
Så er sommerferien forbi, og vi er alle klar 
til at skyde sensommeren og efterårets 
aktiviteter i gang. I år håber vi på, at ar-
rangementerne kan gennemføres, og vi 
afventer den sidste åbning af kirkerne, så 
vi kan komme tilbage til normale tilstande 
omkring gudstjenester, bisættelser osv..

Vi forsøger at holde hjemmesiden 
www.skaarupkirke.dk opdateret hele tiden, 
så for en sikkerheds skyld opfordrer vi til, at 
man tjekker hjemmesiden for ændringer 
i tid og sted, inden man tager afsted til et 
arrangement.

Vi ønsker alle i Skårup og omegn en dejlig 
sensommer.

  Sensommer - så er vi i gang

Skårup KirkeSkårup Kirke
– et sogn i Svendborg Provsti

august - oktober  2021august - oktober  2021



Gospelkoret øver igen tirsdage 19-21.15 
fra 10. august, og vi håber at se en masse 
nye og gamle medlemmer. 
I Arise synger vi både den glade livs-
bekræftende traditionelle gospelmusik, 
moderne gospel, dansk gospel, samt 
afstikkere til andre genrer. Koret ledes 
af Christina Mellgren, som har mange 
års erfaring med rytmisk kor og i særde-
leshed med gospel. 
Koret akkompagneres ved alle korprøver 
og koncerter af vores storswingende 
organist, Rasmus.
Kom og prøv det! 
Kontakt evt. Christina eller Rasmus 
inden, så vi kan tage bedst muligt 
imod jer til øveaftenen.

Vi skyder sæsonens syng-sammen-
aftener afsted med en skøn sensommer-
aftensang i det grønne tirsdag den 24. 
august kl. 19-21.30 på plænen ved kirkens 
p-plads og graverhuset. Medbring tæpper 
og tag gerne en kande kaffe med. 

Der vil også være stole, hvis man har 
brug for det. 
Læs mere på kirkens hjemmeside 
www.skaarupkirke.dk 

Nu starter vi endelig det længe ventede 
AKs Forsamlingshus, hvor aktuelle emn-
er og temaer vendes og drejes.
Onsdag d. 1. september vil vi diskutere 
forholdet mellem eksperter og politikere 
med udgangspunkt i Covid-19 og de 
konsekvenser, det har fået. 

Onsdag d. 6. oktober 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 i Kirkeladen.
Læs mere på kirkens hjemmeside 
www.skaarupkirke.dk 

Første øvegang bliver onsdag 
d. 1. september kl. 10.00 - 11.45 i Kirkeladen.

      Det sker i Skårup Kirke       Det sker i Skårup Kirke 

   Sommer-fællessang: 
   Sangaften i det grønne

  Gospelkoret Arise

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.  

  AKs Forsamlingshus

   Lejlighedskoret ved Skårup    
   kirke starter igen

Det sker i Skårup Kirke (august-bladet) 
 
Gospelkoret Arise 
Gospelkoret øver igen tirsdage 19-21.15 fra 10. august, og vi håber at se en masse nye og gamle 
medlemmer.  
I Arise synger vi både den glade livsbekræftende traditionelle gospelmusik, moderne gospel, dansk 
gospel, samt afstikkere til andre genrer. Koret ledes af Christina Mellgren, som har mange års 
erfaring med rytmisk kor og i særdeleshed med gospel.  
Koret akkompagneres ved alle korprøver og koncerter af vores storswingende organist, Rasmus. 
Kom og prøv det!  
Kontakt evt. Christina eller Rasmus inden, så vi kan tage bedst muligt imod jer til øveaftenen. 
________________ 
 
Sommer-fællessang: Sangaften i det grønne 
Vi skyder sæsonens syng-sammen-aftener afsted med en skøn sensommer-aftensang i det grønne 
tirsdag den 24. august kl. 19-21.30 på plænen ved kirkens p-plads og graverhuset.  
Medbring tæpper og tag gerne en kande kaffe med.  
Der vil også være stole, hvis man har brug for det.  
Læs mere på kirkens hjemmeside www.skaarupkirke.dk  
 

 
_____________ 
 
Kjærsigs Forsamlinghus 
Nu starter vi endelig det længe ventede ’Kjærsigs Forsamlingshus’, hvor aktuelle emner og temaer vendes 
og drejes. 
Onsdag d. 1. september vil vi diskutere forholdet mellem 
eksperter og politikere med udgangspunkt i Covid-19 og de 
konsekvenser, det har fået.  
 
Onsdag d. 6. oktober 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 i Kirkeladen. 
Læs mere på kirkens hjemmeside www.skaarupkirke.dk  
 
 
_________________ 
 
Lejlighedskoret ved Skårup kirke starter igen. 
Første øvegang bliver onsdag d. 1. september kl. 10.00 – 11.45 i Kirkeladen. 
Korets første medvirken vil være ved Høstgudstjenesten søndag d. 10. oktober. 



Korets første medvirken vil være ved 
Høstgudstjenesten søndag d. 10. oktober.

Hvis du vil vide mere, kan du ringe til 
dirigenten, kirkesanger Erik H.A. Jakobsen 
på tlf. 2877 9170 eller sende en mail på 
erikja@get2net.dk 
Læs mere på kirkens hjemmeside
www.skaarupkirke.dk 

Man kan nu igen nyde en rolig og 
stemningsfuld eftermiddagsstund i 
vores smukke kirke kl. 17-18 
onsdag den 15. september
onsdag den 13. oktober
onsdag den 3. november
onsdag den 1. december

I stearinlysets skær med afdæmpet 
musik fra orglet og klaveret er der tid 
og ro til at lade tankerne flyde frit. 
Der er fri kaffe og the.
Læs mere på kirkens hjemmeside
www.skaarupkirke.dk

Vi starter igen sangaftenerne, hvor Ras-
mus Grønborg akkompagnerer sang 
fra den danske sangskat. Vi ses uforplig-
tende i Kirkeladen. Alle er velkomne. 
Vi synger tirsdag 
tirsdag den 28. september
tirsdag den 26. oktober
tirsdag den 30. november
Læs mere på kirkens hjemmeside 
www.skaarupkirke.dk 

- en foredragskoncert
torsdag den 14. okober.
kl. 17 - 19.30 i Kirkeladen

Connie Pilgaard Nielsen rejste i 2010 
igennem 17 stater i USA og Canada med 
sin guitar på ryggen og levede på gaden 
blandt hjemløse og andet godtfolk.

Denne rejse har affødt en flok sange. Det 
er sange om frihed, om at søge, længes 
og sætte sin sjæl fri. Connie spiller sine 
sange og fortæller historier fra en barsk 
og vidunderlig verden.
I pausen serveres lækre sandwiches 
samt øl og vand. 

Pris: 50,- for foredrag og traktement 
Tilmelding til Jytte Philipsen på mail 
jyttephilipsen@hotmail.com eller 
SMS på 28 31 63 00 
senest torsdag d. 7. oktober 
af hensyn til bestilling af mad. 

      Det sker i Skårup Kirke       Det sker i Skårup Kirke 

  Syng Sammen

  On the Road

  Musik og stilhed

Hvis du vil vide mere, kan du ringe til dirigenten, kirkesanger Erik H.A. Jakobsen på tlf. 2877 9170 
eller sende en mail på erikja@get2net.dk  
Læs mere på kirkens hjemmeside www.skaarupkirke.dk  
______ 
 
Musik og stilhed: 
Man kan nu igen nyde en rolig og stemningsfuld eftermiddagsstund i vores smukke kirke kl. 17-18 
onsdag den 1. september, den 6. oktober, den 3. november og den 1. december. 
I stearinlysets skær med afdæmpet musik fra orglet og klaveret er der tid og ro til at lade tankerne 
flyde frit. Der er fri kaffe og the. 
Læs mere på kirkens hjemmeside www.skaarupkirke.dk 
_____________________ 
 
 
Syng Sammen 
Vi starter igen sangaftenerne, hvor Rasmus Grønborg akkompagnerer sang fra den danske 
sangskat. Vi ses uforpligtende i Kirkeladen. Alle er velkomne.  
Vi synger tirsdag den 21.september, den 26. oktober og den 30. november. 
Læs mere på kirkens hjemmeside www.skaarupkirke.dk  
_____________ 
 
On the Road - en foredragskoncert 
tors. den 14. okt. kl. 17 - 19.30 i Kirkeladen 

 
Connie Pilgaard Nielsen rejste i 2010 igennem 17 stater i USA og Canada med sin guitar på ryggen 
og levede på gaden blandt hjemløse og andet godtfolk. 
Denne rejse har affødt en flok sange. Det er sange om frihed, om at søge, længes og sætte sin sjæl 
fri. Connie spiller sine sange og fortæller historier fra en barsk og vidunderlig verden. 
I pausen serveres lækre sandwiches samt øl og vand.  
Pris: 50,- for foredrag og traktement  
Tilmelding til Jytte Philipsen på mail jyttephilipsen@hotmail.com eller SMS på 28316300  
senest torsdag d. 7.okt af hensyn til bestilling af mad.  
________________ 
 
 
 
 



Postkassens rationalisering

Den danske filosof K.E. Løgstrup har 
tidligt i sit forfatterskab – midt i 30’erne 
– nogle overvejelser over rationalisering 
og teknificering af virkeligheden. I en 
kronik beklager han, at håndværkeren 
og håndværket er ved at uddø. Det er 
blevet erstattet af samlebånd og akkord-
producerende industriarbejdere. 

Løgstrup bruger et eksempel med 
dørhåndtaget. Et dørhåndtag er ikke 
længere så personligt udført som før. 
Det er blevet til en masseproduktion, 
rationelt og uden detaljer og menneskelig 
formning. Løgstrup mener, at denne 
udvikling går ud over øjet - og hånden. 
Hvis ikke vi omgås produkter med personligt 
snit og forskellighed - dørhåndtaget -, 
så mister vi evnen til at se og fornemme 
nuancer. Løgstrup var antirationalist. 

Jeg kom til at tænke på Løgstrups kritik 
af rationalisme, da jeg kørte en tur i 
Svendborg. Specielt med henblik på den 
måde postkasserne er placeret. De må 
ikke længere stå i forlængelse af huset, 
som de gjorde det for år tilbage, men 
skal ud til vejen for at rationalisere 
postbudenes arbejde. Man må heller ikke 
have en ganske almindelig brevsprække. 
Den skal kittes til. Alt dette skete med 
den nye postlov, der blev indført i 2011. 
Den har nu ti års jubilæum. 

Før postloven blev indført, kunne det 
enkelte menneske selv afgøre, hvor 
postkassen skulle placeres - om den 

skulle sidde ved siden af døren eller 
være en sprække i døren alt efter husets 
karakter. De fleste havde en brevsprække, 
for så kunne de hilse på postbuddet, når 
han kom op til døren. 

Engang kom postbuddet glad fløjtende 
med breve og aviser. Der var som regel 
kaffe på kanden. Han fik en uforpligtende 
sludder med de ældre damer. På den 
måde udførte han flere erhverv på 
samme tid. Officielt var han postbud. 
Men han var også budbringer af en sund 
blanding af sladder og sjælesorg. Selv 
om posten skulle ud på trods af vinter, 
regn og slud, var der alligevel tid til at 
smile. Det gør postbudene ikke mere. 
Smilet er forsvundet. I stedet bliver de 
stressede, fordi de i dag skal nå langt flere 
husstande end rimeligt er. Og med den 
nye rationalisering skal postbudene ikke 
engang ud af bilen for at aflevere breve.

Vi holder ikke blot en del af det andet men-
neskets liv i vore hænder - som Løgstrup 
senere udtrykker det -, vi mærker så san-
delig også det andet menneske ved at
fornemme dét, mennesket har produceret. 
For postbudenes vedkommende har de 
sluppet det andet menneske i rational-
iseringens hellige navn.    Anders Kjærsig

      Kjærsigs klumme      Kjærsigs klumme



     Årets konfirmander i Skårup Kirke 2021     Årets konfirmander i Skårup Kirke 2021



AUGUST

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

Tirsdag d. 17. aug. Gospelkoret Arise øver i Kirken kl. 19.00
Christina Mellgren
Rasmus Grønborg

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

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

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

SEPTEMBER

Onsdag d. 1. sept. Lejlighedskoret starter igen kl. 10.00 Erik Jakobsen

Onsdag d. 1. sept. AKs Forsamlingshus i Kirkeladen kl. 16.30 Anders Kjærsig

Søndag d. 5. sept. 14. søndag efter Trinitatis kl.  10.00 Rebecca 
Aagaard-Poulsen

Søndag d. 12. sept. 15. søndag efter Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d. 15. sept. Musik og Stilhed i kirken kl. 17.00 Rasmus Grønborg 

Søndag d. 19. sept. 16. søndag efter Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig  

Søndag d. 26. sept. 17. søndag efter Trinitatis kl.  9.00 Rebecca 
Aagaard-Poulsen

Tirsdag d. 28. sept. Syng Sammen i Kirkeladen kl. 19.00 Rasmus Grønborg 

OKTOBER

Søndag d.    3. okt. 18. søndag efter Trinitatis kl.  10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d. 6. okt. AKs Forsamlingshus i Kirkeladen kl. 16.30 Anders Kjærsig

Søndag d. 10. okt. 19. søndag efter Trinitatis, 
høstgudstjeneste kl. 10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d. 13. okt. Musik og Stilhed i kirken kl.  17.00 Rasmus Grønborg

Torsdag d. 14. okt. Foredrag/koncert: ’On the Road’ 
I Kirkeladen kl. 17.00 Connie Pilgaard 

Nielsen

Søndag d. 17. okt. 20. søndag efter Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 24. okt. 21. søndag efter Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Tirsdag d. 26. okt. Syng Sammen i Kirkeladen kl. 19.00 Rasmus Grønborg

Søndag d. 31. okt. 22. søndag efter Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Kalender Skårup Kirke Kalender Skårup Kirke 
august - oktober 2021 august - oktober 2021                                                  


