april - juni 2021

Skårup Kirke
– et sogn i Svendborg Provsti

Nyt fra Kirkegården
Vi er godt i gang med at beskære på det
grønne område ved kirkens p-plads. Vi
har taget gran af og skal snart til at plante
forårsblomster (hornvioler).
Ud over det skal vi videre med fornyelsen
af kirkegården, som kort fortalt består af
udskiftning af hæk, planering af områder,

etablering og tilplantning af nye bede, nye
affaldsstationer, anlæg af nye urnegravsteder samt sikring af ustabile gravsten.
Alt dette sammen med den almindelige
vedligeholdelse, som efterhånden presser
sig på. Så vi keder os ikke :-)
Hilsen graver-teamet

Nyt fra Skårup Kirke
Årets konfirmander 2021
Pga. Covid-19 er årets konfirmationer
placeret på flere datoer end sædvanligt:

St. Bededag fredag den 30.april kl. 10.
Maja Lorenz Jensen
Malte Lorenz Jensen
Freya Bay Koch
Gudrun Johanna Sjøholm
Lørdag den 1. maj kl. 10
Malthe Jonstrup
Laura Rosgaard Kramer
Anton-Emil Kappel
Iben Mertins Hansen

Søndag den 27. juni kl. 10
Marie Dahl Povlsen
Isabella Bruun Holstebro
Nanna Marie Ottosen
Emilie Højlund Christensen
Sarah Dissing Mose
Freya Huus Elmelund
Benjamin Østervang Jørgensen
Anna Sofie Strange Eriksen
Michelle McCallum Petersen

Lørdag den 26. juni kl. 9.30
Malte Storm Kristensen
David Alexander Friis Jakobsen
Otto Lund Rønne Westhoff
Mathilde Schwartz Møller
Kristian Antvorskov Poulsen
Mikkel Martinus Eilsø
Marius Kristian Balle Jørgensen
Sebastian Rasmussen
Victoria Frydensberg Ludvig Larsen
Nikolaj Højsgaard Madsen
Lucas Emil Jensen
Anna Cecilie Friborg
Naja Sophia Brejnholm
Gustav Groth Eriksen

Lørdag den 26. juni kl. 11.30
Gry Dicte Sloth Skovgaard
Sofie Emilie Jensen
Lærke Højlund Bothe
Jonas Phu Gregersen
Julie Eva Hegaard Gullerup
Mikkel Søsborg Nielsen
Gry Valentin Janus
Mads Riis Abrahamsen
Lauge Sundstrup Qvortrup
Thilde Juul Rauer
Jonas Wilsdahl

Hvad sker der i Skårup Kirke?
I skrivende stund er der af gode grunde
ingen arrangementer i kirkens regi ud
over gudstjenesterne søndage kl. 10, men
så snart der lukkes op for yderligere forsamlingsmuligheder, er vi klar.
Derfor vil vi gerne igen opfordre alle til at
holde øje med kirkens hjemmeside www.
skaarupkirke.dk, hvor vi annoncerer, så
snart der sker nye ting.

Online-andagt
På hjemmesiden kan du se en video med
en kort andagt med et tema fra den aktuelle tid på kirkeåret: Først var der Hellig
Tre Konger, Fasten, Påsken og senere
kommer Pinsen. Gå ind og se på www.
skaarupkirke.dk

Kjærsigs klumme
Den upersonlige betjening!
Vi lever i et gennemrationaliseret samfund,
hvor kontakten mellem mennesker er
en forbandelse. Det tager nemlig tid og
penge, hvis mennesker skal kontakte
hinanden personligt. Derfor fjerner man
den personlige kontakt og erstatter den af
rationaliserede og elektroniske relationer.
Det gælder vores telefonsystem, postkasser,
postbude, lægehjælp. Selv ældreplejen
bliver elektrificeret. Nu skal hjemmehjælperen ikke længere bruge ti minutter
hos Maren i Kæret, men blot stikke hende
en mail. Patienter skal diagnosticeres med
fjernhjælp og ikke lægehjælp.
Er det den favre nye verden? Er det fremtidens samfund? Er det sådan, vi vil indrette
os? Er rationalisering kun et gode? Og er
det lettere at få betjening indenfor sådan
et system? Er det til borgernes fordel, eller
er det blot rationaliseringens selvakkumulering, der kritikløst driver værket?
Man kan stort set ikke ringe til nogen
privat eller offentlig institution, uden at
man bliver kørt i ring af deres respektive
ugennemskuelige telefonsystem. Ringer
man til politiet, skal man trykke sig igennem den ene elektroniske stemme efter
den anden. Det samme gælder, når man
ringer til SKAT – hej skat, det kræver mere
end tålmodighed. Ringer man til Telenor,
skal man afsætte en halv time for at klage
over en lille detalje – hvis man er heldig. Er
man uheldig, så kræver det mere end fire
samtaler, inden der sker noget. For ikke at
glemme advokatnævnet, som stort set er
umuligt at komme i kontakt med.

Hvem har ikke prøvet at gennemgå
hele rækken af trykmuligheder og så stå
måbende tilbage, når man endelig har
fået en person i røret, og efterfølgende
ikke ane en kuk om, hvorfor man egentlig
ringede? Det blev glemt undervejs i den
elektroniske jungle.
Det er efterhånden kun præsterne, som
man kan få en direkte kontakt til uden at
skulle klikke sig igennem en elektronisk
jungle. Men det er nok en uddøende race.
Man kunne forestille sig, at vi fik præstehuse, lige som vi har lægehuse, hvor hver
enkelt præst specialiserer sig til kun at
varetage opgaver, der ligger indenfor vedkommendes respektive kompetencefelt.
Så ringer menigheden - menigheden
bliver forvandlet til forbrugere - og møder
i deres iPhone en elektronisk stemme, der
giver én oversigten: tryk 1, hvis du vil tale
med en konfirmandpræst - han hedder
Henrik; tryk 2, hvis du vil tale med en
begravelsespræst - hun hedder Katrine;
tryk 3, hvis du ønsker sjælesorg - hos Lone
tryk 1, hos Lene tryk 2. Sådan kunne man
blive ved.
Lad os håbe, at præsterne stadig kan have
personlig kontakt. Også elektronisk. Uden
tryksystemer. Uden præstehuse. Tak.
Anders Kjærsig
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