
Det er dejligt, at kirken igen er åben for 
almindelig gudstjeneste, og at vi igen må 
synge, så det gør vi :-).
Der er som bekendt gudstjeneste hver 
eneste søndag - også igennem sommer-
ferien.
Efter ferien starter vi med de arrangementer, 
der har ligget i dvale i meget lang tid, og vi 

håber naturligvis, at I alle vil komme og 
deltage i de forskellige ting.

Hold øje med hjemmesiden 
www.skaarupkirke.dk , hvor det vil fremgå, 
hvornår de forskellige ting løber af stabelen.

Vi ønsker alle en dejlig sommerferie. 

  Velkommen igen

Skårup KirkeSkårup Kirke
– et sogn i Svendborg Provsti

JUNI

Søndag d. 20. juni  3. søndag efter Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Lørdag d. 26. juni Konfirmation kl.   9.30 Anders Kjærsig

Lørdag d. 26. juni Konfirmation kl.  11.30 Anders Kjærsig

Søndag d. 27. juni 4. søndag efter Trinitatis Konfirmation kl. 10.00 Anders Kjærsig

JULI

Søndag d. 4. juli 5. søndag efter Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 11. juli 6. søndag efter Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig  

Søndag d. 18. juli 7. søndag efter Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 25. juli 8. søndag efter Trinitatis kl.  9.00 Rebecca 
Aagaard-Poulsen

AUGUST

Søndag d.    1. aug. 9. søndag efter Trinitatis kl.  9.00 Rebecca 
Aagaard-Poulsen

Søndag d.  8. aug. 10. søndag efter Trinitatis kl.  9.00 Rebecca 
Aagaard-Poulsen

Søndag d. 15. aug. 11. søndag efter Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 22. aug. 12. søndag efter Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Tirsdag d. 24. aug. Højskolesangaften i det grønne kl. 19.00 Rasmus 
Grønborg m.fl.

Søndag d. 29. aug. 13. søndag efter Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

SEPTEMBER

Søndag d.    5. sep. 14. søndag efter Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Kalender Skårup Kirke Kalender Skårup Kirke 
juni - august 2021 juni - august 2021                                                  

juni - august 2021juni - august 2021



På kirkegården står alt frodigt og flot i 
takt med de forhåbentligt snart stabile 
”forårstemperaturer” :-).   
Vi har fået lagt rullegræs forskellige steder 
på kirkegården, noget som ladet vente på 
sig på grund af det kolde forår, men det er 
endt med et superflot færdigt resultat.

Så har vi haft besøg af stenhuggeren, som 
har hjulpet med at få styr på de ustabile 
gravsten. Her er vi næsten færdige. 
Ellers har vi stadig gang i udskiftning af 
de gamle hække, hvilket vi løbende vil 
komme videre med i løbet af de næste år.

God sommer, Anders

Der synges overalt i disse tider, og Skårup 
er ingen undtagelse, men pas på - det er 
stærkt vanedannende.

24. august kl. 19.00 - 20.30 holder vi et hyg-
geligt arrangement med fællessang fra 
den nye højskolesangbog. Medvirkende 
og aftenens værter er Skårup kirkes præst, 
kirkesanger og organist. Hvis vejret tillader 
det, sidder vi på plænen ved kirkens parke-
ringsplads, og ellers er vi i kirken. 

Medbring tæppe og kaffe eller andet til at 
smøre stemmebåndet. Der vil også være 
stole til dem der har brug for det.

Den nye højskolesangbog har 150 nye sange 
med. Der har været skrevet meget om den 
nye højskolesangbog og valget af sange, og 
vi glæder os til at synge både de nye og de 
gode gamle sange sammen med jer.

      Nyt fra Skårup Kirke      Nyt fra Skårup Kirke

  Sangaften med den 
  nye højskolesangbog

Der ”ryger” friheden!

Nu kører debatten igen om regulering af 
rygepolitikken på de kommunale arbejds-
pladser. Det gælder specielt i København-
sområdet. Man har forbudt rygning i arbejds-
tiden og ikke mindst i lokaler, hvor der 
optræder andre mennesker. Den regel, 
tror jeg, både rygere og ikke-rygere finder 
rimelig. Det drejer sig om almen menne-
skelig skønsomhed og gensidig respekt. 
Det tager ingen skade af. 

Men nu vil man udvide reglen til også at 
gælde de ansattes fritid og frihed. Dvs. når 
de har pause og selv kan administrere over 
deres vaner. Har man frokostpause, må 
man ikke liste sig ud på den anden side af 
matriklen og tænde sig en smøg. Man må 
godt få motionen, men man må ikke ryge. 
Og det er, skønt man har fri og er i det fri 
og på ingen måde generer andre. 

Reglen viser tydeligt, at staten overtager 
mere og mere af den personlige frihed. Vi 
bestemmer ikke længere over vort eget liv 
ikke engang i fritiden - også selv om man 
tager hensyn til andre. Man må i forlængelse 
af dette spørge: hvor går grænserne for 
statens indblanding i det personlige liv i 
det hele taget? Formynderi frisætter jo ikke 
mennesker til at tænke selv. Tværtimod. 
Det er den ene ting. 

Den anden ting er, at man med en regel af 
den karakter marginaliserer og stigmatiserer 
rygerne endda i sådan en grad, at man kan 
sammenligne dem med hardcore alko-
holikere og narkomaner, der ikke har styr 
på deres liv. På den måde reducerer man 
rygernes menneskelighed og frarøver dem 

evner som både skønsomhed, personlig 
integritet, seriøsitet og manglende kontrol i 
stort set alle livets facetter. I dette perspektiv 
har en ryger ikke blot en last, men er til last 
og kan derfor aldrig få samme personlig 
status som en ikke-ryger. Man må spørge: 
Vil en kommune vitterlig være med til at 
fremme et sådan menneskesyn? 
Det er tankevækkende!

Hvad hvis man forfulgte alle de arbejdere, 
som sidder og surfer på nettet ikke blot i 
fritiden men i arbejdstiden og for borgernes 
penge? Endda på de lyssky sider? Hvad 
skulle man gøre ved dem? Skulle de også 
stemples? Straffes? Begrænses? Frarøves 
frihed? Eller de, der ikke overholder normal-
vægten og enten er for fede eller for tynde? 
Hvad skulle man stille op med dem? Og 
de der har astma? Hvad med de støjende? 
Støjrum til de støjende? Sådan kunne man 
blive ved i det uendelige. 

En kultur, der udvikler sig i denne retning, 
har på samme tid mistet både realitetssans 
og medmenneskelighed. Man må spørge: 
Er en rigid og politisk korrekt forestilling 
om rygning vitterlig mere værd end frihed 
og integritet, medmenneskelighed og 
skønsomhed? Det håber jeg ikke. 
Så langt skal vi ikke nå – så ”ryger” friheden!

Anders Kjærsig

      Kjærsigs klumme      Kjærsigs klumme

Indlæg til juni kirkebladet: 

Sangaften med den nye højskolesangbog.  
 
Der synges overalt i disse tider, og Skårup er ingen undtagelse, men pas på - det er stærkt vanedannende. 
24. august kl. 19.00 - 20.30 holder vi et hyggeligt arrangement med fællessang fra den nye 
højskolesangbog.  
Medvirkende og aftenens værter er Skårup kirkes præst, kirkesanger og organist. Hvis vejret tillader det, 
sidder vi på plænen ved kirkens parkeringsplads, og ellers er vi i kirken.  
Medbring tæppe og kaffe eller andet til at smøre stemmebåndet.  
Der vil også være stole til dem der har brug for det. 
 
Den nye højskolesangbog har 150 nye sange med. Der har været skrevet meget om den nye 
højskolesangbog og valget af sange, og vi glæder os til at synge både de nye og de gode gamle sange 
sammen med jer. 

 

_________________________________________________________________________________ 

Indlæg til kirkebladet 

Det er dejligt, at kirken igen er åben for almindelig gudstjeneste, og at vi igen må synge, så det gør vi "#$%. 
Der er som bekendt gudstjeneste hver eneste søndag – også igennem sommerferien. 

Efter ferien starter vi med de arrangementer, der har ligget i dvale i meget lang tid, og vi håber naturligvis, 
at I alle vil komme og deltage i de forskellige ting. 

Hold øje med hjemmesiden www.skaarupkirke.dk , hvor det vil fremgå, hvornår de forskellige ting løber af 
stabelen. 

Vi ønsker alle en dejlig sommerferie.  

  Nyt fra Kirkegården


