Kjærsigs klumme

Når det gode frister os
Tekst:
Sognepræst Anders Kjærsig

Velmenende mennesker, der er ude i en
god sags tjeneste, kan være farlige. De
stirrer sig blind på deres egen skråsikre
forestilling om, hvad der er godt. Ikke kun
for sig selv, men også for alle andre.
Fristelsen til at sætte egen godhed i system
er alt for besnærende. Når mennesker er
ude i en god sags tjeneste, kan næsten
intet stoppe dem.
Trafikforskere bliver rasende, hvis man
tager til orde mod sikkerhedsseletvangen
og betvivler deres statistikker.
Selekampagnerne bilder bilisterne ind, at de
næsten er usårlige, hvis bare de lægger sig
i selen. Så kan man nemlig køre ind i andre
uden selv at tage skade.
Men det bedste argument for at køre
ordentligt er medtrafikanternes sårbarhed.
Jeg skal passe på de andre. Det gør
sikkerhedsselen mig blind for.
Sikkerhedsselen er i virkeligheden et våben
rettet mod alle de andre trafikanter, som må
have trukket deres kørekort i en af DSB’s få
fungerende billetautomater.
Velmenende mennesker ude i en god sags
tjeneste er farlige. Når mennesker er ude i
en god sags tjeneste, kan næsten intet
stoppe dem. Det er ligesom med retfærdige
krige. De er skånselsløse, for man kæmper
ikke bare imod noget, man kæmper også for
noget. Man fristes af sin egen godhed.
I flere år har man talt vidt og bredt om
rygerelaterede sygdomme. En rygerelateret
sygdom er ikke direkte forårsaget af
rygning. Man ved faktisk kun, at den, som
fik sygdommen, også røg. Det fortaber sig

altså i det uvisse, hvordan sygdom og
rygning er forbundet med hinanden. På den
måde kan en hvilken som helst sygdom
kædes sammen med rygernes lastefulde liv.
I fremtiden vil vi komme til at høre meget
mere om fedmerelaterede sygdomme. Og
en dag vil al uønsket adfærd blive samlet
under betegnelsen misbrugsrelaterede
sygdomme. Arbejdsrelaterede sygdomme
kan aldrig forekomme, da man gerne må
arbejde. Vi må ikke nyde, men vi må godt
yde.
Det er helt i tidens ånd at flytte fokus fra
sygdommen til den syge. Kan vi ikke komme
sygdommen til livs, kan vi komme den syge
til livs. Arbejdsløsheden kan vi ikke gøre
noget ved, men de arbejdsløse kan vi
behandle, aktivere, motivere, genere og
mobbe. Alt dette i godhedens tjeneste.
Godheden sat i system er ond. Det gode
eksisterer i alt sin skønsomhed mellem
mennesker, når vi tager hensyn til hinanden.
Men sættes godheden i system begynder vi i
stedet at undertrykke andre.
Ikke et ord om minkskandalerne og Covid19.

Det sker i Skårup Kirke

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 4 tjenester:
Julegudstjeneste kl. 11.00
Julegudstjeneste kl. 12.00
Julegudstjeneste kl. 14.00
Julegudstjeneste kl. 15.00
For at få en plads 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 , Skårup Kirkebakke 3,
den 21., 22. og 23. dec. kl. 15 – 18.
Vi glæder os til at se jer alle juleaften og
ønsker en glædelig december og jul.

Se mere på kirkens hjemmeside
www.skaarupkirke.dk

Velkommen til
Nytårsaftens gudstjeneste
d. 31. december 2020 kl. 15.
Samme dilemma om fællessang gør sig
gældende ved Nytårsaften, hvor vi sædvanligvis er op til 100 personer samlet til en
festlig gudstjeneste kl. 15 i kirken
med efterfølgende champagne.
I år vil vi forvandle denne dejlige
gudstjeneste til en mere koncertagtig tjeneste
med gæstemusikere og -sangere og med de
sædvanlige tekster, prædiken, velsignelse og
det hele, men uden fællessang.
Vi håber naturligvis, at alle forstår
nødvendigheden af disse foranstaltninger
og håber desuden, at ligeså mange som
hidtil gerne vil komme og være med.

Syng Sammen

sættes på pause

Den første tirsdag hver måned i vinterhalvåret
plejer vi at mødes og synge af hjertens lyst
fra Højskolesangbogen og andre gode bøger.
Dette er sat på pause fra jul indtil videre pga.
Corona, men tages op igen, så snart vi kan.

AK’s Forsamlingshus
For en hel del år siden i sit tidligere embede
lavede vores præst, Anders Kjærsig et
debatforum, der hed ’AK´s Forsamlingshus’. Det var inspireret af det daværende
Højlunds Forsamlingshus, blandet med den
erfaring, AK havde som højskolelærer.
Ideen gik i al sin enkelhed ud på, at man
tog et aktuelt emne - det være sig et
begreb, en politisk beslutning eller en
kulturel strømning - op til diskussion.
”Jeg indledte altid med at brede problemet
ud ved at se på det ud fra forskellige
filosofiske og litterære positioner.
Efterfølgende var der så debat, og her var
ordet frit. Enhver kunne komme med sin
holdning og sine betragtninger. Man skulle
ikke forberede noget hjemmefra; hverken
læse et kapitel i en bog eller se en speciel
udvalgt film. Man skulle blot møde op og
sige sin mening. Det var alt, men det var
heller ikke så lidt. Det var både
stimulerende og underholdende at være
med til, uanset hvor mange vi var”.
Denne ide vil vi i Skårup Kirke gerne dele
med borgerne. Derfor inviterer vi nu til
AK´s Forsamlingshus:
Onsdag d. 20. januar vil vi diskutere
forholdet mellem eksperter og politikere
med udgangspunkt i Covid-19 og
minkskandalerne.
Onsdag d. 10. februar vil vi diskutere
forholdet mellem individ, samfund og stat,
og den position de har i forhold til hinanden.
Begge gange er det kl. 16.30 og varer en
god time, så man kan komme hjem inden
spisetid.
Vi håber så mange som muligt har tid til at
komme.
NB! Også i AKs Forsamlingshus tager vi højde for
Covid19-reglerne med håndsprit, behørig afstand og
fornuftig indretning. Alle er velkomne.

Musik og Stilhed
Hen over vinteren kan man i skumringstiden
mellem kl. 17.00-18.00 komme ind i kirken og
lytte til Rasmus Grønborg på klaver og orgel
onsdag den 6. januar, den 10. februar,
den 10. marts samt den 7. april.
Man kan tage en kop kaffe eller the med ind
fra tårnrummet, man kan tænde et lys og
ellers bare sidde og slappe af fra hverdagens
larm og uro og nyde musikken og rummet.

Det nyvalgte menighedsråd
i Skårup Kirke tiltræder ved kirkeårets
begyndelse 1. søndag i Advent
Helle Bøving-Andersen – formand
Jytte Steen Philipsen – næstformand/kirkeværge
Kaj Stillinger – kontaktperson
Anne Grethe Jensen – kasserer
Lotte Zarlang - sekretær
Anne Dorthe Christensen – rådsmedlem
Mogens Nye – rådsmedlem
Menighedsrådet afholder som altid møde den 3.
tirsdag hver måned. Møderne er offentlige.
Dagsordener og referater kan læses på kirkens
hjemmeside www.skaarupkirke.dk

Nyt fra Skårup Kirkegård
Der bliver lige nu skiftet hæk på kirkegården,
så de gamle thujaer erstattes med taks.
Grandækningen er omtrent færdig, og flere af
de nye staudebede er etableret. Der er travlt
og mange bolde i luften med et flot resultat i
sigte.
God jul fra Anders, Jesper og Petra.

Gudstjenester og arrangementer
i Skårup Kirke og Kirkeladen
december 2020 - marts 2021
under forudsætning af sundhedsmyndighedernes tilladelse.
Se venligst mere på Skårup Kirkes hjemmeside: www.skaarupkirke.dk

DECEMBER
Søndag

d. 20. dec.

4. søndag i Advent

Torsdag

d. 24. dec.

Juleaften (billetter påkrævet, se opslag her i bladet)

10.00

Anders Kjærsig

11.00 & 12.00

Anders Kjærsig

14.00 & 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

Torsdag

d. 31. dec.

Nytårsgudstjeneste m/champagne

15.00

Anders Kjærsig

9.00

Rebecca AagaardPoulsen

JANUAR 2021
Søndag

d.

3. jan.

Hellig Trekongers søndag

10.00

Anders Kjærsig

Onsdag

d.

6. jan

Musik og Stilhed

17.00

Rasmus Grønborg

Søndag

d. 10. jan.

1. søndag efter Hellig Trekonger

10.00

Anders Kjærsig

Søndag

d. 17. jan.

2. søndag efter Hellig Trekonger

10.00

Anders Kjærsig

Onsdag

d. 20. jan.

AK’s Forsamlingshus – ’Eksperter og politikere…’

16.30

Anders Kjærsig

Søndag

d. 24. jan.

Sidste søndag efter Hellig Trekonger

10.00

Anders Kjærsig

Søndag

d. 31. jan.

Søndag Septuagesima

10.00

Anders Kjærsig

FEBRUAR 2021
Søndag

d. 7. febr.

Søndag Seksagesima

10.00

Anders Kjærsig

Onsdag

d. 10. febr.

Musik og Stilhed

17.00

Rasmus Grønborg

Søndag

d. 14. febr.

Fastelavnssøndag

10.00

Anders Kjærsig

Søndag

d. 21. febr.

1. søndag i Fasten

9.00

Onsdag

d. 24. febr.

AK’s Forsamlingshus – ’Individ, samfund og stat…’

16.30

Anders Kjærsig

Søndag

d. 28. febr.

2. søndag i Fasten

10.00

Anders Kjærsig

Anden præst

MARTS 2021
Søndag

d. 7. marts

3. søndag i Fasten

10.00

Anders Kjærsig

Onsdag

d.10.marts

Musik og Stilhed

17.00

Rasmus Grønborg

Søndag

d.14.marts

Midfastesøndag

10.00

Anders Kjærsig

