
 



NYT fra sognepræsten 

 

Det æstetiske efterår       

Tekst: Anders Kjærsig. 

 

Efteråret er en forfaldshistorie, en fortælling 

om undergang og overgang. Det er ikke 

blot en årstid. Det er en stemning, et 

billede, et digt og et stykke musik. Der er 

noget metafysisk over efteråret.  

Tænk på den tyske 

romantiske maler 

Caspar David Friedrich. 

Hans billeder af kølige 

tågede landskaber, der 

tungt lader jorden rører 

himlen på en let og 

elegant måde, minder os om, at bagved 

vores verden er der en anden og større 

virkelighed. Der er både overgang og 

undergangstemninger i hans billeder. 

Overgang fra én årstid og til en anden. 

Undergang for én verden til en anden. Ting 

forgår, forrådner, visner og skifter farve. 

Efteråret er tilløb til nedtælling. 

Frugterne falder tungt fra træerne og gør 

verden en smule lettere:  

Kastanjen henter solens farve ned, 

dens sagte guldglans lover evighed. 

Det er Ole Hyltoft. Himmel og jord rører her 

hinanden i en slags rastløshed, der minder 

os om, at livet skal leves, mens vi er her. 

En skønne dag er det hele forbi. Vi bliver til 

kompost, ormeføde, muld og støv. 

Nu hælder året mod sit fald, 

og morgenduggen isner, 

mens haven emmer af forfald, 

og bedets blomster visner. 

Sådan indleder Martin Jensen sin 

efterårssang. Han slutter med at 

konstatere, at forfald blot er indledningen til 

et nyt liv. Det samme Grundtvig beskriver i 

sin efterårssalme: 

Da over os det hele år 

sin fred han lyser gerne,og efter vinter  

 

kommer vår 

med sommer, korn og kerne 

Undergang bliver til overgang.  

Død bliver til liv, mørke til lys. 

Denne rastløse forvandling af kunst, 

årstider og menneskeliv har Søren 

Kierkegaard mere end nogen anden 

forfatter beskrevet i al sin poetiske fylde. 

Lad os slutte med hans lovprisning af 

efteråret:  

Foto: Margit Løve Kølle. 

Og aldrig driver Skyen saa hurtig om 

Sommeren som om Efteraaret, og aldrig 

falder det om Efteraaret Echo ind at 

standse at hvile sig ud i Skovens varme 

Luft, nei ustandset iler det sig selv forbi. 

Vel minder Alt i Efteraaret os om 

Undergang, - og dog forekommer det 

mig den skjønneste Tid: gid da, naar jeg 

engang er i min Undergang der maatte 

være En, som da vilde synes saa godt 

om mig som jeg om Efteraaret. 

I samme skrivende øjeblik er der et sort 

rastløst egern, som går amok på mit 

valnøddetræ lige her udenfor vinduet.  

Gad vide om det har hørt om Kierkegaard?



NYT fra Skårup kirkegård og Kirkeladen 
Gravmonumentet for præst og seminariets grundlægger P.A. Wedell 

(1768-1848) er færdigrenoveret.  

 

Den 10. august 2020 på en af årets  

solrigeste og varmeste dage blev renove-

ringen af P.A. Wedels gravmonument på 

Skårup Kirkegård afsluttet.  

 

Malerne Harry Frøsig Bruun og Palle Lindharth 
sammen med menighedsrådsmedlem Kurt Løve 
Kølle ved P.A. Wedels nyrenoverede 
gravmonument. 

Harry Torstein Frøsig Bruun, der både er 

uddannet lærer og maler, og som desuden 

har været leder i malerafdelingen på 

Svendborg Tekniske skole, har sammen med 

socialpædagog og maler Palle Lindharth, 

igennem nogle uger arbejdet på 

forskønnelsen af dette fine monument, som 

tidligere elever rejste til minde om sognets 

daværende afholdte præst og dynamiske 

initiativtager til Skårup Seminarium. 

Det var menighedsrådsmedlem Kurt Løve 

Kølle, der i vinter rettede henvendelse til 

Harry Frøsig Bruun, om han havde mod på at 

foretage en påkrævet renovering af det 

bevaringsværdige gravminde. Harry Frøsig 

Bruun havde kun én gang tidligere arbejdet 

med et projekt af lignende art, men syntes det 

kunne være en interessant opgave at give sig 

i kast med, og vennen Palle Lindharth var 

med på ideen.  

Monumentet er lavet i støbejern. Monument-

spirerne var gået fra hinanden og er inden 

bemalingen blevet fuget og bundet sammen 

med ståltråd. Begge malere har taget 

farveprøver ud fra de farverester, der var 

bevaret på 

monumentet, og har 

anvendt dels en 

speciel 

rustbeskyttende 

metalmaling, der har 

8 års 

beskyttelsesgaranti.  

Til stafferingerne er 

anvendt alkydskibs-

maling. Til teksterne 

er anvendt guld-

bronze.  

Hele monumentet er blevet malet 3 gange.  

De to malere fortæl-ler, at rigtig mange 

forbipasserende er kommet med positive 

tilkendegivelser over forskønnelsen af 

Wedels gravmonument.  

Læg vejen forbi Skårup Kirke-bakke og 

bedøm selv de forandringer, der har fundet 

sted.       

 

 

 

Kirkeladen er blevet kalket indvendigt. 

Den 10. august gik murere fra firmaet 

murermester Jesper Rasmussen Aps., 

Nyborgvej 510, 5881 Skårup i gang med at 

kalke Kirkeladen indvendig. Det er et arbejde, 

der har stået på listen over planlagte 

vedligeholdelsesarbejder. Menighedsrådet 

glæder sig til at invitere besøgende til 

efterårets møder, foredrag og sangaftenen i 

de istandsatte lokaler.  



 

Nyt fra Skårup Kirkegård. 
Fotograf: Margit Løve Kølle. 

Så blev det efterår, i hvert fald hvis man 

ser på kalenderen.       På kirkegården er 

der stadig fuld fart på. Hækklipningen 
stort set overstået, og nu venter der lidt 
omlægning på kirkegården. Kirkegården  

Graver Anders Drejfeldt ved de to bevarings-
værdige gravsten ud imod Kirkebakken. 

har længe trængt til en renovering, og nu 

begynder vi stille og roligt på det. Det 

drejer sig i første omgang om udskiftning 

af hække fra det nuværende thuja til taks. 

Vi begynder i afd. 1, hvor vi allerede er 

startet med rydning, græssåning, nye 

bede mv., og fortsætter i afd. 2. 

På personalefronten sker der også ting 

og sager. Petra er gået ned i tid, og vi har 

derfor ansat Jesper Fejerskov, som 

primært skal hjælpe på kirkegården.  

Han fortæller her kort om sig selv:  

 

Efter knap 20 år i København besluttede 

min kone og jeg at handle på nogle 

overvejelser, som vi længe havde puslet 

med om at lægge vores liv om og prøve 

at gå nye veje i livet. 

Og som bekendt – man finder ikke nyt 

land, hvis man bliver i havnen. Arbejdet 

som jurist blev derfor opsagt og 

lejligheden solgt. I 2018 flyttede vi til 

Lundeborg, hvor vi siden blandt andet har 

sat hus og have i stand. Omlægningen af 

vores liv handler for os også om at gå nye 

veje rent arbejdsmæssigt.  

Sammen har vi åbnet (sommer)butikken 

”Genanvendt” i Lundeborg og driver  

webshoppen ”Genanvendt”.dk, hvor vi 

sælger bæredygtig og unik genbrugs-

kunst og design, som vi selv designer og 

laver af genanvendte/ kasserede 

materialer.  

Fra start august er jeg startet som graver-

medhjælper på Skårup kirkegård på deltid 

(20 timer) Arbejdet byder på frisk luft, 

fysisk arbejde, varierende opgaver samt 

både søde og kompetente kollegaer. Jeg 

er rigtig glad for at dette arbejde er blevet 

en del af min ”nye begyndelse” på 

Sydfyn. Vi ses på Skårup kirkegård        

Gravermedhjælper Jesper Fejerskov er i gang 

med hækklipningen. 

 

 
 
 

Gartnermedhjælper Petra Hrønn Gardarsdottir i 
gang med vandingen i den tørre periode.  

 



  Nyt fra Skårup Kirke               

Corona og kirkeliv - uden fællessang 
og desværre også med aflysninger

Alle Helgens gudstjeneste 1.11.2020 

Skårup Kirke holder Alle Helgens guds-

tjeneste hvert eneste år i begyndelsen af 

november. Her inviteres de familier, der 

har mistet en pårørende i løbet af året. 

Mange gange er der omtrent 75-90 

mennesker i kirke denne dag. 

Imidlertid er det i disse Coronatider ikke 

muligt at være så mange i kirke, HVIS vi 

synger. Vi må så kun være 50. Derfor har 

vi i år valgt, at Alle Helgens gudstjeneste 

bliver en tjeneste uden fællessang, for så 

må vi være 100 mennesker forsamlet i 

kirken – med behørig afstand og de rette 

foranstaltninger, som vi efterhånden er 

gode til at forvalte. 

Vi holder i år Alle Helgens gudstjeneste 

søndag den 1. nov. kl. 15. 

 

Juletjenesterne for skoler og  

institutioner aflyses 

Grundet Corona er vi i år desværre nødt 

til at aflyse Luciaaften og alle de 

sædvanlige juletjenester i løbet af 

december, hvor børnehaver, dagplejere, 

skoler og lign. kommer i kirken og synger, 

hører historier og pynter juletræerne.  

Men reglerne for at samles om blandt 

andet fællessang, som jo er en stor del af 

julestemningen for børnene, gør, at vi slet  

ikke må være så mange personer i 

kirken, og derfor ikke kan gennemføre. 

Vi beklager naturligvis dette, og håber, at 

vi snart kommer tilbage til ’normalen’, så 

vi kan genoptage disse hyggelige 

traditioner. 

 

Nytårsaftens gudstjeneste 31.12.2020 

Samme dilemma om fællessang gør sig 

gældende ved Nytårsaften, hvor vi sæd-

vanligvis er op til 100 personer samlet kl. 

15 til en festlig gudstjeneste med 

efterfølgende champagne. 

I år vil vi forvandle denne dejlige guds-

tjeneste til en mere koncertagtig tjeneste 

med de vanlige tekster, prædiken, 

velsignelse og det hele, men uden 

fællessang. 

Vi håber naturligvis, at alle forstår 

nødvendigheden af disse foranstaltninger 

og desuden, at ligeså mange gerne vil 

komme og være med. 

På gensyn i Skårup Kirke Nytårsaften. 

I disse foranderlige tider er det i øvrigt  

en god ide at holde øje med kirkens 

hjemmeside og evt. ændringer i programmet 

www.skaarupkirke.dk 

http://www.skaarupkirke.dk/


  

 

 

 

Foredrag med musikalske indslag 
ved Erik H. A. Jakobsen 

          Emnet er FILMMUSIK.  

Mandag d. 19. okt kl. 19.30 i Kirkeladen 

En films musik kan uddybe, styrke, svække 

og 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 animations- 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 bestemte følelser eller 

associationer hos publikum. 

Erik H. A. Jakobsen er cand. mag fra Københavns Universitet  

med musik som speciale, har snart i 25 år været underviser, 

foredragsholder og har siden den tidlige ungdom været 

lidenskabelig film-fan. Han er desuden kirkesanger i Skårup 

Kirke. 

 

 

Alle efterårets arrangementer er gratis. 

Alle er velkomne 

 

 

Foredrag og koncert  
ved Anders Kjærsig og musikerne  

Niels Kilele, Kim Sagild og Thorkild Bisgaard. 

 

             DET SI´R SIG SELV! 

      C.V.Jørgensen i tekst og musik 

 
Torsdag den 12. november kl. 19.00 – ca. 

20.40 incl. pause.  

 

 

Der er dansk rock, og så er der C. V. 

Jørgensen. 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 uforudsigeligt over både manden og 

musikken. Han er, som katten Lurifaks, sin 

egen. 

I to gang 40 minutter fortolker vi C.V. 

Jørgensens musik og tekster. Musikken er 

tilbagelænet med nerve, fortolkningerne 

eksistentielle og biografiske.  

Det musikalske foredrag er for alle med 

interesse i C.V.Jørgensens musik, rockpoesi 

og teologi.  

                          Hjemmeside: https://detsirsigselv.dk 

 

 

 

 

Det sker i Skårup Kirke og Kirkeladen 

https://detsirsigselv.dk/


 

 

 

 

 

 

Jule-Crooner-koncert 
med Rasmus Grønborg og Mads Toghøj 

onsdag d. 2. dec. 2020 kl. 19 i kirken. 

 

Mads Toghøj og Rasmus Grønborg har ved 

flere lejligheder begejstret publikum med et 

repertoire fra de største croonere fra 

Danmark og Amerika. Så som Bing Crosby, 

Dean Martin, Frank Sinatra og også danske 

Poul Reichhardt, Otto Brandenburg, Gustav 

Winckler m.fl.  

Denne decemberaften suppleres med 

elskede juleklassikere som: White 

Christmas, Have Yourself a Merry Little 

Christmas, Når du ser et stjerneskud og 

mange flere.  

Glæd dig til at nyde Mads Toghøjs 

fløjsbløde røst fylde kirken med den 

skønneste julehygge. 

Denne aften medvirker på bas: Jakob Riis 

og på saxofon: Anders Medin. 

Der er et begrænset antal pladser i henhold 

til gældende restriktioner. Koncerten 

foregår i kirken og dørene åbnes 18.30. 

 

 

De Ni Læsninger 

3. søndag i Advent den 13. dec. kl. 19.00 

Ni frivillige stemmer fra sognet fører os 

gennem den poetiske fortælling fra skabelsen 

til Jesu fødsel julenat kun afbrudt af musik og 

sang bl.a. med Skårup Kirkes Lejlighedskor. 

 
 

  

Svendborg Musikskoles julekoncert 
med musikskolens elever og lærere 

tirsdag d. 15. dec. 2020 kl. 19 i kirken. 

Traditionen tro kommer elever fra Svendborg 
Musikskole og minder os alle om, at julen står 
for døren. 
Vi skal bl.a. høre musikskolens strygeorkester 
samt sang- og klaverelever. 

Kom og oplev musikskolens dygtige elever 
folde sig ud.  

Dørene åbnes kl. 18.45. Alle er velkomne 

under de velkendte Corona-hensyn med 

behørig afstand osv. 

 



 

Juleaften i Coronaland 

  

Alle i hele kongeriget er jo nok bekendt med 

diverse regler om forsamlinger, behørig 

afstand osv., når man synger sammen eller 

ikke og så fremdeles. 

  

I Skårup Kirke betyder reglerne i skrivende 

stund, at vi i kirkerummet højst må være 50 

personer til en almindelig gudstjeneste, fordi 

vi netop synger.  

Det forholdt vi os til ved konfirmationerne i 

sensommeren, hvor vi bevidst valgte 

fællessangen fra, fordi vi så må være dobbelt 

så mange – altså omtrent 100 personer - i 

kirken ad gangen. 

 

Når vi så kommer til juleaften – formentlig  

 

stadig i Corona-land – har vi en ny  

situation. Sædvanligvis er der i Skårup to 

gudstjenester juleaften, hvor vi kommer 

omtrent 225-250 i kirke ad gangen, så hvis vi 

skulle gøre som vanligt, ville der skulle være 

10 gudstjenester for at tilgodese alle i byen. 

Dette er jo i sagens natur ikke muligt. Så…. 

Menighedsrådet og personalet i Skårup Kirke 

har nu besluttet, at vi i år holder en helt 

anden jul: Vi synger ikke sammen.  

Personalet står sammen med andre 

medvirkende alene for musikken  og sangen, 

ligesom til konfirmationerne.  

Vi må så nemlig være 100 i kirken ad gangen 

– med behørig afstand. Derfor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til juleaften i Skårup Kirke. 

I år inviterer vi til julegudstjeneste på en ny måde: Julen synges og spilles ind, 

evangeliet læses, og der er det, der hører til – men uden fællessang…. personalet 

og særligt inviterede gæster sørger for det hele. 

Der kan højst være 100 i kirken ad gangen. Derfor inviterer vi til fire tjenester: 

Julegudstjeneste kl. 11.00 

Julegudstjeneste kl. 12.00                

Julegudstjeneste kl. 14.00 

Julegudstjeneste kl. 15.00 

For at komme ind i kirken til den enkelte tjeneste, er det nødvendigt at have en gyldig 

billet til hver eneste deltager – både små og store.  

Billetten er gratis, men skal hentes på forhånd 

efter først-til-mølle-princippet  

Billetter kan afhentes enten på kirkekontoret torsdage i december kl. 8 – 12 eller hos 

menighedsrådsformand Helle Bøving-Andersen, Skårup Kirkebakke 3,  

fra den 21. –  23. dec. mellem kl. 15 – 18. 

Vi glæder os til at se jer alle – og ønsker en glædelig december og jul. 

                                         
                                                                                                              Med venlig hilsen Skårup Kirke 

 

 



 

            

 

 

 

OKTOBER 
 
Mandag 
  

 
d. 19. okt. 

 
Foredrag: ’Filmmusik’ - med musikalske indslag:  

 
19.30 

 
Erik Jakobsen 

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

 

NOVEMBER 
 
Søndag 
 

 
d.   1. nov. 

 
21. s. e. Trinitatis - Alle Helgens Dag 

 
15.00 

 
Anders Kjærsig 

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

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

Torsdag d. 12. nov. Foredrag/koncert om musikeren C.V. Jørgensen 19.00 Anders Kjærsig m.fl. 

Søndag d. 15. nov. 23.  s. e. Trinitatis 9.00 Rebecca Aagaard-
Poulsen 

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

Søndag d. 22. nov. Sidste søndag i kirkeåret 9.00 Rebecca Aagaard-
Poulsen 

Søndag d. 29. nov. 1. søndag i Advent            10.00 Anders Kjærsig 

 

DECEMBER 
 
Tirsdag 
 

 
d.   1. dec. 

 
Syng sammen i Kirkeladen 

 
19.00 

 
Rasmus Grønborg 

Søndag d.   6. dec. 2. søndag i Advent     10.00 Anders Kjærsig 

Søndag d. 13. dec. 3. søndag i Advent. ’De 9 læsninger’ og Lejlighedskoret 19.00 Anders Kjærsig 

Tirsdag d. 15. dec. Julekoncert med Musikskolens elever 19.00 Rasmus Grønborg, 
Musikskolen m.fl. 

Søndag d. 20. dec. 4. søndag i Advent    10.00 Anders Kjærsig 

Torsdag d. 24. dec. Juleaften (billetter påkrævet, se opslag i bladet) 11.00 Anders Kjærsig 

Torsdag d. 24. dec. Juleaften (billetter påkrævet, se opslag i bladet) 12.00 Anders Kjærsig 

Torsdag d. 24. dec. Juleaften (billetter påkrævet, se opslag i bladet) 14.00 Anders Kjærsig 

Torsdag d. 24. dec. Juleaften (billetter påkrævet, se opslag i bladet) 15.00 Anders Kjærsig 

Fredag d. 25. dec. 1. juledag 10.00 Anders Kjærsig 

Lørdag d. 26. dec. 2. juledag 10.00 Anders Kjærsig 

Søndag d. 27. dec. Julesøndag 9.00 Rebecca Aagaard-
Poulsen 

Torsdag d. 31. dec. Nytårsgudstjeneste m/champagne 15.00 Anders Kjærsig 

 

JANUAR 2021 
 
Søndag 
 

 
d.    3. jan. 

 
Hellig Trekongers søndag 

 
10.00 

 
Anders Kjærsig    

Søndag d.  10. jan. 1. søndag efter Hellig Trekonger 10.00 Anders Kjærsig    

Gudstjenester og arrangementer i  

Skårup Kirke og Kirkeladen  
oktober 2020 - januar 2021 

under forudsætning af sundhedsmyndighedernes tilladelse. 

Se venligst mere på Skårup Kirkes hjemmeside: https://www.skaarupkirke.dk/ 

 

https://www.skaarupkirke.dk/

