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ET FOTOGRAFI   Tekst af Anders Kjærsig. 
 
”Sol står op og sol går ned, vi længes efter fred”. Det er Skovsen og Ingemann. ”Når lyset 
bryder frem” – Sebastian og ”Fred hviler over land og by”, den gamle Ingemann. Om det 
er en solopgang eller en solnedgang, kvinden på billedet rammes af, ved jeg ikke. Farverne 
er diskrete og klare: det blåmørke hav, der strækker sig ud mod horisonten, finder hvile i 
den gråbrune terrasse i forgrunden. Himlens blålighed aftager i mødet med solens stråler, 
når man bevæger blikket fra venstre mod højre. Kompositionen er rolig og afbalanceret 
nærmende sig det meditative.

Det er, så vidt jeg kan se, også billedes intention: at udtrykke en tilstand af kontemplation. 
Både billede og person hviler i sig selv. Der er ingen uro, og der er heller intet forstyrrende. 
Tiden er også en vigtig del af billedets udtryk. Det er som om, den slet ikke går. Der er 
noget tidløst over hele scenen. Både farverne, roen, kvindens positur og kompositionen 
overskrider tiden og peger ud mod noget større. Lad os kalde det for det eviges øjeblik, 
der hvor evigheden for et splitsekund, i et snapshot, rammer vores timelige verden. 
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Foto: Marita/www.timeglasfoto.dk   Model: Kira Løve.



DET LYSNER I ØST OG 
DET BLÅNER I VEST
Tekst af Anders Kjærsig.

Hvordan havde 
Ingemans mor-
gensalmer lydt, 
hvis han som 
sin samtidige 
Paul Martin 
Møller havde 
haft en rejse til 
Asien? Kunne 
han så skildre 
det samme lys? 
Eller kunne han 
så skildre det 

samme lys på samme måde? Jeg tror det ikke. 
I østen stiger solen op, men det opleves ander-
ledes i Kina end i Danmark. Solen er selvfølgelig 
den samme, men lyset er forskelligt. Ikke mindst 
om morgenen. I Kina spreder solen ikke guld på 
sky, men maser sig frem som en stor brændende 
monolit. 

Billedet med solen, hvis stråler illuminerer som 
små guldtråde, der rækker ind over morgendisen, 
over land og by, er dansk. Solen er nemlig mere 
fattig på de hjemlige breddegrader, og det er absolut 
en berigelse. Til gengæld virker den mere ægte og 
oprindelig i østen, som om man er tættere på dets 
ophav. Lysets hjem, som Ingemann skriver om, der 
hvor lyset kommer fra, får en hel anden betydning, 
hvis man først har oplevet en solopgang i Kina. 

Skal man beskrive det i æstetiske termer, kan 
man sige, at morgenlyset i Danmark er skønt og 
smukt, mens det i Kina er sublimt. Solen er stør-
re og mere voldsom i øst, og derfor er der ikke 
det skær af harmoni og ro, som er herhjemme. 
Selv om det til tider kan være varmt i Danmark, 
så oplever vi jo ikke solen som en magt eller 
en kraft, der overvælder os, og giver os en 
oplevelse af det ophøjede og mægtige. Solen er 
simpelthen for lav i Danmark og for langt væk. 

For mange år siden var undertegnede i Beijing. 
Her stod jeg en tidlig morgen og betragtede 
solopgangen fra en skyskraber iført et par 
hørebøffer med tonerne af den danske rockpo-
et C.V. Jørgensen. I et af numrene skildrer han 
det danske lys på følgende måde:

Mit hjerte det summer af farver og fest

det lysner i øst & det blåner i vest

Mod alle ods står mit mismod for fald

det føles som om noget går som det skal. 
 
Det er dansk, så det klodser, og med en ironisk 
undertone der gør, at man ikke andet end kan 
holde af det. Lyset fra øst, den måde lyset stille 
og roligt tager magten på, svarer til det mismod, 
som mod alle ods fortaber sig, så det føles og 
på trods af omstændighederne, som om tingene 
alligevel går, som det skal.

Så kan det jo ikke gå værre en galt. Sol på det.

LEJLIGHEDSKORET VED SKÅRUP 
KIRKE STARTER IGEN.
Selvom vi endnu ikke kender de nøjagtige 
retningslinjer for det kommende efterår m.h.t. 
Covid19 og sang-aktiviteter, vover vi alligevel at 
annoncere, at Lejlighedskoret ved Skårup kirke 
starter igen. 

Første øvegang bliver onsdag d. 26. august 
kl. 10.00 - 11.45. Som udgangspunkt mødes 
vi i Kirkeladen, men det kan godt være, at vi 
henlægger vores øvning til selve kirken – det 
kommer an på retningslinjerne til den tid.
Vores første medvirken vil være ved Høst-
gudstjenesten søndag d. 4. oktober.

Alle, der har interesse i at synge sammen i kor 
under en kyndig dirigent er hjerteligt velkom-
men. 
Hvis du vil vide mere, kan du ringe til 
dirigenten, kirkesanger Erik H.A. Jakobsen 
på tlf. 28 77 91 70.



MERE OM FÆLLESSANGENS 
LYKSALIGHEDER
Tekst Erik H.A. Jakobsen, kirkesanger.

I sidste nummer 
af kirkebladet 
skrev jeg om 
fællessangen i al 
almindelighed 
og om mange 
menneskers 
tilsyneladende 
problematiske 
forhold til 
deres egen 
sangstemme i 
særdeleshed.

Fællessangen er jo central i gudstjenesten, så vi 
der er vant til at komme i kirken, har som regel 
ikke den tilbageholdenhed overfor at synge i flok.

Har man gået på fri-, høj- eller efterskole er 
man formodentlig også nogenlunde fortrolig 
med både at synge sammen og med et vist 
repertoire af sange og salmer. 

Men det er jo langtfra alle, der har denne ballast 
med sig, og jeg mærker også, at nogle mennes-
ker (en del?) tilsyneladende heller ikke finder 
det vigtigt at synge endsige synge sammen. 
Måske tværtimod. 

Jeg møder af og til den mere eller mindre ud-
talte holdning, at fællessang har noget sekterisk, 
frelst over sig. ”Lad blot de, der har lyst danse 
folkedans og synge højskolesange, så længe 
jeg kan blive fri. Det er da ikke noget, man kan 
hengive sig til som tjekket, moderne menneske 
– medmindre man er til landskamp, og man har 
fået noget at drikke.”

For mange unge mennesker, der ikke synger, er 
det mit indtryk, at dette hænger sammen med 
dels, at de måske ikke er vokset op med sang, 
dels med, at sang for en del bliver set i lyset af 

mediebårne præstationer, fx  X-Factor, Stjerne 
for en aften o.lign. ”Hvis det er dét, der skal til 
for at man ”består” som sanger, så skal jeg ikke 
have sunget noget som helst!”

Jeg må lige her slå fast, at jeg ikke er ude på at 
frelse nogen, eller at sælge noget. Jeg får IKKE 
procenter af nogen sang- eller salmebog. Jeg 
ønsker blot at påpege, at hvis man helt vælger 
det at synge fra, så snyder man sig selv for nogle 
grundlæggende og vigtige almenmenneskelige 
oplevelser og erfaringer. 

Som jeg skrev i sidste kirkeblad, så er sang 
(den eneste musikalske udfoldelse, hvor vi selv 
ER instrumentet) efter alt at dømme en helt 
fundamental menneskelig aktivitet, lige fra det 
lille barn til det stærkt hukommelsessvækkede 
menneske i dødens skygge.

I stort set alle såkaldte primitive kulturer ind-
tager sang en central position, og man ser det 
anvendt som et stærkt fællesskabsstyrkende 
element fra den yderste højrefløj til den yderste 
venstrefløj. Det er der jo nok en grund til….

Meget få kulturer har forsøgt at undertrykke 
sang (og musik) helt, men når det er forsøgt, har 
det været ligeså amputerende som at forbyde 
fx sex. Taleban forsøgte det i Afghanistan, men 
ligeså snart de var fjernet fra magten, så blomst-
rede sang og musik frem igen.

At synge sammen kan formidle alle mulige 
følelser, som de rene ord ofte ikke kan. I de 
lykkelige tilfælde indgår teksten og melodien i 
en udefinerbar helhed, hvor melodien forstær-
ker mange lag i teksten, hvorved helheden kan 
indgå i en stærk resonans med den syngende. 
Der kan frigøres forskellige lysthormoner, og 
man kan opleve, at individualiteten smelter væk 
og går op i en enhed med noget, der er større 
end én selv. Det kan vi godt bruge mere af i 
disse tider. 
Så syng endelig!



   NYT FRA SKÅRUP KIRKEGÅRD

Kære Alle 
Så blev det for alvor sommer og ferietid.  
Dejligt !!!  Sol, varme, og glade mennesker.

På kirkegården er der ikke de store forandringer. 
Der knokles stadig med alverdens opgaver. 
Ukrudtet er for alvor begyndt at spire, så det 
meste af tiden går med at holde det nede.

På kontoret begynder brikkerne så småt at falde 
på plads mht. de forskellige gravsteder.
Jeg sidder også og planlægger ”udskiftning af 
hække” på kirkegården. Forhåbentlig kan vi 
starte med afd. 1Ø til efteråret. 
Rigtig god sommer  
Anders Drejfeldt Thomsen.

PRÆSTEPRAKTIKANT
Jeg hedder Lotte Zarlang og er bosiddende i 
Skårup. Jeg studerer til kandidat i teologi på Kø-
benhavns Universitet, og i den forbindelse er jeg 
så heldig at være i praktik hos Anders Kjærsig 
her i Skårup sogn.
Det er med udsøgt fornøjelse, at jeg skal præ-
dike et par gange i august, d. 16/8 samt d. 23/8, 
hvilket jeg glæder mig meget til. Jeg har tidligere 
prædiket i Trinitatis kirke og i Fåborg kirke. Jeg 
glæder mig meget til at være en del af Skårup 
kirke i august måned.
Kh Lotte.

FOREDRAG I KIRKELADEN 
ved Anders Kjærsig.     
Tirsdag den 29. sept. kl. 19.00                                
Emnet er: Gastronomi og litteratur.
Der er en tæt forbindelse mellem at spise og 
tale. Vi spiser for at kunne tale, og vi taler om det, 
vi spiser. Maden kommer ind af munden 
og ordene strømmer ud. I foredraget vil vi se på 
forholdet mellem ord og mad, mellem litteratur 
og gastronomi. Vi skal bl.a. til bords med Gustav 
Wieds ædedolke; vi møder Babette, Karen Blixens 
franske kok og Kamates, den tro tjener og flere 
andre. Selv min farmor og kogekonen Gerda 
optræder.   
Alle er velkommen.



   

HØSTFEST DEN 4. OKTOBER
i Kirkeladen kl. 11-30-15.00.                                     
Til høstfesten den 4.oktober optræder Rasmus 
Grønborg og den lokale troubadour Mads Toghøj. 
De vil underholde med en skøn blanding af egne 
stemningsfulde viser, sange fra Poul Reichhardt, 
Gustav Winckler m.fl. samt en række af de mest 
kendte danske og amerikanske evergreens.
Tilmelding senest torsdag den 24. oktober på 
mail til: jyttephilipsen@hotmail.com eller på 
tlf.:28 31 63 00 eller skriv dig/jer på listen i 
Tårnrummet. Betalingen finder sted ved arran-
gementet i Kirkeladen. Pris 125,00 kr. pr kuvert.

FOREDRAG MED 
MUSIKALSKE INDSLAG 
ved Erik Jakobsen
Mandag den 19. okt. Kl. 19.30 
Emnet er: FILMMUSIK.
En films musik kan uddybe, styrke, svække & 
ændre filmens betydning! Filmmusikken har 
baggrund i klassisk orkestermusik og opera, og 
i kombinationen med film (lige fra Star Wars, 
Harry Potter, Sergio Leones Westerns til anima-
tions- og dokumentarfilm samt reklamer) kan 
musikken bruges til bl.a. at liste budskaberne ind 
bag vores forsvarsværker.

I foredraget vises filmklip med forklaring på 
filmmusikkens teknik og funktioner, og der gives 
eksempler på musikredskaber, som instruktører og 
komponister kan anvende for at fremkalde bes-
temte følelser eller associationer hos publikum.

Erik H. A. Jakobsen er cand.mag. fra Københavns 
Universitet med musik som speciale, har i snart 
25 år været underviser, foredragsholder og har 
siden den tidlige ungdom været lidenskabelig 
film-fan.



   FOREDRAG/KONCERT OM 
MUSIKEREN C.V. JØRGENSEN 
ved Anders Kjærsig m.fl. 
Torsdag den 12. nov. 
kl. 19.00 - ca. 20.40 incl. pause.    
DET SI´R SIG SELV! 
C.V. JØRGENSEN I TEKST OG MUSIK. 
Der er dansk rock, og så er der C.V. Jørgen-
sen. Han er selvfølgelig en del af traditionen, 
men som noget af en ener, der altid har gået 
sine egne veje. Hverken hans musik eller hans 
tekster siger sig selv. Der er noget uforudsigeli-
gt over både manden og kunsten. Han er, som 
katten Lurifaks, sin egen.

Vi vil gerne invitere dig til koncert i Skårup 
Kirke torsdag d. 12. november kl. 19.00.

Vi er tre musikere og en præst. I 2x 40 minutter 
fortolker vi C.V. Jørgensens musik og tekster. 
Musikken er tilbagelænet med nerve, fortolknin-
gerne eksistentielle og biografiske. Det musi-
kalske foredrag er for alle med interesse i C.V. 
Jørgensens musik, rockpoesi og teologi. 

Besætningen: Niels Kilele, Kim Sagild, Thorkild 
Bisgaard og Anders Kjærsig
Hjemmeside: https://detsirsig selv.dk 

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

HJEMMESIDE, SKAARUPKIRKE.DK DA ÆNDRINGER LØBENDE VIL BLIVE OPDATERET.   



AUGUST
Søndag d.   23. aug 11. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Lørdag d.   29. aug Konfirmation for Øster Åby Friskole kl. 09.30 Anders Kjærsig

Lørdag d.   29. aug Konfirmation for Skårup Skoles 7. a. kl. 11.30 Anders Kjærsig

Søndag d.   30. aug 12. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

SEPTEMBER
Tirsdag d.     1. sep Syng sammen i Kirkeladen kl. 19.00 Rasmus Grønborg

Lørdag d.     5. sep Konfirmation for Skårup Skoles 7. b kl. 09.30 Anders Kjærsig

Lørdag d.     5. sep Konfirmation for Skårup Skoles 7. b kl. 11.30 Anders Kjærsig

Søndag d.     6. sep 13. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d.     9. sep Musik og Stilhed i kirken kl. 17.00 Rasmus Grønborg

Søndag d.    13. sep 14. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.    20. sep 15. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.    27. sep 16. s. e. Trinitatis kl. 09.00 Rebecca Maria 
Aagaard-Poulsen

Tirsdag d.    29. sep FOREDRAG i Kirkeladen 
Gastronomi og litteratur kl. 19.00 Anders Kjærsig

OKTOBER
Søndag d.     4. okt 17. s. e. Trinitatis - HØSTFEST I KIRKELADEN kl. 10.00 Anders Kjærsig

Tirsdag d.     6. okt Syng sammen i Kirkeladen kl. 19.00 Rasmus Grønborg

Onsdag d.     7. okt Musik og Stilhed i kirken kl. 17.00 Rasmus Grønborg

Søndag d.     11. okt 18. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.     18. okt 19. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Mandag d.     19. okt FOREDRAG MED MUSIKALSKE INDSLAG
FILMMUSIK kl. 19.30 Erik Jakobsen

Onsdag d.     21. okt Musik og stilhed kl. 17.00 Rasmus Grønborg

Søndag d.     25. okt 20. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

NOVEMBER
Søndag d.     1. nov 21. s. e. Trinitatis Alle helgens dag kl. 10.00 Anders Kjærsig

Tirsdag d.     3. nov Syng sammen i Kirkeladen kl. 19.00 Rasmus Grønborg

Søndag d.     8. nov 22. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Torsdag d.     12. nov FOREDRAG/KONCERT 
OM MUSIKEREN C.V. JØRGENSEN kl. 19.00 Anders Kjærsig

Søndag d.     15. nov 23. s. e. Trinitatis kl. 09.00 Anders Kjærsig

Onsdag d.     18. nov Musik og Stilhed i kirken kl. 17.00 Rasmus Grønborg

Søndag d.     22. nov 24. s. e. Trinitatis kl. 09.00 Rebecca Maria 
Aagaard-Poulsen

Søndag d.     29. nov 25. s. e. Trinitatis kl. 09.00 Rebecca Maria 
Aagaard-Poulsen

GUDSTJENESTER, KONFIRMATIONER 
OG ANDRE ARRANGEMENTER
AUG., SEPT., OKT. OG NOV. 2020                                                      



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

Fotograf: Margit Løve Kølle


