelse, der er 
organiseret. Der findes masser af gode tilbud, og det er 
altid en glæde at møde sine kolleger i Løgumkloster, hvor 
det smukke navn Præstehøjskolen, desværre er skiftet ud 
med Teologisk Pædagogisk Center. Men for pokker! At få 
lov til at læse bøger i en smuk præstegårdshave, der som 
regel bliver holdt af en graver, er den mest vidunderlige 
form for efteruddannelse, der findes. 
Til gengæld har vi intet at bruge MUS og GRUS og APV 
til. Skal man gå med sikkerhedsstøvler for at udlevere 
en oblat? Nej vel. Skal man have medarbejderudviklings-
samtaler, som ikke udvikler noget som helst? Og skal vi 
passes og plejes af provster, der tror, at vi ikke kan finde 
ud af noget, hvis der ikke hele tiden bliver spurgt til, 
hvordan vi føler, at vi har det? Vi er voksne mennesker, og 
kan godt selv administrere vores kald uden unødvendig 
indblanding. Det skal vi blive ved med.  

SKÅRUP KIRKE HAR FÅET NY  
GRAVER OG GRAVERMEDHJÆLPER

Mange, der jævnligt kommer på Skårup Kirkgård og i 
Skårup Kirke, vil helt sikkert have bemærket, at der er 
kommet to nye medarbejdere. Den 1. oktober havde 
anlægsgartner og graver Anders Drejfeldt Thomsen og 
gartnermedhjælper Petra Hrønn Gardarsdottir deres før-
ste arbejdsdag som gravere på Skårup kirkegård. Der var 
ikke gået mange dage, før enhver, der kom forbi kirkegår-
dens område, bemærkede, at der skete noget nyt. Begge 
medarbejdere var hurtigt gået i gang med at danne sig et 
overblik over kirkegårdens gravsteder og lægge en plan 
for, hvad der først skulle tages fat på. Her i november er 
de i fuld gang med at lægge gran på gravene. Menigheds-
rådets medlemmer har været på visit og budt dem begge 
velkommen, og her fortæller Anders og Petra begge lidt 
om dem selv. 
Anders Drejfeldt Thomsen fortæller :
Jeg hedder Anders. Jeg er 35 år gammel. Gift med Maria 
og har 3 børn. Melanie på 13, Freya, som er 5, og som 
rosinen i pølseenden har vi Frederik på 2 år. Vi bor i Espe 
på Midtfyn. Jeg har de sidste 15 år været vidt omkring, 
når talen falder på arbejde. Først en læretid på Egeskov 
Slot, siden arbejdet hos Anlægsgartnerfirmaet 3A. Også 
på kirkegårde i Ollerup på Sydfyn og Rørup på Nordfyn. 

Dernæst en kort sæsonan-
sættelse i Faaborg Midtfyn 
Kommunes vedligehol-
delsesafdeling. Torneløkke 
på Tåsinge har også haft 
glæde af min arbejdskraft 
af to omgange. Jeg har 
også været ansat på det 
store nye golfanlæg 
Great Northern i Kerte-
minde. Blot for at nævne 
noget af det. Nu ser jeg frem til forhåbentlig mange års 
arbejde i Skårup.  Vi ses på kirkegården eller i kirken. 
Hilsen Anders D. Thomsen, graver og kirketjener ved Skårup Kirke. 

Petra Hrønn Gardarsdottir kommer oprindelig fra Island. 
Petra er for et år siden, blevet 
gårdejer i Vester Skerninge, 
hvor hun bor sammen med 
sine to børn. Petra er uddan-
net som lærer på Ollerup 
Frie Lærerskole og er også 
kunstterapeut. Petra søgte 
stillingen som gartnermed-
hjælper og kirketjener ved 
Skårup Kirke, fordi arbejdet 
ville give hende mulighed for 
at arbejde ude i naturen og 

arbejde med det æstetiske udtryk. Petra har, fortæller hun, 
fået et godt indtryk af området og giver udtryk for, at både 
Anders og hun er blevet rigtig godt modtaget af alle, de 
har været i kontakt med i forbindelse med deres arbejde. 

SKÅRUP MENIGHEDSRÅD HAR ANSAT ANDERS KJÆRSIG 
SOM NY PRÆST I SKÅRUP SOGN PR 1. NOVEMBER 2019.
Den 1. november tiltrådte Anders Kjærsig som Skårup 
sogns nye præst. Kirkegængere, plejepersonale, konfir-
mander og alle andre, der har haft præstelig kontakt 
i Skårup i perioden fra den 1. september til nu har 
allerede været i kontakt med Anders Kjærsig, idet han 
har været ansat som fast vikar i perioden 1. september 
til 31. oktober. Ved gudstjenesten den 10. november kl. 
10 blev Anders Kjærsig indsat som præst af provst Bente 
Holdgaard. Efterfølgende blev der afholdt en velkomstre-
ception i Kirkeladen.

SIDEN SIDSTE KIRKEBLAD UDKOM HAR DER 
VÆRET AFHOLDT „CROONERKONCERT“

udført af pianist og organist Rasmus Grønborg og 
musiker Mads Toghøj. 55 forventningsfulde tilhørere 
var onsdag den 30. november mødt frem for at høre de 
smægtende og insisterende toner. Mads Toghøjs smukke 
sang blev flot akkompagneret af Rasmus Grønborgs 
jazzede pianoakkompagnement. Tiden blev stillet tilbage 
til 50-erne og 60-erne, og tilhørerne havde vanskeligt 
ved at undlade at synge med på de kendte sange fra 
dengang, de selv dansede til og sang med på datidens 
populære sange.                                             
                                                                                      
Torsdag den 7. november var der et spændende 
foredrag med sognepræst og forfatter Lone Vesterdal. 
Overskriften på foredraget var taget fra en af hendes 
bøger : ”Robust – om tro, magtesløshed og myndighed”. 
Lone Vesterdal gav eksempler på, hvordan nutidens 
mennesker med hjælp fra sundhedsvæsenet, ved egen 
viljestyrke eller gennem troen på noget åndeligt, der lig-
ger ud over dét, mennesket selv magter, kan overvinde 
modgang og sorg og få nyt håb i en tilværelse, hvor der 
hele tiden forlanges, at et menneske skal være fleksibelt 
og omstillingsparat, og hvor modgang og magtesløshed 
er livsvilkår, man ikke kan komme uden om. Det var 
et interessant foredrag, der gav stof til eftertanke. Søg 
selv på nettet og bliv overrasket over, hvor meget der 
dukker op, når man googler ordet: robusthed. 

KIRKEÅRETS OG GUDSTJENESTENS OPBYGNING
De danske biskopper har det sidste år arbejdet med en 
mulig forandring af gudstjenesten. Der har været nedsat 
en arbejdsgruppe, der er kommet med et forslag. Det 
skal diskuteres her i foråret, hvor alle kan give deres 
besyv med. 
Derfor afholdes der to foredrag om emnet i Skårup Kirke-
lade. Det første er tirsdag d. 14. januar kl. 19.00, og handler 
om forholdet mellem kalenderår og kirkeår. Hvordan de 
to ting griber ind i hinanden og er med til at berige hinan-
den. Det andet foredrag er tirsdag d. 11. februar kl. 19.00, 
og handler om gudstjenestens opbygning – hvordan den 
er sat sammen, og hvordan den skal forstås.
Alle er velkommen.   
Foredragene afholdes af Anders Kjærsig.

GOSPELWORKSHOP MED NINA LUNA  
DEN 29. FEBRUAR 2020
Sidste weekend i februar er der gospelworkshop i Skårup 
Kirke for alle interesserede, med den super dygtige og 
karismatiske Nina Luna. 
Nina Luna er leder af flere store gospelkor i København 
og meget anerkendt som både korleder og solist i utallige 
sammenhænge. Hun har stor erfaring med gospel, og har 
rørt mange hjerter med sit talent, engagement og ind-
levelse. En tidligere workshopdeltager skriver : Der findes 
to slags mennesker; dem der elsker Nina Luna og dem 
der ikke har mødt hende endnu. 
Det kræver ingen sangererfaring at være med. Gospel er 
en meget inkluderende musikgenre. Det handler ikke om 
at være bedst, men om udtryk, indlevelse og energi. Slip 
glæden løs og vær med til dette enestående arrangement!
Workshoppen, der er arrangeret af Gospelkoret Arise, 
er fra kl. 10.00 til 16.00. Efter en pause holder vi koncert 
kl.17.00 - 18.00. Korets pianist og kirkens organist, Ras-
mus Grønborg, spiller med hele dagen, og til koncerten 
får vi et par virtuose og yderst rutinerede gospelmusi-
kere med også. Man skal selv medbringe frokost, kaffe/te. 
Pris for medvirken: 150 kr.
Entre til koncerten: 30 kr. betales i døren. Gratis for 
medvirkende selvfølgelig. Tilmelding til workshoppen via 
billet.dk. Tilmelding åbner primo december - hold dig evt. 
orienteret på kirkens hjemmeside.



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

Anders Kjærsig
Mosegårdsvej 4, 5881 Skårup ·   Tlf. 61 13 90 99     
e-mail: ankj@km.dk

Kordegn 

Ellen Sørensen ·  Træffes torsdag kl. 8.00 - 12.00  
på kirkekontoret Mosegårdsvej 4, 5881 Skårup 
Tlf. 23 42 81 57 ·  e-mail: ekss@km.dk

Menighedsrådsformand

Helle Bøving-Andersen ·  Skårup Kirkebakke 3
5881 Skårup ·   Tlf. 21 94 79 22 
e-mail: mail@kinesis.dk
 
Kirkeværge 
Verner Christensen ·   Østermarken 1 
5881 Skårup ·  Tlf. 23 60 02 18
e-mail: keve@skaarupmail.dk

Graver
Anders Drejfeldt Thomsen ·   Tlf. 62 23 16 73
E-mail: graverskaarup@mail.dk 

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

Gravermedhjælper  
Petra Hrønn Gardarsdottir ·   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: Erik Egeskov
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VI – DE GLADE PRÆSTER
Tekst:en er skrevet Anders Kjærsig sammen med Poul Joakim Stender  
Vi lever i diagnosticerings Danmark. Alt skal diagnosticeres. Den mindste lille undvigelse og så skal man have en sygdom. 
Måske to eller tre. Havde der været den samme diagnosticering, da vi var børn, var vi aldrig blevet præster. Vi var sendt 
på kostskole, havde fået specialundervisning i stort set alle fag, og var endt på revalidering med en førtidspension. 
Men heldigvis fandtes det ikke, da vi gik i skole. Dengang fik man en skideballe på inspektørens kontor, hvis man 
blot stjal et par blommer fra skolens træ. Der blev råbt så højt i Gedser, at man blev døv i Skagen. I dag udleveres 
der frugt, og man opfordrer børn til at skifte pizza ud med æbler, og så ellers diagnosticerer dem. Hvordan skal de 
stakkels børn dog lære at lave blot et enkelt seriøst æbleskud? Vi er bekymret.
Dengang Polle kastede sig igennem en af de store ruder ud mod gårdspladsen, fordi vi legede ”salt”, og faldt pladask 
ind i formningslokalet og ødelagde både glas og lokale. Dengang fik han en ordentlig opsang med ordene: ”Du skal 
ikke ødelægge vores skole, din bumsbetændte dumme knægt”. I dag ville både pedel og inspektør blive fyret på glat 
papir. Polle ville få en erstatning og automatisk psykologisk bistand for posttraumatisk stress. Og der ville komme 
tremmer og skodder for vinduerne for at undgå yderligere uheld. Legepladsen ville blive lukket, og formningslokalet 
renset af Køge-Kemi. 
Dengang var der ingen samtale med vores forældre og heldigvis. Vi legede selv uden pædagoger. Der var ingen, som 
hjalp os i gang. Vi cyklede i skole, forældrene kørte ikke. Vi skulle selv finde på legene, ja selv legetøjet kreerede vi. 
Intet sikkerhedslegetøj, men heller ingen diagnose. 
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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

Anders Kjærsig
Mosegårdsvej 4, 5881 Skårup ·   Tlf. 61 13 90 99     
e-mail: ankj@km.dk

Kordegn 

Ellen Sørensen ·  Træffes torsdag kl. 8.00 - 12.00  
på kirkekontoret Mosegårdsvej 4, 5881 Skårup 
Tlf. 23 42 81 57 ·  e-mail: ekss@km.dk

Menighedsrådsformand

Helle Bøving-Andersen ·  Skårup Kirkebakke 3
5881 Skårup ·   Tlf. 21 94 79 22 
e-mail: mail@kinesis.dk
 
Kirkeværge 
Verner Christensen ·   Østermarken 1 
5881 Skårup ·  Tlf. 23 60 02 18
e-mail: keve@skaarupmail.dk

Graver
Anders Drejfeldt Thomsen ·   Tlf. 62 23 16 73
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Kirken er åben for besøgende

Hverdage: kl. 08.00 – 15.00
Søndage:  kl. 09.00 – 12.00

Fotograf: Erik Egeskov
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VI – DE GLADE PRÆSTER
Tekst:en er skrevet Anders Kjærsig sammen med Poul Joakim Stender  
Vi lever i diagnosticerings Danmark. Alt skal diagnosticeres. Den mindste lille undvigelse og så skal man have en sygdom. 
Måske to eller tre. Havde der været den samme diagnosticering, da vi var børn, var vi aldrig blevet præster. Vi var sendt 
på kostskole, havde fået specialundervisning i stort set alle fag, og var endt på revalidering med en førtidspension. 
Men heldigvis fandtes det ikke, da vi gik i skole. Dengang fik man en skideballe på inspektørens kontor, hvis man 
blot stjal et par blommer fra skolens træ. Der blev råbt så højt i Gedser, at man blev døv i Skagen. I dag udleveres 
der frugt, og man opfordrer børn til at skifte pizza ud med æbler, og så ellers diagnosticerer dem. Hvordan skal de 
stakkels børn dog lære at lave blot et enkelt seriøst æbleskud? Vi er bekymret.
Dengang Polle kastede sig igennem en af de store ruder ud mod gårdspladsen, fordi vi legede ”salt”, og faldt pladask 
ind i formningslokalet og ødelagde både glas og lokale. Dengang fik han en ordentlig opsang med ordene: ”Du skal 
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