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GUDSTJENESTER OG
ARRANGEMENTER I MARTS,
APRIL OG PRIMO MAJ 2020
Marts
Søndag

d. 1. marts

1. søndag i fasten

kl. 10.00

Anders Kjærsig

Tirsdag

d. 3. marts

Syng sammen i Kirkeladen

kl. 19.00-20.00

Rasmus Grønborg

Onsdag

d. 4. marts

kl. 10.00-11.45

Søndag

d. 8. marts

Lejlighedskoret synger igen i Kirkeladen
2. søndag i fasten

Tirsdag

d. 10. marts

Foredrag i Kirkeladen

Emnet er: Den gode prædiken.

kl. 19.00-20.30

Onsdag

d. 11. marts

Lejlighedskoret synger i Kirkeladen

kl. 10.00-11.45

Søndag

d. 15. marts

3. søndag i fasten. Kirkekaffe i Kirkeladen.

kl. 10.00

Onsdag

d. 18. marts

Lejlighedskoret synger i Kirkeladen

kl. 10.00-11.45

Onsdag

d. 18. marts

Musik og stilhed i kirken

kl. 17.00-18.00

Rasmus Grønborg

Søndag

d. 22. marts

Midfaste

kl. 10.00

Anders Kjærsig

Onsdag

d. 25. marts

Lejlighedskoret synger i Kirkeladen

kl. 10.00-11.45

Søndag

d. 29. marts

Mariæ bebudelsesdag

kl. 10.00

Onsdag

d. 1. april

Lejlighedskoret synger i Kirkeladen

kl. 10.00-11.45

Søndag

d. 5. april

Palmesøndag. Lejlighedskoret medvirker.

kl. 10.00

Anders Kjærsig

Tirsdag

d. 7. april

Syng sammen i Kirkeladen

kl. 19.00-20.00

Rasmus Grønborg

Torsdag

d. 9. april

Skærtorsdag

kl. 10.00

Anders Kjærsig

Efter gudstjenesten er der indsamling til Folkekirkens
Nødhjælp. Se opslag her i kirkebladet.

kl. 10.00
Anders Kjærsig
Anders Kjærsig

Anders Kjærsig

April

Fredag

d. 10. april

Søndag

d. 12. april

Mandag

d. 13. april

Tirsdag

Langfredag

Fotograf: Margit Løve Kølle

kl. 10.00

Anders Kjærsig

kl. 10.00

Anders Kjærsig

Koncertgudstjeneste med påskefortællingen i ord og
musik med medvirken af gospelkoret ARISE.

kl. 16.00

Anders Kjærsig

d. 14. april

Syng sammen i Kirkeladen

kl. 19.00-20.00

Rasmus Grønborg

Onsdag

d. 15. april

Musik og stilhed i kirken

kl. 17.00-18.00

Rasmus Grønborg

Søndag

d. 19. april

1. søndag efter påske

kl. 09.00

ved vikarpræst

Søndag

d. 26. april

2. søndag efter påske

kl. 09.00

ved vikarpræst

Onsdag

d. 29. april

Lejlighedskoret synger i Kirkeladen

kl. 10.00-11.45

Søndag

d. 3. maj

3. søndag efter påske. Kirkekaffe i Kirkeladen

kl. 10.00

Anders Kjærsig

Tirsdag

d. 5. maj

Syng sammen i Kirkeladen

kl. 19.00-20.00

Rasmus Grønborg

Onsdag

d. 6. maj

Lejlighedskoret synger i Kirkeladen

kl. 10.00-11.45

Fredag

d. 8. maj

Store Bededag Konfirmation

Nærmere oplysninger kommer i kirkebladet for maj og juni.

kl. 09.00, kl. 11.00
og kl.13.00

Anders Kjærsig

Søndag

d. 10. maj

4. søndag efter påske.

kl. 10.00

Anders Kjærsig

Maj

Med stemningsfyldte musikalske indslag ved korsanger
Erik Jakobsen og organist Rasmus Grønborg.

1. påskedag

Kim Thorsen akkompagnerer organist Rasmus Grønborg
på trækbasun.

2. påskedag

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
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TIL BORDS MED MORMOR OG FARMOR

Tekst: af Anders Kjærsig.
Min nordjyske mormor sagde altid, at de to vigtigste ting i livet var at få noget at spise og så tro på
Guds ord. Det samme sagde min farmor, der var storbondekone og kom fra et helt andet sted i
landet. Men hun nævnte altid Guds ord, før hun nævnte maden, og det gjorde hun, fordi hun var opdraget i et indremissionsk hjem. Det var min mormor ikke, hun var stationsforstanderfrue og erklæret
socialdemokrat og vidste med sig selv, at man kun kunne forstå Gud, hvis man havde noget konkret at
forholde det til. Det var madens og måltidets opgave, og derfor måtte den nødvendigvis komme først
i den prioriterede rækkefølge.
På trods af forskellig prioritering var de dog enige om, at det var i ordet og ved bordet, at det
menneskelige livs højdepunkter fandtes.
Lad mig derfor fortælle lidt om begge dele gennem begge personer.
Skønt min farmor kunne improvisere bordbønner, der var alenlange og kunne drive selv Gud til
vanvid, betød det intet ved siden af den overdådighed af mad, hun kunne præstere. Tværtimod vil
jeg sige. For mens farmor bad, samlede vi andre appetit. Bordbønnen var nemlig måltidets aperitif

på Sønderhvedegård, og både
farmor og os
andre havde en
uudtalt aftale
om, at det var
bedst, farmor
førte ordet i
sådanne sager.
Med hård og
kærlig hånd
styrede hun
både Vorherre
og hele køkkenet. Hun var en
mester i begge dele, et naturtalent, der til stor glæde
for os andre fik ord og mundvand til at gå op i en
højere enhed.
Umiddelbart kunne det virke selvmodsigende at
blande Guds ord med menneskets bord. Ikke mindst
når man tog farmors livssyn i betragtning. Som god
indremissionsk forsagede hun verden og alle dens
glæder for som medgift engang at få en plads i det
himmelske rige midt imellem faderen og sønnen.
Og da alting har sin pris, er det en god ide at være
rustet til den endelige prøve. Derfor røg og drak farmor ikke, hun spillede heller ikke kort eller dansede.
Denne verdens glæder var jo kun en fattig afskygning af en højere virkelighed, og fortabte man sig i
verdens glæder, så udelukkede man sig samtidig fra
de himmelske. Det var logikken.
Men ikke når det kom til maden. Her virkede logikken nærmest omvendt. Det ville faktisk være svært
at forestille sig et himmelsk bord, der kunne byde
på mere end farmors. Selv det måltid, som Gud
dækkede for Peter og bad ham spise af, var ikke at
sammenligne; ej heller Esajas syn af marvfede retter
og ædelt lagret vin - på nær det sidste. Vinen så vi
ikke meget til.
Hos farmor var alt hjemmelavet helt fra bunden af
og med produkter, man selv havde på gården. Hver
aften bugnede bordet af varme, lune og kolde retter,
der i forskellige tempi blev sendt rundt. Karlene, pigerne og drengene åd, så det var en fryd. For enden
af bordet tronede farmor imposant, mægtig og med
tre dobbelthager og en attitude og et udtryk, som
mindede om ordene fra skabelsesberetningen: „Se,
alt var såre godt“.
„Folk, der arbejder hårdt, skal også have noget at
spise.“ Det var farmors valgsprog, og ingen skulle
fortælle hende, at det kunne være anderledes, ikke
engang vor Herre selv. Der var vel en grænse for

forsagelse, mente farmor, og en lille smule glæde
måtte man vel have selv i en forfængelig og fortabt
verden, fortsatte hun. Som Adam tjente man jo til
brødet i sit ansigts sved og vidste med sig selv, at
man i bund og grund var en synder, og det kunne et
par oksestege og nogle syltede pærer med råcreme
vel ikke ændre så meget på.
Som dreng var et besøg i farmors spisekammer som
en rejse ind i madens, smagens og Bibelens univers.
Jeg kunne tilbringe timer inde i det rum. Her var
sukker, ikke i pakker, men i sække, pølser og sul og
fedt, store gryder med suppe, og lerkar med hjemmelavede melboller og kødboller; der var figenbudding, som drev af flødeskum, så det til forveksling
lignede et vinterlandskab, kager og lagkager, frugter
og grønt, vindruer fra drivhuset. Rundt omkring på
de forskellige poser og fade hang der små citater fra
Bibelen. De lignede til forveksling varedeklarationer
og mindede én om, at Gud var tilstede i alt selv i en
skål med fedtegrever. På et fad med kogte grisetæer
stod der skrevet med blokbogstaver: „Jeg er med
dig, hvor end du går, ingen skal træde dig under
foden“.
Hos mormor så det anderledes ud. Maden var lige
så god som hos farmor, men den blev ikke serveret
med bordbønner. Vi skulle jo nødig få Gud galt i halsen, sagde hun med et smil. Til gengæld havde hun
en ubændig lyst til at diskutere religiøse spørgsmål.
Og det foregik ikke ved aftensbordet. Det foregik kl.
halv seks om morgenen, før alle endnu var stået op
og vel og mærke kun for de få og udvalgte.
At sidde sammen med mormor ude i hendes lille
køkken og spise friskbagt franskbrød med ost og
syltetøj og drikke Ceylon te med honning i, alt imens
man diskuterede Guds eksistens, var for en dreng på
tolv år som at blive indviet i en hemmelighed eller
et mysterium, ingen andre end mormor og jeg kendte. Det var herligt. Langsomt og sikkert og sammen
med solen, der så småt begyndte at titte frem, fik vi
drukket det meste af en kande te samtidig med, at vi
byggede en verden, hvor der var plads til både Gud
og mennesket og fagforeningen, som mormor altid
tilføjede - husk fagforeningen.
Mormor havde altid flere oste og alle fra specielle
mejerier og hver med sin smag. Nærmest som fast
indslag sagde hun altid til mig, idet hun greb om den
halvanden kilo store ost og holdt den op for øjnene:
„Gud har skabt livet som denne ost, og enhver god
ost, der smager af noget, har huller - det kan du ikke
forstå nu, men det vil du forstå engang.“ „Amen“,
tilføjede jeg rutinemæssigt, alt imens vi grinede over
hele femøren og tog en ordentlig humpel af osten.

univers eller ide, at det vigtigste i livet er ordet og
bordet. Appetit til mad og appetit til liv er jo proportional med de ord, vi hæfter på. Jo større ord
des større bord.

FOREDRAG
TIRSDAG DEN 10. MARTS
KL. 19.00 – 20.30 I KIRKELADEN.
ANDERS KJÆRSIG TALER OVER
EMNET: „DEN GODE PRÆDIKEN“.

Der findes vel ikke en duft så forførende som blandingen af gode oste med dampen af Ceylon te. På
en og samme tid føres man dybt ned i tangskovenes
forrådnelse og højt op i de krydrede luftlag op i
himlen over skyerne. En dobbelthed man mister, hvis
bordet er for overdådigt. For at fastholde både højden og dybden kræver det nemlig en enkel og modsætningsfyldt komposition. Det havde mormor sans
for. Hun vidste, hvordan kærlighed dufter: Te og ost i
en ligelig blanding tilsat en atmosfære af magi inklusiv
sprog, samtale og ømhed - det var opskriften.
Når vi var færdige med osten, kom mormor altid
med den sædvanlige overraskelse: En spandauer,
med sprød kant og en ordentlig gul klat creme i
midten. Mormor kaldte den for Guds øje, og fortalte
mig, alt imens jeg grådigt fortærede øjet, at Gud
kræver mådehold. Med cremen løbende ned af kinderne, kunne jeg kun give hende ret, for jeg vidste, at
mormors Gudsforståelse havde den samme overflod og overskud, som smagen af spandaueren.
Lad os genoplive min farmors og min mormors

Hvad er en god prædiken? Det er et godt spørgsmål.
Svaret skal som regel hentes hos menigheden. De
ved, hvad den gode prædiken er. De lytter jo. Alligevel
kan man ofte skabe en god prædiken ved at tænke
menigheden ind i det, man siger – også selvom de
ikke er til stede. Det gælder for menighedens almenmenneskelige erfaringer, forholdet mellem genkendelighed og fremmedhed, det poetiske, rim og rap.
At prædike vil med andre ord sige, at man forkynder
Guds ord gennem en sans for erfaring og kommunikation. Foredraget handler om alle disse aspekter:
Formidling, kommunikation, retorik og budskab.
Alle er velkommen.

NYT FRA GRAVER
ANDERS DREJFELDT THOMSEN
Kære Skårup sogn.
Først skal der lyde en dybfølt og stor tak for en
fantastisk modtagelse i Skårup.
Det er dejligt og yde et stykke arbejde og så i den
grad mærke glæden/tilfredsheden fra andre over det,
der bliver gjort. Det er en ubeskrivelig følelse, som
giver lyst til mere, meget mere.
Så tusind tak for det.

VI SAMLER IND I HELE DANMARK
FOR FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP

STØT OP om
indsamlingen!

SØNDAG D. 8. MARTS
I år går pengene til verdens fattigste mennesker, til dem, der
bliver hårdest ramt af klimaforandringerne.

Tag din ven, din familie
eller nabo med.

Midlerne går til træbeplantninger, nye dæmninger, sikring
af huse og veje, vandpumper
og nye afgrøder, der bedre
kan klare de store vejrforandringer.
Der er virkelig brug for klimahjælp. Flere mennesker og dyr
sulter, og det skaber konflikter og sender mennesker på
flugt, for at de kan overleve.

Det betyder meget for de mennesker, der har brug for hjælp.
For dem, der tidligere har modtaget udviklingshjælp, betyder
det, at alt ikke er spildte kræfter.
HJÆLP OS i Skårup Kirke med at samle ind!
GIV 2 - 3 TIMER AF DIN TID FOR AT HJÆLPE ANDRE!
Vi mødes i Skårup Kirkes Kirkelade kl. 11.00.
Der vil være et lille traktement efter indsamlingen ved 14-tiden.
Spørgsmål eller mere info?
Ring til Jytte Philipsen på tlf. 28 31 63 00.

Også en kæmpe tak
skal lyde til Rasmus,
Petra, Erik, Anders
samt menighedsråd
for en hektisk, men
veloverstået og dejlig,
aktiv og glædesfyldt
december.
Da vi begyndte på
arbejdet i oktober,
koncentrerede vi os mest om kirkegården. Det gør
vi selvfølgelig stadigvæk, og jeg har mange ideer i
støbeskeen til det kommende år og frem, og jeg
prøver at samle det hele i en helhedsplan, så vi
ender ud med, at Skårup kirkegård bliver en form
for oase i byen.
Et sted hvor man finder ro. Et rummeligt sted, enten
du er pårørende, krydsende forælder med barn på
vej til skole, eller bare almindelig interesseret.
Her 3 måneder efter har jeg stille og roligt bevæget
mig ind på mit kontor og konstateret, at her også
kræver en opdatering/oprydning. Så lad mig benytte
dette forum til at komme med en opfordring til folk

som har, eller kender nogen som har gravsted på
Skårup kirkegård.
Kig forbi (der er kaffe på kanden), skriv en mail, eller
ring mig op, så vi kan få en snak om tingene, så vi
kan få det hele ajourført. En af de første ting, jeg
gjorde, var at sende hjemfaldsbreve ud til udløbne
gravsteder. Her mangler jeg stadig svar fra en del.
Og 8 af brevene er indtil videre kommet retur. Det
drejer sig om:
Afd. 4 nr. 174-175 - Afd. 5 nr. 124-125 - Afd. 3 nr.
317C - Afd. 3 nr. 274 - Afd. 3 nr. 91-92 - Afd. 5 nr.
182 - Afd. 4 nr. 122-123 - Afd. Nr. 193-194.
Det er meget vigtigt, at man som gravstedsdebitor/
indehaver har oplyst CPR-nr., da dette gør, at en
flytning automatisk registreres.
Jeg er også meget interesseret i folk, som kunne
have oplysninger vedrørende gravstederne på plænen ved kirken. Både de synlige (dem med plader)
og de usynlige (den anonyme del af plænen).
Mange hilsner Anders D. Thomsen, graver og kirketjener ved Skårup Kirke og Kirkegård.
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for. Hun vidste, hvordan kærlighed dufter: Te og ost i
en ligelig blanding tilsat en atmosfære af magi inklusiv
sprog, samtale og ømhed - det var opskriften.
Når vi var færdige med osten, kom mormor altid
med den sædvanlige overraskelse: En spandauer,
med sprød kant og en ordentlig gul klat creme i
midten. Mormor kaldte den for Guds øje, og fortalte
mig, alt imens jeg grådigt fortærede øjet, at Gud
kræver mådehold. Med cremen løbende ned af kinderne, kunne jeg kun give hende ret, for jeg vidste, at
mormors Gudsforståelse havde den samme overflod og overskud, som smagen af spandaueren.
Lad os genoplive min farmors og min mormors

Hvad er en god prædiken? Det er et godt spørgsmål.
Svaret skal som regel hentes hos menigheden. De
ved, hvad den gode prædiken er. De lytter jo. Alligevel
kan man ofte skabe en god prædiken ved at tænke
menigheden ind i det, man siger – også selvom de
ikke er til stede. Det gælder for menighedens almenmenneskelige erfaringer, forholdet mellem genkendelighed og fremmedhed, det poetiske, rim og rap.
At prædike vil med andre ord sige, at man forkynder
Guds ord gennem en sans for erfaring og kommunikation. Foredraget handler om alle disse aspekter:
Formidling, kommunikation, retorik og budskab.
Alle er velkommen.

NYT FRA GRAVER
ANDERS DREJFELDT THOMSEN
Kære Skårup sogn.
Først skal der lyde en dybfølt og stor tak for en
fantastisk modtagelse i Skårup.
Det er dejligt og yde et stykke arbejde og så i den
grad mærke glæden/tilfredsheden fra andre over det,
der bliver gjort. Det er en ubeskrivelig følelse, som
giver lyst til mere, meget mere.
Så tusind tak for det.

VI SAMLER IND I HELE DANMARK
FOR FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP

STØT OP om
indsamlingen!

SØNDAG D. 8. MARTS
I år går pengene til verdens fattigste mennesker, til dem, der
bliver hårdest ramt af klimaforandringerne.

Tag din ven, din familie
eller nabo med.

Midlerne går til træbeplantninger, nye dæmninger, sikring
af huse og veje, vandpumper
og nye afgrøder, der bedre
kan klare de store vejrforandringer.
Der er virkelig brug for klimahjælp. Flere mennesker og dyr
sulter, og det skaber konflikter og sender mennesker på
flugt, for at de kan overleve.

Det betyder meget for de mennesker, der har brug for hjælp.
For dem, der tidligere har modtaget udviklingshjælp, betyder
det, at alt ikke er spildte kræfter.
HJÆLP OS i Skårup Kirke med at samle ind!
GIV 2 - 3 TIMER AF DIN TID FOR AT HJÆLPE ANDRE!
Vi mødes i Skårup Kirkes Kirkelade kl. 11.00.
Der vil være et lille traktement efter indsamlingen ved 14-tiden.
Spørgsmål eller mere info?
Ring til Jytte Philipsen på tlf. 28 31 63 00.

Også en kæmpe tak
skal lyde til Rasmus,
Petra, Erik, Anders
samt menighedsråd
for en hektisk, men
veloverstået og dejlig,
aktiv og glædesfyldt
december.
Da vi begyndte på
arbejdet i oktober,
koncentrerede vi os mest om kirkegården. Det gør
vi selvfølgelig stadigvæk, og jeg har mange ideer i
støbeskeen til det kommende år og frem, og jeg
prøver at samle det hele i en helhedsplan, så vi
ender ud med, at Skårup kirkegård bliver en form
for oase i byen.
Et sted hvor man finder ro. Et rummeligt sted, enten
du er pårørende, krydsende forælder med barn på
vej til skole, eller bare almindelig interesseret.
Her 3 måneder efter har jeg stille og roligt bevæget
mig ind på mit kontor og konstateret, at her også
kræver en opdatering/oprydning. Så lad mig benytte
dette forum til at komme med en opfordring til folk

som har, eller kender nogen som har gravsted på
Skårup kirkegård.
Kig forbi (der er kaffe på kanden), skriv en mail, eller
ring mig op, så vi kan få en snak om tingene, så vi
kan få det hele ajourført. En af de første ting, jeg
gjorde, var at sende hjemfaldsbreve ud til udløbne
gravsteder. Her mangler jeg stadig svar fra en del.
Og 8 af brevene er indtil videre kommet retur. Det
drejer sig om:
Afd. 4 nr. 174-175 - Afd. 5 nr. 124-125 - Afd. 3 nr.
317C - Afd. 3 nr. 274 - Afd. 3 nr. 91-92 - Afd. 5 nr.
182 - Afd. 4 nr. 122-123 - Afd. Nr. 193-194.
Det er meget vigtigt, at man som gravstedsdebitor/
indehaver har oplyst CPR-nr., da dette gør, at en
flytning automatisk registreres.
Jeg er også meget interesseret i folk, som kunne
have oplysninger vedrørende gravstederne på plænen ved kirken. Både de synlige (dem med plader)
og de usynlige (den anonyme del af plænen).
Mange hilsner Anders D. Thomsen, graver og kirketjener ved Skårup Kirke og Kirkegård.

på Sønderhvedegård, og både
farmor og os
andre havde en
uudtalt aftale
om, at det var
bedst, farmor
førte ordet i
sådanne sager.
Med hård og
kærlig hånd
styrede hun
både Vorherre
og hele køkkenet. Hun var en
mester i begge dele, et naturtalent, der til stor glæde
for os andre fik ord og mundvand til at gå op i en
højere enhed.
Umiddelbart kunne det virke selvmodsigende at
blande Guds ord med menneskets bord. Ikke mindst
når man tog farmors livssyn i betragtning. Som god
indremissionsk forsagede hun verden og alle dens
glæder for som medgift engang at få en plads i det
himmelske rige midt imellem faderen og sønnen.
Og da alting har sin pris, er det en god ide at være
rustet til den endelige prøve. Derfor røg og drak farmor ikke, hun spillede heller ikke kort eller dansede.
Denne verdens glæder var jo kun en fattig afskygning af en højere virkelighed, og fortabte man sig i
verdens glæder, så udelukkede man sig samtidig fra
de himmelske. Det var logikken.
Men ikke når det kom til maden. Her virkede logikken nærmest omvendt. Det ville faktisk være svært
at forestille sig et himmelsk bord, der kunne byde
på mere end farmors. Selv det måltid, som Gud
dækkede for Peter og bad ham spise af, var ikke at
sammenligne; ej heller Esajas syn af marvfede retter
og ædelt lagret vin - på nær det sidste. Vinen så vi
ikke meget til.
Hos farmor var alt hjemmelavet helt fra bunden af
og med produkter, man selv havde på gården. Hver
aften bugnede bordet af varme, lune og kolde retter,
der i forskellige tempi blev sendt rundt. Karlene, pigerne og drengene åd, så det var en fryd. For enden
af bordet tronede farmor imposant, mægtig og med
tre dobbelthager og en attitude og et udtryk, som
mindede om ordene fra skabelsesberetningen: „Se,
alt var såre godt“.
„Folk, der arbejder hårdt, skal også have noget at
spise.“ Det var farmors valgsprog, og ingen skulle
fortælle hende, at det kunne være anderledes, ikke
engang vor Herre selv. Der var vel en grænse for

forsagelse, mente farmor, og en lille smule glæde
måtte man vel have selv i en forfængelig og fortabt
verden, fortsatte hun. Som Adam tjente man jo til
brødet i sit ansigts sved og vidste med sig selv, at
man i bund og grund var en synder, og det kunne et
par oksestege og nogle syltede pærer med råcreme
vel ikke ændre så meget på.
Som dreng var et besøg i farmors spisekammer som
en rejse ind i madens, smagens og Bibelens univers.
Jeg kunne tilbringe timer inde i det rum. Her var
sukker, ikke i pakker, men i sække, pølser og sul og
fedt, store gryder med suppe, og lerkar med hjemmelavede melboller og kødboller; der var figenbudding, som drev af flødeskum, så det til forveksling
lignede et vinterlandskab, kager og lagkager, frugter
og grønt, vindruer fra drivhuset. Rundt omkring på
de forskellige poser og fade hang der små citater fra
Bibelen. De lignede til forveksling varedeklarationer
og mindede én om, at Gud var tilstede i alt selv i en
skål med fedtegrever. På et fad med kogte grisetæer
stod der skrevet med blokbogstaver: „Jeg er med
dig, hvor end du går, ingen skal træde dig under
foden“.
Hos mormor så det anderledes ud. Maden var lige
så god som hos farmor, men den blev ikke serveret
med bordbønner. Vi skulle jo nødig få Gud galt i halsen, sagde hun med et smil. Til gengæld havde hun
en ubændig lyst til at diskutere religiøse spørgsmål.
Og det foregik ikke ved aftensbordet. Det foregik kl.
halv seks om morgenen, før alle endnu var stået op
og vel og mærke kun for de få og udvalgte.
At sidde sammen med mormor ude i hendes lille
køkken og spise friskbagt franskbrød med ost og
syltetøj og drikke Ceylon te med honning i, alt imens
man diskuterede Guds eksistens, var for en dreng på
tolv år som at blive indviet i en hemmelighed eller
et mysterium, ingen andre end mormor og jeg kendte. Det var herligt. Langsomt og sikkert og sammen
med solen, der så småt begyndte at titte frem, fik vi
drukket det meste af en kande te samtidig med, at vi
byggede en verden, hvor der var plads til både Gud
og mennesket og fagforeningen, som mormor altid
tilføjede - husk fagforeningen.
Mormor havde altid flere oste og alle fra specielle
mejerier og hver med sin smag. Nærmest som fast
indslag sagde hun altid til mig, idet hun greb om den
halvanden kilo store ost og holdt den op for øjnene:
„Gud har skabt livet som denne ost, og enhver god
ost, der smager af noget, har huller - det kan du ikke
forstå nu, men det vil du forstå engang.“ „Amen“,
tilføjede jeg rutinemæssigt, alt imens vi grinede over
hele femøren og tog en ordentlig humpel af osten.

univers eller ide, at det vigtigste i livet er ordet og
bordet. Appetit til mad og appetit til liv er jo proportional med de ord, vi hæfter på. Jo større ord
des større bord.

FOREDRAG
TIRSDAG DEN 10. MARTS
KL. 19.00 – 20.30 I KIRKELADEN.
ANDERS KJÆRSIG TALER OVER
EMNET: „DEN GODE PRÆDIKEN“.
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GUDSTJENESTER OG
ARRANGEMENTER I MARTS,
APRIL OG PRIMO MAJ 2020
Marts
Søndag

d. 1. marts

1. søndag i fasten

kl. 10.00

Anders Kjærsig

Tirsdag

d. 3. marts

Syng sammen i Kirkeladen

kl. 19.00-20.00

Rasmus Grønborg

Onsdag

d. 4. marts

kl. 10.00-11.45

Søndag

d. 8. marts

Lejlighedskoret synger igen i Kirkeladen
2. søndag i fasten

Tirsdag

d. 10. marts

Foredrag i Kirkeladen

Emnet er: Den gode prædiken.

kl. 19.00-20.30

Onsdag

d. 11. marts

Lejlighedskoret synger i Kirkeladen

kl. 10.00-11.45

Søndag

d. 15. marts

3. søndag i fasten. Kirkekaffe i Kirkeladen.

kl. 10.00

Onsdag

d. 18. marts

Lejlighedskoret synger i Kirkeladen

kl. 10.00-11.45

Onsdag

d. 18. marts

Musik og stilhed i kirken

kl. 17.00-18.00

Rasmus Grønborg

Søndag

d. 22. marts

Midfaste

kl. 10.00

Anders Kjærsig

Onsdag

d. 25. marts

Lejlighedskoret synger i Kirkeladen

kl. 10.00-11.45

Søndag

d. 29. marts

Mariæ bebudelsesdag

kl. 10.00

Onsdag

d. 1. april

Lejlighedskoret synger i Kirkeladen

kl. 10.00-11.45

Søndag

d. 5. april

Palmesøndag. Lejlighedskoret medvirker.

kl. 10.00

Anders Kjærsig

Tirsdag

d. 7. april

Syng sammen i Kirkeladen

kl. 19.00-20.00

Rasmus Grønborg

Torsdag

d. 9. april

Skærtorsdag

kl. 10.00

Anders Kjærsig

Efter gudstjenesten er der indsamling til Folkekirkens
Nødhjælp. Se opslag her i kirkebladet.

kl. 10.00
Anders Kjærsig
Anders Kjærsig

Anders Kjærsig

April

Fredag

d. 10. april

Søndag

d. 12. april

Mandag

d. 13. april

Tirsdag

Langfredag

Fotograf: Margit Løve Kølle

kl. 10.00

Anders Kjærsig

kl. 10.00

Anders Kjærsig

Koncertgudstjeneste med påskefortællingen i ord og
musik med medvirken af gospelkoret ARISE.

kl. 16.00

Anders Kjærsig

d. 14. april

Syng sammen i Kirkeladen

kl. 19.00-20.00

Rasmus Grønborg

Onsdag

d. 15. april

Musik og stilhed i kirken

kl. 17.00-18.00

Rasmus Grønborg

Søndag

d. 19. april

1. søndag efter påske

kl. 09.00

ved vikarpræst

Søndag

d. 26. april

2. søndag efter påske

kl. 09.00

ved vikarpræst

Onsdag

d. 29. april

Lejlighedskoret synger i Kirkeladen

kl. 10.00-11.45

Søndag

d. 3. maj

3. søndag efter påske. Kirkekaffe i Kirkeladen

kl. 10.00

Anders Kjærsig

Tirsdag

d. 5. maj

Syng sammen i Kirkeladen

kl. 19.00-20.00

Rasmus Grønborg

Onsdag

d. 6. maj

Lejlighedskoret synger i Kirkeladen

kl. 10.00-11.45

Fredag

d. 8. maj

Store Bededag Konfirmation

Nærmere oplysninger kommer i kirkebladet for maj og juni.

kl. 09.00, kl. 11.00
og kl.13.00

Anders Kjærsig

Søndag

d. 10. maj

4. søndag efter påske.

kl. 10.00

Anders Kjærsig

Maj

Med stemningsfyldte musikalske indslag ved korsanger
Erik Jakobsen og organist Rasmus Grønborg.

1. påskedag

Kim Thorsen akkompagnerer organist Rasmus Grønborg
på trækbasun.

2. påskedag

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

SKÅRUP SOGNS KIRKEBLAD

MARTS - APRIL OG PRIMO MAJ 2020

			

TIL BORDS MED MORMOR OG FARMOR

Tekst: af Anders Kjærsig.
Min nordjyske mormor sagde altid, at de to vigtigste ting i livet var at få noget at spise og så tro på
Guds ord. Det samme sagde min farmor, der var storbondekone og kom fra et helt andet sted i
landet. Men hun nævnte altid Guds ord, før hun nævnte maden, og det gjorde hun, fordi hun var opdraget i et indremissionsk hjem. Det var min mormor ikke, hun var stationsforstanderfrue og erklæret
socialdemokrat og vidste med sig selv, at man kun kunne forstå Gud, hvis man havde noget konkret at
forholde det til. Det var madens og måltidets opgave, og derfor måtte den nødvendigvis komme først
i den prioriterede rækkefølge.
På trods af forskellig prioritering var de dog enige om, at det var i ordet og ved bordet, at det
menneskelige livs højdepunkter fandtes.
Lad mig derfor fortælle lidt om begge dele gennem begge personer.
Skønt min farmor kunne improvisere bordbønner, der var alenlange og kunne drive selv Gud til
vanvid, betød det intet ved siden af den overdådighed af mad, hun kunne præstere. Tværtimod vil
jeg sige. For mens farmor bad, samlede vi andre appetit. Bordbønnen var nemlig måltidets aperitif
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kl. 19.00-20.00

Rasmus Grønborg

Onsdag

d. 4. marts

kl. 10.00-11.45

Søndag

d. 8. marts

Lejlighedskoret synger igen i Kirkeladen
2. søndag i fasten

Tirsdag

d. 10. marts

Foredrag i Kirkeladen

Emnet er: Den gode prædiken.

kl. 19.00-20.30

Onsdag

d. 11. marts

Lejlighedskoret synger i Kirkeladen

kl. 10.00-11.45

Søndag

d. 15. marts

3. søndag i fasten. Kirkekaffe i Kirkeladen.

kl. 10.00

Onsdag

d. 18. marts

Lejlighedskoret synger i Kirkeladen

kl. 10.00-11.45

Onsdag

d. 18. marts

Musik og stilhed i kirken

kl. 17.00-18.00

Rasmus Grønborg

Søndag

d. 22. marts

Midfaste

kl. 10.00

Anders Kjærsig

Onsdag

d. 25. marts

Lejlighedskoret synger i Kirkeladen

kl. 10.00-11.45

Søndag

d. 29. marts

Mariæ bebudelsesdag

kl. 10.00

Onsdag

d. 1. april

Lejlighedskoret synger i Kirkeladen

kl. 10.00-11.45

Søndag

d. 5. april

Palmesøndag. Lejlighedskoret medvirker.

kl. 10.00

Anders Kjærsig

Tirsdag

d. 7. april

Syng sammen i Kirkeladen

kl. 19.00-20.00

Rasmus Grønborg

Torsdag

d. 9. april

Skærtorsdag

kl. 10.00

Anders Kjærsig

Efter gudstjenesten er der indsamling til Folkekirkens
Nødhjælp. Se opslag her i kirkebladet.

kl. 10.00
Anders Kjærsig
Anders Kjærsig

Anders Kjærsig

April

Fredag

d. 10. april

Søndag

d. 12. april

Mandag

d. 13. april

Tirsdag

Langfredag

Fotograf: Margit Løve Kølle

kl. 10.00

Anders Kjærsig

kl. 10.00

Anders Kjærsig

Koncertgudstjeneste med påskefortællingen i ord og
musik med medvirken af gospelkoret ARISE.

kl. 16.00

Anders Kjærsig

d. 14. april

Syng sammen i Kirkeladen

kl. 19.00-20.00

Rasmus Grønborg

Onsdag

d. 15. april

Musik og stilhed i kirken

kl. 17.00-18.00

Rasmus Grønborg

Søndag

d. 19. april

1. søndag efter påske

kl. 09.00

ved vikarpræst

Søndag

d. 26. april

2. søndag efter påske

kl. 09.00

ved vikarpræst

Onsdag

d. 29. april

Lejlighedskoret synger i Kirkeladen

kl. 10.00-11.45

Søndag

d. 3. maj

3. søndag efter påske. Kirkekaffe i Kirkeladen

kl. 10.00

Anders Kjærsig

Tirsdag

d. 5. maj

Syng sammen i Kirkeladen

kl. 19.00-20.00

Rasmus Grønborg

Onsdag

d. 6. maj

Lejlighedskoret synger i Kirkeladen

kl. 10.00-11.45

Fredag

d. 8. maj

Store Bededag Konfirmation

Nærmere oplysninger kommer i kirkebladet for maj og juni.

kl. 09.00, kl. 11.00
og kl.13.00

Anders Kjærsig

Søndag

d. 10. maj

4. søndag efter påske.

kl. 10.00

Anders Kjærsig

Maj

Med stemningsfyldte musikalske indslag ved korsanger
Erik Jakobsen og organist Rasmus Grønborg.

1. påskedag

Kim Thorsen akkompagnerer organist Rasmus Grønborg
på trækbasun.

2. påskedag

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
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TIL BORDS MED MORMOR OG FARMOR

Tekst: af Anders Kjærsig.
Min nordjyske mormor sagde altid, at de to vigtigste ting i livet var at få noget at spise og så tro på
Guds ord. Det samme sagde min farmor, der var storbondekone og kom fra et helt andet sted i
landet. Men hun nævnte altid Guds ord, før hun nævnte maden, og det gjorde hun, fordi hun var opdraget i et indremissionsk hjem. Det var min mormor ikke, hun var stationsforstanderfrue og erklæret
socialdemokrat og vidste med sig selv, at man kun kunne forstå Gud, hvis man havde noget konkret at
forholde det til. Det var madens og måltidets opgave, og derfor måtte den nødvendigvis komme først
i den prioriterede rækkefølge.
På trods af forskellig prioritering var de dog enige om, at det var i ordet og ved bordet, at det
menneskelige livs højdepunkter fandtes.
Lad mig derfor fortælle lidt om begge dele gennem begge personer.
Skønt min farmor kunne improvisere bordbønner, der var alenlange og kunne drive selv Gud til
vanvid, betød det intet ved siden af den overdådighed af mad, hun kunne præstere. Tværtimod vil
jeg sige. For mens farmor bad, samlede vi andre appetit. Bordbønnen var nemlig måltidets aperitif

