
Det er blevet efterår. På kirkegården er der 
travlt med at skifte gamle hækplanter ud 
til nye og få gravet rødder fra visne træer 
og buske op, så der kan plantes nyt. 

Endvidere er stierne visse steder ble-
vet nivelleret, og der er lagt ny belægn-
ing. Snart vil der også komme gang i 
grandækning af gravstederne. Der er nok 
at se til. 
Vi ønsker alle et dejligt efterår.

  Efterår
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Efter hver kl. 10 - gudstjeneste er der 
’Tårnkaffe’, hvor man kan få sig en 
uforpligtende tår kaffe og en sludder i 
Tårnrummet, inden man går hjem.

På disse onsdag eftermiddage 3. november 
og 1. december kl. 17 – 18 kan en helt særlig 
stund nydes i vores smukke kirke. Rasmus 
Grønborg spiller smukt og stemnings-
fuldt på orgel og klaver, der er kaffe og te, 
stearinlys og en vidunderlig ro. 
Tid til eftertænksomhed, afstressning, bøn. 
Man kan komme og gå som man har lyst. 

Velkommen til fællessang i Kirkeladen 
kl. 19-20 tirsdag den 2. november og tirsdag 
den 30. november. Alle kan være med. 
Vi synger fra højskolesangbogen og hvad 
vi ellers har.

Jule - Syng Sammen vil tirsdag den 30. 
november indlede adventstiden. Her med-
virker både organist Rasmus Grønborg og 
vores præst, Anders Kjærsig. Denne vestjyske 
duo vil med både stort vid, godt humør og 
jysk lune guide os igennem en række af 
adventstidens og julens dejlige sange. 
 

Gospelkoret Arise holder festlig jule-
koncert tirsdag den 7. dec. kl. 19.30. Her 
kan man nyde et varieret program med 
gospel-klassikere som This Little Light, 
Oh Happy Day, kendte Carols i moderne 
arrangementer samt storsvingende og 
funky gospelhits fra nogle af nutidens 
store gospelkomponister. Mød også 
denne aften nogle af korets nye og 
meget talentfulde solister.
Gospelmusikkens livlige og glade budskab 
er en skøn måde at fejre julen på, der er 
garanteret julestemning, gang i den og 
højt humør ved denne koncert.

Søndag d. 12. december kl. 19.00 i Skårup 
kirke. En smuk og stemningsfuld tradition, 
hvor bl.a. Lejlighedskoret medvirker.

Tirsdag den 14. dec. er det en utrolig stor 
glæde at kunne præsentere en flok af de 
dygtige elever fra musikskolen. Det vides 
i skrivende stund ikke, hvem der deltager, 
men mon ikke vi vil høre både sangere, 
strygere, pianister og blæsere… et bredt og 
varieret repertoire i forskellige genrer. 
Lidt julemusik vil der nok også være på 
programmet. 

Traditionen tro er der den 31. dec. Nytårs-
gudstjeneste kl. 15. Efter tjenesten ønsker 
vi hinanden Godt Nytår med et glas 
bobler og snacks i Tårnrummet.

      Det sker i Skårup Kirke       Det sker i Skårup Kirke 

  Tårnkaffe

  De Ni Læsninger

  Musik og Stilhed

  Syng sammen

  Advent og jul i Skårup Kirke

  Gospel-julekoncert 

  Musikskolens julekoncert 

  Nytårsgudstjeneste



Små sprogtårne

Jeg ønsker mig ikke mere af tilværelsen 
end den kan byde mig. Sommetider er 
det opslidende, andre tider overvæld-
ende. Prøver på at modtage det bedste 
selv i de værste situationer. Det lykkes til 
tider, til andre tider falder jeg sammen 
og kommer ingen steder. Man snubler 
seks gange, men rejser sig syv. 

Sproget for mig er rummeligt. Det er 
ligesom en by, man færdes i, men uden 
overblik og dog. Jeg kører rundt i bil 
på må og få og ender alligevel et sted. 
Det giver en slags sikkerhed. Som regel 
kender jeg ruten, men jeg kender ikke 
det, der opstår på ruten. Sådan har jeg 
det med sproget: Det kender jeg, men 
er aldrig sikker på, hvor det ender. Her 
forsoner man sig med sin egen usikker-
hed og ved med sig selv, at alting får en 
ende. Så er man kommet så langt.

De gamle dørhåndtag, lofter og fodlister, 
karme og bundstykker siger mig meget. 
De var brune, udtrykket grønumbra var 
innovativt; falsede køkkenskuffer, fliser 
på badeværelset, et ikke tale-køkken, 
hvor alle talte med hinanden. Der var 
intet fællesskab, men stor solidaritet, alle 
hjalp hinanden og lod hinanden være i 
fred. Det kan jeg godt lide.

Når jeg kikker ud ad vinduet, ser jeg tre 
birketræer, to katte, en stak brænde og 
muligvis en smuk kvinde med en bar-
nevogn. Jeg vender blikket ind mod køk-
kenet. Her er der ro og fravær og en

stemning af tiden, som går uden at sige 
noget. Fortaber mig i begge verdener 
og ønske kun at blive dér. Det tager et 
øjeblik, og så er de forsvundet. Jeg vil 
huske det til evig tid.

Jeg holder meget af at køre en tur langs 
Svendborg Sund. Udsigten, vandet og 
roen inklusive bilens langsomme fart 
minder mig om, at døden er en realitet, 
men ikke i selve dette øjeblik. Tankerne 
får en vis fart, som om de er bestemt af 
rytmen fra bilens motor. Jeg kobler ud, 
sætter op i gear, træder let på speeder-
en, mens solen reflekterer sig i bølgen 
blå. Nu forsvinder livet i opgaven, og alt 
falder på plads. Det kan jeg godt lide.

Fordelen ved at være sig selv er, at man 
ikke skal tænke på andre. Fordelen ved 
de andre er, at man glemmer sig selv.

Holder meget af de vestjyske vidder og 
de ydmyge østbøjede birketræer - og 
æblerne på Sydfyn, der falder i stiletter.

Fordelen ved at blive ældre er, at man 
kan lukke noget bag sig.

Anders Kjærsig

      Kjærsigs klumme      Kjærsigs klumme



OKTOBER

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

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

NOVEMBER

Tirsdag d.    2. nov. Syng Sammen kl.  19.00 Rasmus Grønborg

Søndag d. 7. nov. Allehelgens Søndag kl. 16.00 Anders Kjærsig

Onsdag d. 10. nov. AKs Forsamlingshus kl. 16.30 Anders Kjærsig

Søndag d. 14. nov. 24. søndag efter Trinitatis kl.  9.00 Rebecca 
Aagaard-Poulsen

Søndag d. 21. nov. Sidste søndag i kirkeåret kl.  9.00 Rebecca 
Aagaard-Poulsen

Søndag d. 28. nov. 1. søndag i Advent kl. 10.00 Anders Kjærsig

Tirsdag d. 30. nov. Syng Sammen – jul kl. 19.00 Rasmus Grønborg
Anders Kjærsig

DECEMBER

Onsdag d.    1. dec. Musik og Stilhed kl.  17.00 Rasmus Grønborg

Søndag d. 5. dec. 2. søndag i Advent kl. 10.00 Anders Kjærsig

Tirsdag d.  7. dec. Gospelkorets julekoncert kl. 19.30
Christina Funch 
Mellgren 
Rasmus Grønborg

Søndag d. 12. dec. 3. s. i Adv. De Ni Læsninger kl.  19.00 Rebecca 
Aagaard-Poulsen

Tirsdag d. 14. dec. Musikskolens julekoncert kl.  19.00 Rasmus Grønborg

Søndag d. 19. dec. 4. søndag i Advent kl. 10.00 Anders Kjærsig

Fredag d. 24. dec. Juleaften kl. 14.00
kl. 15.30 Anders Kjærsig

Lørdag d. 25. dec. 1. Juledag kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 26. dec. 2. Juledag kl. 10.00 Anders Kjærsig

Fredag d. 31. dec. Nytårsaften kl. 15.00 Anders Kjærsig

JANUAR

Søndag d.   2. jan. Hellig Tre Konger kl.  10.00 Anders Kjærsig
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