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ORD TIL EFTERTANKE   Tekst af Anders Kjærsig.  

Jeg har aldrig rigtigt forstået begrebet ”udskammet”. Hvad betyder det? At man skal skamme sig? 
Eller at andre skammer sig over, at man ikke skammer sig nok? Jeg ved det ikke. Bryder mig ikke om 
ordet. Skam er noget skidt, skyld er godt. Man kan være selvforskyldt, ikke selvforskammet. Man kan 
opføre sig uforskammet, men det er noget andet. Det er som regel en mangel på skyld. 
I Århus Stiftstidende havde man en kronikserie om ånd. Vi er tilbage i firserne. Én af forfatterne 
var professor Johannes Sløk. Han skrev bl.a. – frit efter hukommelsen: ”Ja, ånd er noget, der er i en 
flaske; en slags flaskens ånd. Når man ser igennem den, opdager man virkeligheden. Det er meget 
dansk nærmest grundtvigsk”.
Der findes stort set ikke fiktion på Facebook. Her skriver man om hinanden med hinandens reelle 
navne, steder og relationer. Det resulterer i både juridiske og krænkelsesmæssige konflikter. Face-
book er ingen roman. Man kunne jo forestille sig, at alle skulle skrive fiktivt; selv opdigte mennesker, 
steder og tider, og man efterfølgende blev bestemt af stil, struktur og indhold. Gad vide, hvordan 
Facebook så ville se ud? 
Kørte ud af Skårup Strandvej ind mod Svendborg. Kommer til et område, der hedder Skårupøre. 
Her forener vand, siv og bakker sig på en måde, der ligner rundingen på det menneskelig øre. Jeg 
skulle have en samtale på Aureliavej. Kom til at tænke på Per Højholts bog Auricula. Det er en 
mærkelig sammensat bog. Auricula betyder øre, og handler om det at høre og se. Det er også en 
blomst, så vidt jeg ved. Konklusionen: Den, som hører, får øjne.

Skarup
Kirke    Sogn

oo

MAJ

Søndag d.   3. maj 3. s. e. påske, efterfølgende kaffe 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 øver i Kirkeladen kl. 10.00-11.45

Fredag d.   8. maj Store Bededag kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.  10. maj 4. s. e. påske kl. 10.00 Anders Kjærsig

Tirsdag d.  12. maj Orienteringsmøde i Kirkeladen 
om menighedsrådsvalget i efteråret. kl. 19.30

Onsdag d.  13. maj Lejlighedskoret øver i Kirkeladen kl. 10.00-11.45

Søndag d.  17. maj 5. s. e. påske kl. 10.00 Anders Kjærsig

Torsdag d.  21. maj Kristi himmelfartsdag kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.  24. maj 6. s. e. påske  kl. 10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d.  27. maj Lejlighedskoret øver i Kirkeladen kl. 10.00-11.45

Søndag d.  31. maj Pinsedag, efterfølgende kaffe i Kirkeladen kl. 10.00 Anders Kjærsig

JUNI

Mandag d.   1. juni 2. Pinsedag, Lejlighedskoret medvirker kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.   7. juni Trinitatis søndag kl.   9.00 Morten Sørensen

Søndag d. 14. juni 1. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 21. juni 2. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Efter Gudstjenesten er der sommerfrokost i præstegårdhaven kl. 12.00. Husk tilmelding til Jytte Philipsen 
senest den 12. juni på mail: jyttephilipsen@hotmail.com eller på tlf: 28 31 63 00 eller skriv dig/jer på listen 
i Tårnrummet. Pris for deltagelse i festen er 125.- kr. Beløbet betales den 21. juni, når vi alle er sammen. 
Underholdning ved Mads Toghøj og Rasmus Grønborg. Hvis vejret er dårligt, finder festen sted i Kirkeladen.

Søndag d. 28. juni 3. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

JULI

Søndag d.   5. juli 4. s. e. Trinitatis  kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.   12. juli 5. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.   19. juli 6 s. e. Trinitatis  kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.   26. juli 7. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER VIL, 
UNDER FORUDSÆTNING AF AT TILSTANDENE 
ER BLEVET NORMALISERET, VÆRE SÅLEDES:                                                       

SIDSTE NYT FRA SKÅRUP KIRKEGÅRD
Vi håber snart foråret er på vej :-) Vi er stadig i gang 
med „oprydningen“ på kirkegården og på kontoret. 
Jeg er derfor stadig meget interesseret i alle de 
oplysninger vedrørende gravstederne og de begra-
vede på Skårup kirkegård, jeg kan få. Jeg har endnu 
ikke modtaget fornyelsesbreve retur på følgende 
gravsteder: 
Afd. 1 002-003 (Sidst begravet: Tove Andersen)
2 096-097 (Marie Kathrine Hansen)                   
3 167-168 (Hans Mikkelsen Tofte) 
3 274 (Henning Harald Mørk)
3 317B (Signe Haahr)       
3 317C (Ejler Laulund Rasmussen)
4 174-175 (Aksel Viktor Karlsen) 
5 124-125 (Gunnar Frode Hansen)                                                                                                                                     
Hvis nogen kender til disse gravsteder, hører jeg 
gerne fra jer.
Jeg vil også gerne starte dialogen med jer grav-
stedsejere vedrørende jeres beplantning på grav-
stederne. Meget af det er klar til en udskiftning, 
men kig forbi eller ring og lad os snakke om det.                                                                                                                                             
Som den sidste nyhed i denne omgang vil jeg gerne 
oplyse om, at tidspunktet for udskrivning af grav-

stedsregninger ÆNDRES i 2020. Således, at regnin-
gerne for arbejdet, som udføres i 2020, udskrives i 
maj måned. Der ændres også på proceduren igen i 
2021. Oversigt nedenfor. 
Regningsudskrivning  2019 December 
Regningsudskrivning  2020 Maj
Regningsudskrivning  2021 Januar
Regningsudskrivning 2022 Januar….osv

Anders D. Thomsen - Graver og Kirketjener  

VI OPFORDRER ALLE I SOGNET TIL AT HOLDE ØJE MED SKÅRUP KIRKES 

HJEMMESIDE, DA ÆNDRINGER LØBENDE VIL BLIVE OPDATERET.   



   Fanget i en fælde af lys
bag et forhæng af regn
står vi stumme & smiler
af skygger der flyder forbi
opløst i fri fantasi
i takt med tiden der iler

Ordene indleder digtet ”Det regner i mit hjerte”, og 
er på mange måder rammende for C.V. Jørgensens 
referencer til lys og syn. Skønt han er mørkets og 
melankoliens poet, så er hans digte paradoksalt nok 
fanget i en fælde af lys. Digtene kan, selv om de flere 
steder gør modstand, hverken slippe lyset eller undgå 
at lyset slipper ind. Det gælder også for ”Det regner 
i mit hjerte”. Umiddelbart ville man tro, at det var 

omvendt, at vi 
fanges i mørket. 
Men her er det 
mørket selv, der 
fanges, ikke af 
mennesket, men 
af et lys, der ikke 
lader sig stoppe, 
og som bekræfter, 
at mørket uanset 
hvor sort og util-
nærmeligt det er, 
ikke kan forhindre, 
at lyset trænger i 
gennem. 

VELKOMMEN TIL ET SPÆNDENDE ARBEJDE 
I SKÅRUP KIRKES MENIGHEDSRÅD
Tirsdag den 15. september  2020 kl. 19 i Kirkeladen
I anledning af det forestående valg til menig-
hedsrådet i november afholder Skårup Kirke 
opstillingsmøde tirsdag den 15. september  
2020 kl. 19 i Kirkeladen. Alle borgere i Skårup Sogn, 
som er medlem af folkekirken, har stemmeret og kan 
selv opstille og lade sig vælge til menighedsrådet.
Men hvorfor overhovedet overveje at stille op? 

Lad mig nævne nogle bevæggrunde, som jeg selv er 
inspireret af, både nu og da jeg gik ind i arbejdet for 
8 år siden: 
Som medlem af menighedsrådet kan du....
∙ være med til at præge kirkens profil i lokalsamfundet
∙ få indflydelse på hvad ressourcerne - både økono  
 miske og aktivitetsmæssige - bruges til
∙ påvirke hvad der sker i Skårup Kirke til gavn for så-
 vel børn og unge som ældre og alle os midt imellem
∙  indgå i et spændende samarbejde med andre   

gå ind i menighedsrådsarbejdet. Jeg har igennem 
alle årene været glad for at kunne være med til at 
gøre en forskel i det mangesidige arbejde for kirken 
og lokalsamfundet. Jeg føler selv, at jeg har haft stor 
indflydelse på opførelsen af den nye præstegård. Da 
jeg er ud af en håndværkerfamilie og selv er uddan-
net sløjdlærer, var det vigtigt for mig, at de rigtige 
løsninger og materialer blev valgt, og det føler jeg til 
fulde er blevet virkeliggjort. Jeg glæder mig over, at 
vi i rådet har valgt at investere i de smukke egetræs-
møbler, som står i Kirkeladen, og gennem alle årene 
har jeg været taknemmelig for, at der har været god 
opbakning til deltagelse i de arrangementer, som 
menighedsrådet har arrangeret. 
Samarbejdet med de andre rådsmedlemmer og de 
dygtige medarbejdere, der er ansat ved kirken, har 
gjort, at menighedsrådsarbejdet for mig altid har væ-
ret givende og berigende. Da jeg gennem mange år 
selv har været kirkesanger i Skårup Kirke er liturgien 
og musikken fortsat vigtige elementer, og jeg er tak-
nemmelig for, at vi har været i stand til at få dygtige 
og kompetente medarbejdere til Skårup Kirke”. 

Margit Løve Kølle 
At sidde i menigheds-
rådet giver for mig en 
god indsigt i, hvordan 
Den danske Folkekir-
ke administrativt og 
konkret fungerer, og 
hvad kirkens midler 
bruges til. Folkekir-
ken er en kompleks 
størrelse fuld at love 
og paragraffer. Det er lærerigt, udviklende og inspire-
rende at være med i menighedsrådsarbejdet, og det 
åbner ens blik for, hvordan fortiden og nutiden har 
indflydelse på fremtiden. ”Kirken er et gammelt hus”, 
siger man, og det er vigtigt at være med til at bringe 
det bedste fra fortiden videre med ind i fremtiden. 
Præsten, organisten, korsangeren, graveren, ja, alle 
der arbejder for kirken udøver sammen med menig-
hedsrådet en vigtig rolle for at få kirken og kirkens 
aktiviteter til at fungere bedst muligt under de 
udstukne rammer og budgettet for dette. Det kan 
varmt anbefales alle, der har lyst til at yde en indsats 
for fællesskabet at gå ind i menighedsrådsarbejdet.

INDSAMLING TIL FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
Som de fleste sikkert er bekendt med, blev selve dør 
til dør indsamlingen på grund af faren for Corona-
smitte aflyst søndag den 8. marts. Det er første gang, 
i de 21 år indsamlingen har fundet sted, at organi-
sationen har set sig nødsaget til dette. Indsamlings-
lederne blev i sidste øjeblik anmodet om i stedet at 
dele foldere ud til hver husstands postkasse, så min 
mand og jeg gik rundt i Skårup søndag og mandag 
med opfordringer til at give et bidrag. Via Facebook fik 
jeg oprettet en personlig indsamling, og jeg delte alle 
de Facebooks reklamer ud angående indsamlingen, 
som jeg kunne komme afsted med. Skårups bidrag er 
således ukendt. Det plejer at ligge på omkring 4.000 
kr. Men dagen efter, den 9. marts, var det glædeligt 
at høre, at der på landsplan den 8. marts var blevet 
indsamlet 3,1 mio. kr.  Tusind tak til alle jer,  der har 
støttet op om indsamlingen enten med et beløb eller 
et stykke arbejde. De bedste hilsner fra Jytte Philipsen.

SOMMERFEST I PRÆSTEGÅRDSHAVEN 
Søndag den 21. juni efter gudstjenesten 
I lighed med de tidligere år afholdes der sommerfest 
i præstegårdshaven søndag den 21. juni. Vi går eller 
kører efter gudstjenesten ned på Mosegårdsvej 4 
og hjælper hinanden med at gøre klar til en hyggelig 
frokost. I løbet af arrangementet er der underhold-
ning ved Mads Toghøj og Rasmus Grønborg. Flere af 
os har allerede haft fornøjelsen af at høre Mads og 
Rasmus synge og spille sammen. De er begge rutine-
rede og dygtige musikere, som med deres profes-
sionelle tilgang til musikken ikke kan undlade at få 
publikum til at synge med på sangene, der synges. 
Husk tilmelding til Jytte Philipsen senest den 12. juni 
på mail: jyttephilipsen@hotmail.com  eller på tlf: 28 
31 63 00 eller skriv dig/jer på listen i Tårnrummet. 
Pris for deltagelse i festen er 125.- kr. Beløbet betales 
den 21. juni, når vi alle er sammen. Hvis vejret er 
dårligt, finder festen sted i Kirkeladen. 

Maden og under-
holdningen er 
værd at tage i 
byen for, så gå ikke 
glip af en fornøjelig 
og festlig eftermid-
dag sammen med 
andre fra Skårup 
Sogn og omegn.

Efter at konfirmationerne Store Bededag søndag den 8. maj er blevet aflyst på grund af CORONA 
smittefaren, har vi valgt, at 
Konfirmationerne i Skårup Kirke afholdes
lørdag den 29. august kl. 9.30 – Friskolen med flere (7 konfirmander)
lørdag den 29. august kl. 11.30 – Skårup Skoles 7A (13 konfirmander) samt
lørdag den 5. september kl. 9.30 – Skårup Skoles 7B (8 konfirmander)
lørdag den 5. september kl. 11.30 – Skårup Skoles 7B (8 konfirmander)
Vi har for en sikkerheds skyld valgt alt lave fire konfirmationer i år, så der ikke samles for mange i 
kirken ad gangen. 
Hvis der fortsat er restriktioner på antal i kirken i slutningen af august og begyndelsen af september 
måned, vil det i god tid blive meddelt familierne.
Vi har valgt en lørdag, fordi det giver familierne en større chance for at finde festlokaler. Desuden er 
disse lørdage valgt, fordi de ligger i komfortabel afstand fra skolestart og fra de kommende konfir-
manders opstart få uger senere. Alle forældre og konfirmander er blevet informeret om dette.
Her kort før 1. marts afvikles der kun dåb og vielser, hvis det er strengt nødvendigt. Bisættelser og 
begravelser kan foregå, hvis ikke der er mere end ti personer tilstede. Der er ikke nødvendigvis 
personale tilstede. Blot til foreløbig orientering.

VIGTIGE MEDDELELSER FRA ANDERS KJÆRSIG OG SKÅRUP MENIGHEDSRÅD:

  engagerede mennesker fra lokalsamfundet samt et
 veloplagt og dygtigt personale og sammen med  
 dem få folkekirken og netop vores kirke her i Skårup  
 til at være levende, aktiv, spændende og inspirerende  
 for alle i sognet.
∙ tage din del af et fælles ansvar for at bevare og 
 værne om vores allesammens kirke, så den bliver 
 stående til alle tider og for alle mennesker og 
 netop bare er der, når livet ind imellem er for 
 hårdt og krævende og vi fx har brug for et refugium,  
 hvor fællesskab uden fordringer er til stede
∙ mødes med resten af rådet en gang om måneden  
 og tage hånd om både dagligdags ting og frem  
 tidsorienterede dispositioner
Kom til mødet den 15. september og hør mere 
også selvom du ikke selv vil stille op.
Der er både kaffe og kage....                                               
Med venlig hilsen Helle Bøving.

Hvordan er det at sidde i Skårup Menighedsråd?                                                                                                                                  
Her fortæller tre af rådets medlemmer om deres 
erfaringer med arbejdet. 

Helle Bjørkvig: 
Livet som menig-
hedsrådsmedlem.
Til november er det 
20 år siden jeg blev 
valgt ind i Skårup 
menighedsråd.
Det har været nogle 
meget spændende, 
indholds- og lærerige 

år. En gang om måneden holdes der menighedsråds-
møde, hvor vi snakker om alt fra regnskab, til kirke-
gård. Intet er for småt, intet for stort, alle bliver hørt, 
og vi når frem til beslutningerne ved fælles hjælp. 
Der er forskellige udvalg man kan melde sig til, alt 
efter interesse. Nogle udvalg er ad hoc udvalg andre 
blivende. 
Der er stor mulighed for at påvirke nye tiltag i Skårup 
Kirke. 
Gennem årene har jeg været med til at sige farvel 
til en præst og ansætte 2 nye, samt ansætte organist, 
kirkesanger, graver, gravermedhjælper og kordegn.
Jeg har været en del af den store proces med at 
bygge en ny præstegård ned til mindste detalje, og 
sidst men ikke mindst haft en finger med i spillet ved 
omlægning af kirkegården.

Mange af de tiltag, vi har lavet igennem årene, har 
været mulige, fordi vi har været rundt i landet og set, 
hvad andre har gjort, og fordi vi har fået gode input 
fra jer her i sognet, når vi har afholdt menighedsmø-
der, hvor I er kommet med gode ideer.
Jeg kan helt klart anbefale dig at stille op til menig-
hedsrådet, når der er valg til efteråret, hvis du ønsker 
at have indflydelse.
Mvh Helle Bjørkvig; 
et menighedsrådsmedlem der takker af efter 20 år.

Theodor V. Nielsen 
Startede i Skårup 
Menighedsråd som 
suppleant i 2009. 
Siden 2013 har han 
været fast rådsmed-
lem og siddet i flere 
forskellige udvalg. 
Theodor V. Nielsen 
fortæller : ”For mig 
har det været en 
givende opgave at sidde i menighedsrådet. Det er 
et meningsfyldt arbejde som bringer glæde, indsigt 
og forståelse for kirkens funktion i lokalsamfundet. 
Jeg kan kun opfordre menigmand til at stille op og 

OPLÆG TIL 
Indlæg til kirkebladet /  Folk og Fæ april 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menighedsrådsvalg 2020 
I efteråret 2020 skal hele landet vælge nye menighedsråd. Det gælder 
derfor også os i Skårup Kirke og Sogn. 

Kunne du tænke dig, at …. 

• være med til at sætte dit præg på  
o aktiviteterne i sognet 
o kirkegårdens indretning og udseende 
o fremtidens kirke i Skårup 
o eventuelle nyansættelser 
o forvaltning af ressourcerne 
o alle mulige andre ting 

• tage del i spændende debatter og beslutninger 
• deltage i et dynamisk, givende samarbejde 

Velkommen i Skårup Kirkelade til …..  

➢ Orienteringsmøde tirsdag den 12. maj 2020 kl. 19 
➢ Valgforsamling tirsdag den 15. september 2020. kl. 19 

Vi håber at se rigtig mange fra sognet – også selvom I ikke selv vil stille 
op…. og der er dejlig kaffe og kage til begge møder. 

Mvh Menighedsrådet 

Flere oplysninger om MR-valget og -arbejdet kan indhentes hos menighedsråds-
formand Helle Bøving på mail til 7679@sogn.dk eller telefon 2194 7922. 



   Fanget i en fælde af lys
bag et forhæng af regn
står vi stumme & smiler
af skygger der flyder forbi
opløst i fri fantasi
i takt med tiden der iler

Ordene indleder digtet ”Det regner i mit hjerte”, og 
er på mange måder rammende for C.V. Jørgensens 
referencer til lys og syn. Skønt han er mørkets og 
melankoliens poet, så er hans digte paradoksalt nok 
fanget i en fælde af lys. Digtene kan, selv om de flere 
steder gør modstand, hverken slippe lyset eller undgå 
at lyset slipper ind. Det gælder også for ”Det regner 
i mit hjerte”. Umiddelbart ville man tro, at det var 

omvendt, at vi 
fanges i mørket. 
Men her er det 
mørket selv, der 
fanges, ikke af 
mennesket, men 
af et lys, der ikke 
lader sig stoppe, 
og som bekræfter, 
at mørket uanset 
hvor sort og util-
nærmeligt det er, 
ikke kan forhindre, 
at lyset trænger i 
gennem. 

VELKOMMEN TIL ET SPÆNDENDE ARBEJDE 
I SKÅRUP KIRKES MENIGHEDSRÅD
Tirsdag den 15. september  2020 kl. 19 i Kirkeladen
I anledning af det forestående valg til menig-
hedsrådet i november afholder Skårup Kirke 
opstillingsmøde tirsdag den 15. september  
2020 kl. 19 i Kirkeladen. Alle borgere i Skårup Sogn, 
som er medlem af folkekirken, har stemmeret og kan 
selv opstille og lade sig vælge til menighedsrådet.
Men hvorfor overhovedet overveje at stille op? 

Lad mig nævne nogle bevæggrunde, som jeg selv er 
inspireret af, både nu og da jeg gik ind i arbejdet for 
8 år siden: 
Som medlem af menighedsrådet kan du....
∙ være med til at præge kirkens profil i lokalsamfundet
∙ få indflydelse på hvad ressourcerne - både økono  
 miske og aktivitetsmæssige - bruges til
∙ påvirke hvad der sker i Skårup Kirke til gavn for så-
 vel børn og unge som ældre og alle os midt imellem
∙  indgå i et spændende samarbejde med andre   

gå ind i menighedsrådsarbejdet. Jeg har igennem 
alle årene været glad for at kunne være med til at 
gøre en forskel i det mangesidige arbejde for kirken 
og lokalsamfundet. Jeg føler selv, at jeg har haft stor 
indflydelse på opførelsen af den nye præstegård. Da 
jeg er ud af en håndværkerfamilie og selv er uddan-
net sløjdlærer, var det vigtigt for mig, at de rigtige 
løsninger og materialer blev valgt, og det føler jeg til 
fulde er blevet virkeliggjort. Jeg glæder mig over, at 
vi i rådet har valgt at investere i de smukke egetræs-
møbler, som står i Kirkeladen, og gennem alle årene 
har jeg været taknemmelig for, at der har været god 
opbakning til deltagelse i de arrangementer, som 
menighedsrådet har arrangeret. 
Samarbejdet med de andre rådsmedlemmer og de 
dygtige medarbejdere, der er ansat ved kirken, har 
gjort, at menighedsrådsarbejdet for mig altid har væ-
ret givende og berigende. Da jeg gennem mange år 
selv har været kirkesanger i Skårup Kirke er liturgien 
og musikken fortsat vigtige elementer, og jeg er tak-
nemmelig for, at vi har været i stand til at få dygtige 
og kompetente medarbejdere til Skårup Kirke”. 

Margit Løve Kølle 
At sidde i menigheds-
rådet giver for mig en 
god indsigt i, hvordan 
Den danske Folkekir-
ke administrativt og 
konkret fungerer, og 
hvad kirkens midler 
bruges til. Folkekir-
ken er en kompleks 
størrelse fuld at love 
og paragraffer. Det er lærerigt, udviklende og inspire-
rende at være med i menighedsrådsarbejdet, og det 
åbner ens blik for, hvordan fortiden og nutiden har 
indflydelse på fremtiden. ”Kirken er et gammelt hus”, 
siger man, og det er vigtigt at være med til at bringe 
det bedste fra fortiden videre med ind i fremtiden. 
Præsten, organisten, korsangeren, graveren, ja, alle 
der arbejder for kirken udøver sammen med menig-
hedsrådet en vigtig rolle for at få kirken og kirkens 
aktiviteter til at fungere bedst muligt under de 
udstukne rammer og budgettet for dette. Det kan 
varmt anbefales alle, der har lyst til at yde en indsats 
for fællesskabet at gå ind i menighedsrådsarbejdet.

INDSAMLING TIL FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
Som de fleste sikkert er bekendt med, blev selve dør 
til dør indsamlingen på grund af faren for Corona-
smitte aflyst søndag den 8. marts. Det er første gang, 
i de 21 år indsamlingen har fundet sted, at organi-
sationen har set sig nødsaget til dette. Indsamlings-
lederne blev i sidste øjeblik anmodet om i stedet at 
dele foldere ud til hver husstands postkasse, så min 
mand og jeg gik rundt i Skårup søndag og mandag 
med opfordringer til at give et bidrag. Via Facebook fik 
jeg oprettet en personlig indsamling, og jeg delte alle 
de Facebooks reklamer ud angående indsamlingen, 
som jeg kunne komme afsted med. Skårups bidrag er 
således ukendt. Det plejer at ligge på omkring 4.000 
kr. Men dagen efter, den 9. marts, var det glædeligt 
at høre, at der på landsplan den 8. marts var blevet 
indsamlet 3,1 mio. kr.  Tusind tak til alle jer,  der har 
støttet op om indsamlingen enten med et beløb eller 
et stykke arbejde. De bedste hilsner fra Jytte Philipsen.

SOMMERFEST I PRÆSTEGÅRDSHAVEN 
Søndag den 21. juni efter gudstjenesten 
I lighed med de tidligere år afholdes der sommerfest 
i præstegårdshaven søndag den 21. juni. Vi går eller 
kører efter gudstjenesten ned på Mosegårdsvej 4 
og hjælper hinanden med at gøre klar til en hyggelig 
frokost. I løbet af arrangementet er der underhold-
ning ved Mads Toghøj og Rasmus Grønborg. Flere af 
os har allerede haft fornøjelsen af at høre Mads og 
Rasmus synge og spille sammen. De er begge rutine-
rede og dygtige musikere, som med deres profes-
sionelle tilgang til musikken ikke kan undlade at få 
publikum til at synge med på sangene, der synges. 
Husk tilmelding til Jytte Philipsen senest den 12. juni 
på mail: jyttephilipsen@hotmail.com  eller på tlf: 28 
31 63 00 eller skriv dig/jer på listen i Tårnrummet. 
Pris for deltagelse i festen er 125.- kr. Beløbet betales 
den 21. juni, når vi alle er sammen. Hvis vejret er 
dårligt, finder festen sted i Kirkeladen. 

Maden og under-
holdningen er 
værd at tage i 
byen for, så gå ikke 
glip af en fornøjelig 
og festlig eftermid-
dag sammen med 
andre fra Skårup 
Sogn og omegn.

Efter at konfirmationerne Store Bededag søndag den 8. maj er blevet aflyst på grund af CORONA 
smittefaren, har vi valgt, at 
Konfirmationerne i Skårup Kirke afholdes
lørdag den 29. august kl. 9.30 – Friskolen med flere (7 konfirmander)
lørdag den 29. august kl. 11.30 – Skårup Skoles 7A (13 konfirmander) samt
lørdag den 5. september kl. 9.30 – Skårup Skoles 7B (8 konfirmander)
lørdag den 5. september kl. 11.30 – Skårup Skoles 7B (8 konfirmander)
Vi har for en sikkerheds skyld valgt alt lave fire konfirmationer i år, så der ikke samles for mange i 
kirken ad gangen. 
Hvis der fortsat er restriktioner på antal i kirken i slutningen af august og begyndelsen af september 
måned, vil det i god tid blive meddelt familierne.
Vi har valgt en lørdag, fordi det giver familierne en større chance for at finde festlokaler. Desuden er 
disse lørdage valgt, fordi de ligger i komfortabel afstand fra skolestart og fra de kommende konfir-
manders opstart få uger senere. Alle forældre og konfirmander er blevet informeret om dette.
Her kort før 1. marts afvikles der kun dåb og vielser, hvis det er strengt nødvendigt. Bisættelser og 
begravelser kan foregå, hvis ikke der er mere end ti personer tilstede. Der er ikke nødvendigvis 
personale tilstede. Blot til foreløbig orientering.

VIGTIGE MEDDELELSER FRA ANDERS KJÆRSIG OG SKÅRUP MENIGHEDSRÅD:

  engagerede mennesker fra lokalsamfundet samt et
 veloplagt og dygtigt personale og sammen med  
 dem få folkekirken og netop vores kirke her i Skårup  
 til at være levende, aktiv, spændende og inspirerende  
 for alle i sognet.
∙ tage din del af et fælles ansvar for at bevare og 
 værne om vores allesammens kirke, så den bliver 
 stående til alle tider og for alle mennesker og 
 netop bare er der, når livet ind imellem er for 
 hårdt og krævende og vi fx har brug for et refugium,  
 hvor fællesskab uden fordringer er til stede
∙ mødes med resten af rådet en gang om måneden  
 og tage hånd om både dagligdags ting og frem  
 tidsorienterede dispositioner
Kom til mødet den 15. september og hør mere 
også selvom du ikke selv vil stille op.
Der er både kaffe og kage....                                               
Med venlig hilsen Helle Bøving.

Hvordan er det at sidde i Skårup Menighedsråd?                                                                                                                                  
Her fortæller tre af rådets medlemmer om deres 
erfaringer med arbejdet. 

Helle Bjørkvig: 
Livet som menig-
hedsrådsmedlem.
Til november er det 
20 år siden jeg blev 
valgt ind i Skårup 
menighedsråd.
Det har været nogle 
meget spændende, 
indholds- og lærerige 

år. En gang om måneden holdes der menighedsråds-
møde, hvor vi snakker om alt fra regnskab, til kirke-
gård. Intet er for småt, intet for stort, alle bliver hørt, 
og vi når frem til beslutningerne ved fælles hjælp. 
Der er forskellige udvalg man kan melde sig til, alt 
efter interesse. Nogle udvalg er ad hoc udvalg andre 
blivende. 
Der er stor mulighed for at påvirke nye tiltag i Skårup 
Kirke. 
Gennem årene har jeg været med til at sige farvel 
til en præst og ansætte 2 nye, samt ansætte organist, 
kirkesanger, graver, gravermedhjælper og kordegn.
Jeg har været en del af den store proces med at 
bygge en ny præstegård ned til mindste detalje, og 
sidst men ikke mindst haft en finger med i spillet ved 
omlægning af kirkegården.

Mange af de tiltag, vi har lavet igennem årene, har 
været mulige, fordi vi har været rundt i landet og set, 
hvad andre har gjort, og fordi vi har fået gode input 
fra jer her i sognet, når vi har afholdt menighedsmø-
der, hvor I er kommet med gode ideer.
Jeg kan helt klart anbefale dig at stille op til menig-
hedsrådet, når der er valg til efteråret, hvis du ønsker 
at have indflydelse.
Mvh Helle Bjørkvig; 
et menighedsrådsmedlem der takker af efter 20 år.

Theodor V. Nielsen 
Startede i Skårup 
Menighedsråd som 
suppleant i 2009. 
Siden 2013 har han 
været fast rådsmed-
lem og siddet i flere 
forskellige udvalg. 
Theodor V. Nielsen 
fortæller : ”For mig 
har det været en 
givende opgave at sidde i menighedsrådet. Det er 
et meningsfyldt arbejde som bringer glæde, indsigt 
og forståelse for kirkens funktion i lokalsamfundet. 
Jeg kan kun opfordre menigmand til at stille op og 

OPLÆG TIL 
Indlæg til kirkebladet /  Folk og Fæ april 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menighedsrådsvalg 2020 
I efteråret 2020 skal hele landet vælge nye menighedsråd. Det gælder 
derfor også os i Skårup Kirke og Sogn. 

Kunne du tænke dig, at …. 

• være med til at sætte dit præg på  
o aktiviteterne i sognet 
o kirkegårdens indretning og udseende 
o fremtidens kirke i Skårup 
o eventuelle nyansættelser 
o forvaltning af ressourcerne 
o alle mulige andre ting 

• tage del i spændende debatter og beslutninger 
• deltage i et dynamisk, givende samarbejde 

Velkommen i Skårup Kirkelade til …..  

➢ Orienteringsmøde tirsdag den 12. maj 2020 kl. 19 
➢ Valgforsamling tirsdag den 15. september 2020. kl. 19 

Vi håber at se rigtig mange fra sognet – også selvom I ikke selv vil stille 
op…. og der er dejlig kaffe og kage til begge møder. 

Mvh Menighedsrådet 

Flere oplysninger om MR-valget og -arbejdet kan indhentes hos menighedsråds-
formand Helle Bøving på mail til 7679@sogn.dk eller telefon 2194 7922. 



   Fanget i en fælde af lys
bag et forhæng af regn
står vi stumme & smiler
af skygger der flyder forbi
opløst i fri fantasi
i takt med tiden der iler

Ordene indleder digtet ”Det regner i mit hjerte”, og 
er på mange måder rammende for C.V. Jørgensens 
referencer til lys og syn. Skønt han er mørkets og 
melankoliens poet, så er hans digte paradoksalt nok 
fanget i en fælde af lys. Digtene kan, selv om de flere 
steder gør modstand, hverken slippe lyset eller undgå 
at lyset slipper ind. Det gælder også for ”Det regner 
i mit hjerte”. Umiddelbart ville man tro, at det var 

omvendt, at vi 
fanges i mørket. 
Men her er det 
mørket selv, der 
fanges, ikke af 
mennesket, men 
af et lys, der ikke 
lader sig stoppe, 
og som bekræfter, 
at mørket uanset 
hvor sort og util-
nærmeligt det er, 
ikke kan forhindre, 
at lyset trænger i 
gennem. 

VELKOMMEN TIL ET SPÆNDENDE ARBEJDE 
I SKÅRUP KIRKES MENIGHEDSRÅD
Tirsdag den 15. september  2020 kl. 19 i Kirkeladen
I anledning af det forestående valg til menig-
hedsrådet i november afholder Skårup Kirke 
opstillingsmøde tirsdag den 15. september  
2020 kl. 19 i Kirkeladen. Alle borgere i Skårup Sogn, 
som er medlem af folkekirken, har stemmeret og kan 
selv opstille og lade sig vælge til menighedsrådet.
Men hvorfor overhovedet overveje at stille op? 

Lad mig nævne nogle bevæggrunde, som jeg selv er 
inspireret af, både nu og da jeg gik ind i arbejdet for 
8 år siden: 
Som medlem af menighedsrådet kan du....
∙ være med til at præge kirkens profil i lokalsamfundet
∙ få indflydelse på hvad ressourcerne - både økono  
 miske og aktivitetsmæssige - bruges til
∙ påvirke hvad der sker i Skårup Kirke til gavn for så-
 vel børn og unge som ældre og alle os midt imellem
∙  indgå i et spændende samarbejde med andre   

gå ind i menighedsrådsarbejdet. Jeg har igennem 
alle årene været glad for at kunne være med til at 
gøre en forskel i det mangesidige arbejde for kirken 
og lokalsamfundet. Jeg føler selv, at jeg har haft stor 
indflydelse på opførelsen af den nye præstegård. Da 
jeg er ud af en håndværkerfamilie og selv er uddan-
net sløjdlærer, var det vigtigt for mig, at de rigtige 
løsninger og materialer blev valgt, og det føler jeg til 
fulde er blevet virkeliggjort. Jeg glæder mig over, at 
vi i rådet har valgt at investere i de smukke egetræs-
møbler, som står i Kirkeladen, og gennem alle årene 
har jeg været taknemmelig for, at der har været god 
opbakning til deltagelse i de arrangementer, som 
menighedsrådet har arrangeret. 
Samarbejdet med de andre rådsmedlemmer og de 
dygtige medarbejdere, der er ansat ved kirken, har 
gjort, at menighedsrådsarbejdet for mig altid har væ-
ret givende og berigende. Da jeg gennem mange år 
selv har været kirkesanger i Skårup Kirke er liturgien 
og musikken fortsat vigtige elementer, og jeg er tak-
nemmelig for, at vi har været i stand til at få dygtige 
og kompetente medarbejdere til Skårup Kirke”. 

Margit Løve Kølle 
At sidde i menigheds-
rådet giver for mig en 
god indsigt i, hvordan 
Den danske Folkekir-
ke administrativt og 
konkret fungerer, og 
hvad kirkens midler 
bruges til. Folkekir-
ken er en kompleks 
størrelse fuld at love 
og paragraffer. Det er lærerigt, udviklende og inspire-
rende at være med i menighedsrådsarbejdet, og det 
åbner ens blik for, hvordan fortiden og nutiden har 
indflydelse på fremtiden. ”Kirken er et gammelt hus”, 
siger man, og det er vigtigt at være med til at bringe 
det bedste fra fortiden videre med ind i fremtiden. 
Præsten, organisten, korsangeren, graveren, ja, alle 
der arbejder for kirken udøver sammen med menig-
hedsrådet en vigtig rolle for at få kirken og kirkens 
aktiviteter til at fungere bedst muligt under de 
udstukne rammer og budgettet for dette. Det kan 
varmt anbefales alle, der har lyst til at yde en indsats 
for fællesskabet at gå ind i menighedsrådsarbejdet.

INDSAMLING TIL FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
Som de fleste sikkert er bekendt med, blev selve dør 
til dør indsamlingen på grund af faren for Corona-
smitte aflyst søndag den 8. marts. Det er første gang, 
i de 21 år indsamlingen har fundet sted, at organi-
sationen har set sig nødsaget til dette. Indsamlings-
lederne blev i sidste øjeblik anmodet om i stedet at 
dele foldere ud til hver husstands postkasse, så min 
mand og jeg gik rundt i Skårup søndag og mandag 
med opfordringer til at give et bidrag. Via Facebook fik 
jeg oprettet en personlig indsamling, og jeg delte alle 
de Facebooks reklamer ud angående indsamlingen, 
som jeg kunne komme afsted med. Skårups bidrag er 
således ukendt. Det plejer at ligge på omkring 4.000 
kr. Men dagen efter, den 9. marts, var det glædeligt 
at høre, at der på landsplan den 8. marts var blevet 
indsamlet 3,1 mio. kr.  Tusind tak til alle jer,  der har 
støttet op om indsamlingen enten med et beløb eller 
et stykke arbejde. De bedste hilsner fra Jytte Philipsen.

SOMMERFEST I PRÆSTEGÅRDSHAVEN 
Søndag den 21. juni efter gudstjenesten 
I lighed med de tidligere år afholdes der sommerfest 
i præstegårdshaven søndag den 21. juni. Vi går eller 
kører efter gudstjenesten ned på Mosegårdsvej 4 
og hjælper hinanden med at gøre klar til en hyggelig 
frokost. I løbet af arrangementet er der underhold-
ning ved Mads Toghøj og Rasmus Grønborg. Flere af 
os har allerede haft fornøjelsen af at høre Mads og 
Rasmus synge og spille sammen. De er begge rutine-
rede og dygtige musikere, som med deres profes-
sionelle tilgang til musikken ikke kan undlade at få 
publikum til at synge med på sangene, der synges. 
Husk tilmelding til Jytte Philipsen senest den 12. juni 
på mail: jyttephilipsen@hotmail.com  eller på tlf: 28 
31 63 00 eller skriv dig/jer på listen i Tårnrummet. 
Pris for deltagelse i festen er 125.- kr. Beløbet betales 
den 21. juni, når vi alle er sammen. Hvis vejret er 
dårligt, finder festen sted i Kirkeladen. 

Maden og under-
holdningen er 
værd at tage i 
byen for, så gå ikke 
glip af en fornøjelig 
og festlig eftermid-
dag sammen med 
andre fra Skårup 
Sogn og omegn.

Efter at konfirmationerne Store Bededag søndag den 8. maj er blevet aflyst på grund af CORONA 
smittefaren, har vi valgt, at 
Konfirmationerne i Skårup Kirke afholdes
lørdag den 29. august kl. 9.30 – Friskolen med flere (7 konfirmander)
lørdag den 29. august kl. 11.30 – Skårup Skoles 7A (13 konfirmander) samt
lørdag den 5. september kl. 9.30 – Skårup Skoles 7B (8 konfirmander)
lørdag den 5. september kl. 11.30 – Skårup Skoles 7B (8 konfirmander)
Vi har for en sikkerheds skyld valgt alt lave fire konfirmationer i år, så der ikke samles for mange i 
kirken ad gangen. 
Hvis der fortsat er restriktioner på antal i kirken i slutningen af august og begyndelsen af september 
måned, vil det i god tid blive meddelt familierne.
Vi har valgt en lørdag, fordi det giver familierne en større chance for at finde festlokaler. Desuden er 
disse lørdage valgt, fordi de ligger i komfortabel afstand fra skolestart og fra de kommende konfir-
manders opstart få uger senere. Alle forældre og konfirmander er blevet informeret om dette.
Her kort før 1. marts afvikles der kun dåb og vielser, hvis det er strengt nødvendigt. Bisættelser og 
begravelser kan foregå, hvis ikke der er mere end ti personer tilstede. Der er ikke nødvendigvis 
personale tilstede. Blot til foreløbig orientering.

VIGTIGE MEDDELELSER FRA ANDERS KJÆRSIG OG SKÅRUP MENIGHEDSRÅD:

  engagerede mennesker fra lokalsamfundet samt et
 veloplagt og dygtigt personale og sammen med  
 dem få folkekirken og netop vores kirke her i Skårup  
 til at være levende, aktiv, spændende og inspirerende  
 for alle i sognet.
∙ tage din del af et fælles ansvar for at bevare og 
 værne om vores allesammens kirke, så den bliver 
 stående til alle tider og for alle mennesker og 
 netop bare er der, når livet ind imellem er for 
 hårdt og krævende og vi fx har brug for et refugium,  
 hvor fællesskab uden fordringer er til stede
∙ mødes med resten af rådet en gang om måneden  
 og tage hånd om både dagligdags ting og frem  
 tidsorienterede dispositioner
Kom til mødet den 15. september og hør mere 
også selvom du ikke selv vil stille op.
Der er både kaffe og kage....                                               
Med venlig hilsen Helle Bøving.

Hvordan er det at sidde i Skårup Menighedsråd?                                                                                                                                  
Her fortæller tre af rådets medlemmer om deres 
erfaringer med arbejdet. 

Helle Bjørkvig: 
Livet som menig-
hedsrådsmedlem.
Til november er det 
20 år siden jeg blev 
valgt ind i Skårup 
menighedsråd.
Det har været nogle 
meget spændende, 
indholds- og lærerige 

år. En gang om måneden holdes der menighedsråds-
møde, hvor vi snakker om alt fra regnskab, til kirke-
gård. Intet er for småt, intet for stort, alle bliver hørt, 
og vi når frem til beslutningerne ved fælles hjælp. 
Der er forskellige udvalg man kan melde sig til, alt 
efter interesse. Nogle udvalg er ad hoc udvalg andre 
blivende. 
Der er stor mulighed for at påvirke nye tiltag i Skårup 
Kirke. 
Gennem årene har jeg været med til at sige farvel 
til en præst og ansætte 2 nye, samt ansætte organist, 
kirkesanger, graver, gravermedhjælper og kordegn.
Jeg har været en del af den store proces med at 
bygge en ny præstegård ned til mindste detalje, og 
sidst men ikke mindst haft en finger med i spillet ved 
omlægning af kirkegården.

Mange af de tiltag, vi har lavet igennem årene, har 
været mulige, fordi vi har været rundt i landet og set, 
hvad andre har gjort, og fordi vi har fået gode input 
fra jer her i sognet, når vi har afholdt menighedsmø-
der, hvor I er kommet med gode ideer.
Jeg kan helt klart anbefale dig at stille op til menig-
hedsrådet, når der er valg til efteråret, hvis du ønsker 
at have indflydelse.
Mvh Helle Bjørkvig; 
et menighedsrådsmedlem der takker af efter 20 år.

Theodor V. Nielsen 
Startede i Skårup 
Menighedsråd som 
suppleant i 2009. 
Siden 2013 har han 
været fast rådsmed-
lem og siddet i flere 
forskellige udvalg. 
Theodor V. Nielsen 
fortæller : ”For mig 
har det været en 
givende opgave at sidde i menighedsrådet. Det er 
et meningsfyldt arbejde som bringer glæde, indsigt 
og forståelse for kirkens funktion i lokalsamfundet. 
Jeg kan kun opfordre menigmand til at stille op og 

OPLÆG TIL 
Indlæg til kirkebladet /  Folk og Fæ april 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menighedsrådsvalg 2020 
I efteråret 2020 skal hele landet vælge nye menighedsråd. Det gælder 
derfor også os i Skårup Kirke og Sogn. 

Kunne du tænke dig, at …. 

• være med til at sætte dit præg på  
o aktiviteterne i sognet 
o kirkegårdens indretning og udseende 
o fremtidens kirke i Skårup 
o eventuelle nyansættelser 
o forvaltning af ressourcerne 
o alle mulige andre ting 

• tage del i spændende debatter og beslutninger 
• deltage i et dynamisk, givende samarbejde 

Velkommen i Skårup Kirkelade til …..  

➢ Orienteringsmøde tirsdag den 12. maj 2020 kl. 19 
➢ Valgforsamling tirsdag den 15. september 2020. kl. 19 

Vi håber at se rigtig mange fra sognet – også selvom I ikke selv vil stille 
op…. og der er dejlig kaffe og kage til begge møder. 

Mvh Menighedsrådet 

Flere oplysninger om MR-valget og -arbejdet kan indhentes hos menighedsråds-
formand Helle Bøving på mail til 7679@sogn.dk eller telefon 2194 7922. 

   Fanget i en fælde af lys
bag et forhæng af regn
står vi stumme & smiler
af skygger der flyder forbi
opløst i fri fantasi
i takt med tiden der iler

Ordene indleder digtet ”Det regner i mit hjerte”, og 
er på mange måder rammende for C.V. Jørgensens 
referencer til lys og syn. Skønt han er mørkets og 
melankoliens poet, så er hans digte paradoksalt nok 
fanget i en fælde af lys. Digtene kan, selv om de flere 
steder gør modstand, hverken slippe lyset eller undgå 
at lyset slipper ind. Det gælder også for ”Det regner 
i mit hjerte”. Umiddelbart ville man tro, at det var 

omvendt, at vi 
fanges i mørket. 
Men her er det 
mørket selv, der 
fanges, ikke af 
mennesket, men 
af et lys, der ikke 
lader sig stoppe, 
og som bekræfter, 
at mørket uanset 
hvor sort og util-
nærmeligt det er, 
ikke kan forhindre, 
at lyset trænger i 
gennem. 

VELKOMMEN TIL ET SPÆNDENDE ARBEJDE 
I SKÅRUP KIRKES MENIGHEDSRÅD
Tirsdag den 15. september  2020 kl. 19 i Kirkeladen
I anledning af det forestående valg til menig-
hedsrådet i november afholder Skårup Kirke 
opstillingsmøde tirsdag den 15. september  
2020 kl. 19 i Kirkeladen. Alle borgere i Skårup Sogn, 
som er medlem af folkekirken, har stemmeret og kan 
selv opstille og lade sig vælge til menighedsrådet.
Men hvorfor overhovedet overveje at stille op? 

Lad mig nævne nogle bevæggrunde, som jeg selv er 
inspireret af, både nu og da jeg gik ind i arbejdet for 
8 år siden: 
Som medlem af menighedsrådet kan du....
∙ være med til at præge kirkens profil i lokalsamfundet
∙ få indflydelse på hvad ressourcerne - både økono  
 miske og aktivitetsmæssige - bruges til
∙ påvirke hvad der sker i Skårup Kirke til gavn for så-
 vel børn og unge som ældre og alle os midt imellem
∙  indgå i et spændende samarbejde med andre   

gå ind i menighedsrådsarbejdet. Jeg har igennem 
alle årene været glad for at kunne være med til at 
gøre en forskel i det mangesidige arbejde for kirken 
og lokalsamfundet. Jeg føler selv, at jeg har haft stor 
indflydelse på opførelsen af den nye præstegård. Da 
jeg er ud af en håndværkerfamilie og selv er uddan-
net sløjdlærer, var det vigtigt for mig, at de rigtige 
løsninger og materialer blev valgt, og det føler jeg til 
fulde er blevet virkeliggjort. Jeg glæder mig over, at 
vi i rådet har valgt at investere i de smukke egetræs-
møbler, som står i Kirkeladen, og gennem alle årene 
har jeg været taknemmelig for, at der har været god 
opbakning til deltagelse i de arrangementer, som 
menighedsrådet har arrangeret. 
Samarbejdet med de andre rådsmedlemmer og de 
dygtige medarbejdere, der er ansat ved kirken, har 
gjort, at menighedsrådsarbejdet for mig altid har væ-
ret givende og berigende. Da jeg gennem mange år 
selv har været kirkesanger i Skårup Kirke er liturgien 
og musikken fortsat vigtige elementer, og jeg er tak-
nemmelig for, at vi har været i stand til at få dygtige 
og kompetente medarbejdere til Skårup Kirke”. 

Margit Løve Kølle 
At sidde i menigheds-
rådet giver for mig en 
god indsigt i, hvordan 
Den danske Folkekir-
ke administrativt og 
konkret fungerer, og 
hvad kirkens midler 
bruges til. Folkekir-
ken er en kompleks 
størrelse fuld at love 
og paragraffer. Det er lærerigt, udviklende og inspire-
rende at være med i menighedsrådsarbejdet, og det 
åbner ens blik for, hvordan fortiden og nutiden har 
indflydelse på fremtiden. ”Kirken er et gammelt hus”, 
siger man, og det er vigtigt at være med til at bringe 
det bedste fra fortiden videre med ind i fremtiden. 
Præsten, organisten, korsangeren, graveren, ja, alle 
der arbejder for kirken udøver sammen med menig-
hedsrådet en vigtig rolle for at få kirken og kirkens 
aktiviteter til at fungere bedst muligt under de 
udstukne rammer og budgettet for dette. Det kan 
varmt anbefales alle, der har lyst til at yde en indsats 
for fællesskabet at gå ind i menighedsrådsarbejdet.

INDSAMLING TIL FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
Som de fleste sikkert er bekendt med, blev selve dør 
til dør indsamlingen på grund af faren for Corona-
smitte aflyst søndag den 8. marts. Det er første gang, 
i de 21 år indsamlingen har fundet sted, at organi-
sationen har set sig nødsaget til dette. Indsamlings-
lederne blev i sidste øjeblik anmodet om i stedet at 
dele foldere ud til hver husstands postkasse, så min 
mand og jeg gik rundt i Skårup søndag og mandag 
med opfordringer til at give et bidrag. Via Facebook fik 
jeg oprettet en personlig indsamling, og jeg delte alle 
de Facebooks reklamer ud angående indsamlingen, 
som jeg kunne komme afsted med. Skårups bidrag er 
således ukendt. Det plejer at ligge på omkring 4.000 
kr. Men dagen efter, den 9. marts, var det glædeligt 
at høre, at der på landsplan den 8. marts var blevet 
indsamlet 3,1 mio. kr.  Tusind tak til alle jer,  der har 
støttet op om indsamlingen enten med et beløb eller 
et stykke arbejde. De bedste hilsner fra Jytte Philipsen.

SOMMERFEST I PRÆSTEGÅRDSHAVEN 
Søndag den 21. juni efter gudstjenesten 
I lighed med de tidligere år afholdes der sommerfest 
i præstegårdshaven søndag den 21. juni. Vi går eller 
kører efter gudstjenesten ned på Mosegårdsvej 4 
og hjælper hinanden med at gøre klar til en hyggelig 
frokost. I løbet af arrangementet er der underhold-
ning ved Mads Toghøj og Rasmus Grønborg. Flere af 
os har allerede haft fornøjelsen af at høre Mads og 
Rasmus synge og spille sammen. De er begge rutine-
rede og dygtige musikere, som med deres profes-
sionelle tilgang til musikken ikke kan undlade at få 
publikum til at synge med på sangene, der synges. 
Husk tilmelding til Jytte Philipsen senest den 12. juni 
på mail: jyttephilipsen@hotmail.com  eller på tlf: 28 
31 63 00 eller skriv dig/jer på listen i Tårnrummet. 
Pris for deltagelse i festen er 125.- kr. Beløbet betales 
den 21. juni, når vi alle er sammen. Hvis vejret er 
dårligt, finder festen sted i Kirkeladen. 

Maden og under-
holdningen er 
værd at tage i 
byen for, så gå ikke 
glip af en fornøjelig 
og festlig eftermid-
dag sammen med 
andre fra Skårup 
Sogn og omegn.

Efter at konfirmationerne Store Bededag søndag den 8. maj er blevet aflyst på grund af CORONA 
smittefaren, har vi valgt, at 
Konfirmationerne i Skårup Kirke afholdes
lørdag den 29. august kl. 9.30 – Friskolen med flere (7 konfirmander)
lørdag den 29. august kl. 11.30 – Skårup Skoles 7A (13 konfirmander) samt
lørdag den 5. september kl. 9.30 – Skårup Skoles 7B (8 konfirmander)
lørdag den 5. september kl. 11.30 – Skårup Skoles 7B (8 konfirmander)
Vi har for en sikkerheds skyld valgt alt lave fire konfirmationer i år, så der ikke samles for mange i 
kirken ad gangen. 
Hvis der fortsat er restriktioner på antal i kirken i slutningen af august og begyndelsen af september 
måned, vil det i god tid blive meddelt familierne.
Vi har valgt en lørdag, fordi det giver familierne en større chance for at finde festlokaler. Desuden er 
disse lørdage valgt, fordi de ligger i komfortabel afstand fra skolestart og fra de kommende konfir-
manders opstart få uger senere. Alle forældre og konfirmander er blevet informeret om dette.
Her kort før 1. marts afvikles der kun dåb og vielser, hvis det er strengt nødvendigt. Bisættelser og 
begravelser kan foregå, hvis ikke der er mere end ti personer tilstede. Der er ikke nødvendigvis 
personale tilstede. Blot til foreløbig orientering.

VIGTIGE MEDDELELSER FRA ANDERS KJÆRSIG OG SKÅRUP MENIGHEDSRÅD:

  engagerede mennesker fra lokalsamfundet samt et
 veloplagt og dygtigt personale og sammen med  
 dem få folkekirken og netop vores kirke her i Skårup  
 til at være levende, aktiv, spændende og inspirerende  
 for alle i sognet.
∙ tage din del af et fælles ansvar for at bevare og 
 værne om vores allesammens kirke, så den bliver 
 stående til alle tider og for alle mennesker og 
 netop bare er der, når livet ind imellem er for 
 hårdt og krævende og vi fx har brug for et refugium,  
 hvor fællesskab uden fordringer er til stede
∙ mødes med resten af rådet en gang om måneden  
 og tage hånd om både dagligdags ting og frem  
 tidsorienterede dispositioner
Kom til mødet den 15. september og hør mere 
også selvom du ikke selv vil stille op.
Der er både kaffe og kage....                                               
Med venlig hilsen Helle Bøving.

Hvordan er det at sidde i Skårup Menighedsråd?                                                                                                                                  
Her fortæller tre af rådets medlemmer om deres 
erfaringer med arbejdet. 

Helle Bjørkvig: 
Livet som menig-
hedsrådsmedlem.
Til november er det 
20 år siden jeg blev 
valgt ind i Skårup 
menighedsråd.
Det har været nogle 
meget spændende, 
indholds- og lærerige 

år. En gang om måneden holdes der menighedsråds-
møde, hvor vi snakker om alt fra regnskab, til kirke-
gård. Intet er for småt, intet for stort, alle bliver hørt, 
og vi når frem til beslutningerne ved fælles hjælp. 
Der er forskellige udvalg man kan melde sig til, alt 
efter interesse. Nogle udvalg er ad hoc udvalg andre 
blivende. 
Der er stor mulighed for at påvirke nye tiltag i Skårup 
Kirke. 
Gennem årene har jeg været med til at sige farvel 
til en præst og ansætte 2 nye, samt ansætte organist, 
kirkesanger, graver, gravermedhjælper og kordegn.
Jeg har været en del af den store proces med at 
bygge en ny præstegård ned til mindste detalje, og 
sidst men ikke mindst haft en finger med i spillet ved 
omlægning af kirkegården.

Mange af de tiltag, vi har lavet igennem årene, har 
været mulige, fordi vi har været rundt i landet og set, 
hvad andre har gjort, og fordi vi har fået gode input 
fra jer her i sognet, når vi har afholdt menighedsmø-
der, hvor I er kommet med gode ideer.
Jeg kan helt klart anbefale dig at stille op til menig-
hedsrådet, når der er valg til efteråret, hvis du ønsker 
at have indflydelse.
Mvh Helle Bjørkvig; 
et menighedsrådsmedlem der takker af efter 20 år.

Theodor V. Nielsen 
Startede i Skårup 
Menighedsråd som 
suppleant i 2009. 
Siden 2013 har han 
været fast rådsmed-
lem og siddet i flere 
forskellige udvalg. 
Theodor V. Nielsen 
fortæller : ”For mig 
har det været en 
givende opgave at sidde i menighedsrådet. Det er 
et meningsfyldt arbejde som bringer glæde, indsigt 
og forståelse for kirkens funktion i lokalsamfundet. 
Jeg kan kun opfordre menigmand til at stille op og 

OPLÆG TIL 
Indlæg til kirkebladet /  Folk og Fæ april 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menighedsrådsvalg 2020 
I efteråret 2020 skal hele landet vælge nye menighedsråd. Det gælder 
derfor også os i Skårup Kirke og Sogn. 

Kunne du tænke dig, at …. 

• være med til at sætte dit præg på  
o aktiviteterne i sognet 
o kirkegårdens indretning og udseende 
o fremtidens kirke i Skårup 
o eventuelle nyansættelser 
o forvaltning af ressourcerne 
o alle mulige andre ting 

• tage del i spændende debatter og beslutninger 
• deltage i et dynamisk, givende samarbejde 

Velkommen i Skårup Kirkelade til …..  

➢ Orienteringsmøde tirsdag den 12. maj 2020 kl. 19 
➢ Valgforsamling tirsdag den 15. september 2020. kl. 19 

Vi håber at se rigtig mange fra sognet – også selvom I ikke selv vil stille 
op…. og der er dejlig kaffe og kage til begge møder. 

Mvh Menighedsrådet 

Flere oplysninger om MR-valget og -arbejdet kan indhentes hos menighedsråds-
formand Helle Bøving på mail til 7679@sogn.dk eller telefon 2194 7922. 



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: Margit Løve Kølle

SKÅRUP SOGNS KIRKEBLAD     MAJ - JUNI OG JULI 2020
   

ORD TIL EFTERTANKE   Tekst af Anders Kjærsig.  

Jeg har aldrig rigtigt forstået begrebet ”udskammet”. Hvad betyder det? At man skal skamme sig? 
Eller at andre skammer sig over, at man ikke skammer sig nok? Jeg ved det ikke. Bryder mig ikke om 
ordet. Skam er noget skidt, skyld er godt. Man kan være selvforskyldt, ikke selvforskammet. Man kan 
opføre sig uforskammet, men det er noget andet. Det er som regel en mangel på skyld. 
I Århus Stiftstidende havde man en kronikserie om ånd. Vi er tilbage i firserne. Én af forfatterne 
var professor Johannes Sløk. Han skrev bl.a. – frit efter hukommelsen: ”Ja, ånd er noget, der er i en 
flaske; en slags flaskens ånd. Når man ser igennem den, opdager man virkeligheden. Det er meget 
dansk nærmest grundtvigsk”.
Der findes stort set ikke fiktion på Facebook. Her skriver man om hinanden med hinandens reelle 
navne, steder og relationer. Det resulterer i både juridiske og krænkelsesmæssige konflikter. Face-
book er ingen roman. Man kunne jo forestille sig, at alle skulle skrive fiktivt; selv opdigte mennesker, 
steder og tider, og man efterfølgende blev bestemt af stil, struktur og indhold. Gad vide, hvordan 
Facebook så ville se ud? 
Kørte ud af Skårup Strandvej ind mod Svendborg. Kommer til et område, der hedder Skårupøre. 
Her forener vand, siv og bakker sig på en måde, der ligner rundingen på det menneskelig øre. Jeg 
skulle have en samtale på Aureliavej. Kom til at tænke på Per Højholts bog Auricula. Det er en 
mærkelig sammensat bog. Auricula betyder øre, og handler om det at høre og se. Det er også en 
blomst, så vidt jeg ved. Konklusionen: Den, som hører, får øjne.

Skarup
Kirke    Sogn

oo

MAJ

Søndag d.   3. maj 3. s. e. påske, efterfølgende kaffe 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 øver i Kirkeladen kl. 10.00-11.45

Fredag d.   8. maj Store Bededag kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.  10. maj 4. s. e. påske kl. 10.00 Anders Kjærsig

Tirsdag d.  12. maj Orienteringsmøde i Kirkeladen 
om menighedsrådsvalget i efteråret. kl. 19.30

Onsdag d.  13. maj Lejlighedskoret øver i Kirkeladen kl. 10.00-11.45

Søndag d.  17. maj 5. s. e. påske kl. 10.00 Anders Kjærsig

Torsdag d.  21. maj Kristi himmelfartsdag kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.  24. maj 6. s. e. påske  kl. 10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d.  27. maj Lejlighedskoret øver i Kirkeladen kl. 10.00-11.45

Søndag d.  31. maj Pinsedag, efterfølgende kaffe i Kirkeladen kl. 10.00 Anders Kjærsig

JUNI

Mandag d.   1. juni 2. Pinsedag, Lejlighedskoret medvirker kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.   7. juni Trinitatis søndag kl.   9.00 Morten Sørensen

Søndag d. 14. juni 1. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 21. juni 2. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Efter Gudstjenesten er der sommerfrokost i præstegårdhaven kl. 12.00. Husk tilmelding til Jytte Philipsen 
senest den 12. juni på mail: jyttephilipsen@hotmail.com eller på tlf: 28 31 63 00 eller skriv dig/jer på listen 
i Tårnrummet. Pris for deltagelse i festen er 125.- kr. Beløbet betales den 21. juni, når vi alle er sammen. 
Underholdning ved Mads Toghøj og Rasmus Grønborg. Hvis vejret er dårligt, finder festen sted i Kirkeladen.

Søndag d. 28. juni 3. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

JULI

Søndag d.   5. juli 4. s. e. Trinitatis  kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.   12. juli 5. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.   19. juli 6 s. e. Trinitatis  kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.   26. juli 7. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER VIL, 
UNDER FORUDSÆTNING AF AT TILSTANDENE 
ER BLEVET NORMALISERET, VÆRE SÅLEDES:                                                       

SIDSTE NYT FRA SKÅRUP KIRKEGÅRD
Vi håber snart foråret er på vej :-) Vi er stadig i gang 
med „oprydningen“ på kirkegården og på kontoret. 
Jeg er derfor stadig meget interesseret i alle de 
oplysninger vedrørende gravstederne og de begra-
vede på Skårup kirkegård, jeg kan få. Jeg har endnu 
ikke modtaget fornyelsesbreve retur på følgende 
gravsteder: 
Afd. 1 002-003 (Sidst begravet: Tove Andersen)
2 096-097 (Marie Kathrine Hansen)                   
3 167-168 (Hans Mikkelsen Tofte) 
3 274 (Henning Harald Mørk)
3 317B (Signe Haahr)       
3 317C (Ejler Laulund Rasmussen)
4 174-175 (Aksel Viktor Karlsen) 
5 124-125 (Gunnar Frode Hansen)                                                                                                                                     
Hvis nogen kender til disse gravsteder, hører jeg 
gerne fra jer.
Jeg vil også gerne starte dialogen med jer grav-
stedsejere vedrørende jeres beplantning på grav-
stederne. Meget af det er klar til en udskiftning, 
men kig forbi eller ring og lad os snakke om det.                                                                                                                                             
Som den sidste nyhed i denne omgang vil jeg gerne 
oplyse om, at tidspunktet for udskrivning af grav-

stedsregninger ÆNDRES i 2020. Således, at regnin-
gerne for arbejdet, som udføres i 2020, udskrives i 
maj måned. Der ændres også på proceduren igen i 
2021. Oversigt nedenfor. 
Regningsudskrivning  2019 December 
Regningsudskrivning  2020 Maj
Regningsudskrivning  2021 Januar
Regningsudskrivning 2022 Januar….osv

Anders D. Thomsen - Graver og Kirketjener  

VI OPFORDRER ALLE I SOGNET TIL AT HOLDE ØJE MED SKÅRUP KIRKES 

HJEMMESIDE, DA ÆNDRINGER LØBENDE VIL BLIVE OPDATERET.   
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navne, steder og relationer. Det resulterer i både juridiske og krænkelsesmæssige konflikter. Face-
book er ingen roman. Man kunne jo forestille sig, at alle skulle skrive fiktivt; selv opdigte mennesker, 
steder og tider, og man efterfølgende blev bestemt af stil, struktur og indhold. Gad vide, hvordan 
Facebook så ville se ud? 
Kørte ud af Skårup Strandvej ind mod Svendborg. Kommer til et område, der hedder Skårupøre. 
Her forener vand, siv og bakker sig på en måde, der ligner rundingen på det menneskelig øre. Jeg 
skulle have en samtale på Aureliavej. Kom til at tænke på Per Højholts bog Auricula. Det er en 
mærkelig sammensat bog. Auricula betyder øre, og handler om det at høre og se. Det er også en 
blomst, så vidt jeg ved. Konklusionen: Den, som hører, får øjne.

Skarup
Kirke    Sogn

oo

MAJ

Søndag d.   3. maj 3. s. e. påske, efterfølgende kaffe 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 øver i Kirkeladen kl. 10.00-11.45

Fredag d.   8. maj Store Bededag kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.  10. maj 4. s. e. påske kl. 10.00 Anders Kjærsig

Tirsdag d.  12. maj Orienteringsmøde i Kirkeladen 
om menighedsrådsvalget i efteråret. kl. 19.30

Onsdag d.  13. maj Lejlighedskoret øver i Kirkeladen kl. 10.00-11.45

Søndag d.  17. maj 5. s. e. påske kl. 10.00 Anders Kjærsig

Torsdag d.  21. maj Kristi himmelfartsdag kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.  24. maj 6. s. e. påske  kl. 10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d.  27. maj Lejlighedskoret øver i Kirkeladen kl. 10.00-11.45

Søndag d.  31. maj Pinsedag, efterfølgende kaffe i Kirkeladen kl. 10.00 Anders Kjærsig

JUNI

Mandag d.   1. juni 2. Pinsedag, Lejlighedskoret medvirker kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.   7. juni Trinitatis søndag kl.   9.00 Morten Sørensen

Søndag d. 14. juni 1. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 21. juni 2. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Efter Gudstjenesten er der sommerfrokost i præstegårdhaven kl. 12.00. Husk tilmelding til Jytte Philipsen 
senest den 12. juni på mail: jyttephilipsen@hotmail.com eller på tlf: 28 31 63 00 eller skriv dig/jer på listen 
i Tårnrummet. Pris for deltagelse i festen er 125.- kr. Beløbet betales den 21. juni, når vi alle er sammen. 
Underholdning ved Mads Toghøj og Rasmus Grønborg. Hvis vejret er dårligt, finder festen sted i Kirkeladen.

Søndag d. 28. juni 3. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

JULI

Søndag d.   5. juli 4. s. e. Trinitatis  kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.   12. juli 5. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.   19. juli 6 s. e. Trinitatis  kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.   26. juli 7. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER VIL, 
UNDER FORUDSÆTNING AF AT TILSTANDENE 
ER BLEVET NORMALISERET, VÆRE SÅLEDES:                                                       

SIDSTE NYT FRA SKÅRUP KIRKEGÅRD
Vi håber snart foråret er på vej :-) Vi er stadig i gang 
med „oprydningen“ på kirkegården og på kontoret. 
Jeg er derfor stadig meget interesseret i alle de 
oplysninger vedrørende gravstederne og de begra-
vede på Skårup kirkegård, jeg kan få. Jeg har endnu 
ikke modtaget fornyelsesbreve retur på følgende 
gravsteder: 
Afd. 1 002-003 (Sidst begravet: Tove Andersen)
2 096-097 (Marie Kathrine Hansen)                   
3 167-168 (Hans Mikkelsen Tofte) 
3 274 (Henning Harald Mørk)
3 317B (Signe Haahr)       
3 317C (Ejler Laulund Rasmussen)
4 174-175 (Aksel Viktor Karlsen) 
5 124-125 (Gunnar Frode Hansen)                                                                                                                                     
Hvis nogen kender til disse gravsteder, hører jeg 
gerne fra jer.
Jeg vil også gerne starte dialogen med jer grav-
stedsejere vedrørende jeres beplantning på grav-
stederne. Meget af det er klar til en udskiftning, 
men kig forbi eller ring og lad os snakke om det.                                                                                                                                             
Som den sidste nyhed i denne omgang vil jeg gerne 
oplyse om, at tidspunktet for udskrivning af grav-

stedsregninger ÆNDRES i 2020. Således, at regnin-
gerne for arbejdet, som udføres i 2020, udskrives i 
maj måned. Der ændres også på proceduren igen i 
2021. Oversigt nedenfor. 
Regningsudskrivning  2019 December 
Regningsudskrivning  2020 Maj
Regningsudskrivning  2021 Januar
Regningsudskrivning 2022 Januar….osv

Anders D. Thomsen - Graver og Kirketjener  

VI OPFORDRER ALLE I SOGNET TIL AT HOLDE ØJE MED SKÅRUP KIRKES 

HJEMMESIDE, DA ÆNDRINGER LØBENDE VIL BLIVE OPDATERET.   


