december 2021 - februar 2022

Skårup Kirke
– et sogn i Svendborg Provsti

Jul og Nytår
Grandækning hører julen til og ligeledes
det tændte lys i kirkerummet hver eneste
aften og nat.
Både ude og inde er der mange traditioner,
der holdes i hævd.

Velkommen til december måneds
arrangementer i Skårup Kirke.
Glædelig jul og Godt Nytår.

Det sker i Skårup Kirke Se www.skaarupkirke.dk
Juleaftens gudstjenester

Musik og Stilhed

Velkommen til julegudstjenesterne

Find ro i musikken og kirkerummet onsdag

kl. 14 og 15.30.

d. 5. januar samt d. 2. februar kl. 17 - 18 i kirken.

Da vi sædvanligvis bliver mere end 100
personer i kirken juleaften, må vi på grund
af Coronarestriktioner bede alle om at
have Corona-pas med og vise det ved
indgangen. Dette gælder dog ikke for
børn under 15 år eller for personer, der kan
fremvise dokumentation for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test.
Skulle restriktionerne blive ophævet før jul,
bortfalder dette krav. Hold derfor venligst

Bliv minikonfirmand!
Hvis du går i 3. eller 4. klasse er du velkommen til at gå til minikonfirmand i Kirkeladen om lørdagene d. 15., 22. og d. 29.
januar 2022 kl. 10 - 15. D. 30. januar kl. 10-11
slutter vi af med en gudstjeneste i Skårup
kirke, hvor dine forældre og søskende er
velkomne. Tilmelding inden jul.

øje med kirkens hjemmeside.

Gospelgudstjeneste

Nytårsgudstjeneste

Fastelavnssøndag den 27. februar er der guds-

Traditionen tro er der den 31. dec. nytårsgudstjeneste kl. 15. Efter tjenesten ønsker
vi hinanden Godt Nytår med et glas bobler

tjeneste kl. 16, hvor Skårup Kirkes gospelkor
Arise medvirker. Sæt allerede nu kryds i kalenderen og læs mere på kirkens hjemmeside.

og snacks i Tårnrummet.

Fyraftensforedrag

Syng sammen

onsdag d. 9. marts 2022 fra kl. 17.00 - 19.30.

Velkommen tirsdag den 11. januar og den
8. februar kl. 19 – 20 i Kirkeladen.

AK’s Forsamlingshus
Deltag i debatten onsdag den 26. januar og
den 23. februar kl. 16.30 – 17.30 i Kirkeladen.

Johan de Mylius fortæller om HC Andersen.
Pris: 50,- for foredrag og traktement
Tilmelding til Jytte Philipsen på mail
jyttephilipsen@hotmail.com eller SMS på
28 31 63 00 senest torsdag den 3. marts af
hensyn til bestilling af mad.

Kjærsigs klumme
Erindringsglimt
Nostalgien trækker fortiden ind i evigheden.
Det kan erindringen ikke. Den bearbejder
blot fortid til nutid; ligesom det at huske blot
er en reproduktion af fortid. Nostalgi er langt
mere elastisk end det at erindre og huske.
Jeg tænker med nostalgi, hvilket skubber
min forestilling om tid og evighed ind i et

over tage og skorstene, som er fyldt med frost,

slags øjeblik, et billede, et ansigt, et blik, et

mens præsten går tur med sine terriere, letter

sted, en tid, noget jeg ser for mit indre øje, og

på hatten, lytter til et ligegyldigt program,

som var engang, og stadig eksisterer og altid

hæver stemmen, kikker sig omkring og

vil eksistere. Det kan jeg god lide. Det kræver

forsvinder ind i mængden af sne. Alt skal blive

et sprog, men det er levende.

hvidt. Den store hvide flok, vi ser – vi får at se!

Èn af mine dannelsesrejser foregik i bussen

Det skønne ved fester var tobak-bakken.

mellem Vejrup og Gørding. Vi er i 1977. Hver

Den havde sit eget liv. Den bevægede sig

morgen og hver eftermiddag fem dage i

mellem måltider, gav folk en oplevelse af

ugen blev vi transporteret til og fra skole.

pause, antistressende. Man inhalerede an-

Lidt søvnig stod man på bussen, satte sig

dre menneskers ånde, uden at være intimi-

på et sæde med hovedet på skrå, kinden

derende. Når bakken ikke gik rundt, røg

mod det kolde vindue, og sov ganske

ingen, men i det øjeblik, den gik rundt, røg

let. Det var en fantastisk tur. Man kunne

alle. Ingen krænkelse. Vi pulsede den ene

drømme, forestille sig alt det, man kunne

smøg efter den anden og gerne de stærke.

blive til; forelske sig i piger, der intet vidste;

Folk hostede og sang lejlighedssange, de alle

være skuespiller og rockstjerne og dog sid-

havde skrevet selv, men ikke kunne gentage.

de i bussen. Vi hørte ofte Scott McKenzie: “If
you’re going to San Francisco”. Vi havde en
opbyggelig chauffør.

Jeg holder af at køre langs vejen fra Lundeborg til Svendborg. Der er skove, marker og
hav. Der er også en rolighed, som kun find-

Sne er noget mærkeligt noget. Når den

es, når man sætter farten ned.

kommer, skaber den nostalgi. Vejret er

Den anden dag stoppede jeg op. Jeg kom

ikke uskyldigt, men er med til at trække

kørende langs skoven, efterfølgende kom en

vores barndom ind i nutiden. Jeg cyklede

mark. Her så jeg den største kronhjort, jeg

en sneeftermiddag gennem Storegade på

nogen sinde har set; majestætisk gik den

min fars gamle cykel og vidste, at jeg var

i alle sine kilo. Jeg stoppede bilen, hjorten

det lykkeligste menneske. Det var i 1976. To

vendte hovedet med sit store gevir, kikkede

år efter var vi dækket af sne. Vi isolerede os

på mig, og gik rolig videre mod skoven.

og hørte musik og læste bøger. Der blive jul,
igen og igen, og sneen daler fra himlen ned

Anders Kjærsig
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DECEMBER
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.

kl. 15.00

Anders Kjærsig

31. dec. Nytårsaften

JANUAR
Søndag

d.

2. jan. Hellig Tre Konger

kl. 10.00

Anders Kjærsig

Onsdag

d.

5. jan. Musik og Stilhed

kl. 17.00

Rasmus
Grønborg

Søndag

d.

9. jan. 1. søndag efter Hellig Trekonger

kl. 10.00

Anders Kjærsig

Tirsdag

d.

11. jan. Syng Sammen

kl. 19.00

Rasmus
Grønborg

Søndag

d.

16. jan. 2. søndag efter Hellig Trekonger

kl. 10.00

Anders Kjærsig

Søndag

d.

23. jan. 3. søndag efter Hellig Trekonger

kl. 10.00

Anders Kjærsig

Onsdag

d.

26. jan. AK’s Forsamlingshus

kl. 16.30

Anders Kjærsig

Søndag

d.

30. jan. 4. s. e. HTk - Familiegudstjeneste

kl. 10.00

Anders Kjærsig

FEBRUAR
Onsdag

d.

2. feb. Musik og Stilhed

kl. 17.00

Søndag

d.

6. feb. 5. søndag efter Hellig Trekonger

kl. 9.00

Tirsdag

d.

8. feb. Syng Sammen

kl. 19.00

Søndag

d.

Søndag

d.

Onsdag

13. feb. Søndag Septuagesima

Rasmus
Grønborg
Rebecca
Aagaard-Poulsen
Rasmus
Grønborg

kl. 10.00

Anders Kjærsig

20. feb. Søndag Seksagesima

kl. 9.00

Rebecca
Aagaard-Poulsen

d.

23. feb. AK’s Forsamlingshus

kl. 16.30

Anders Kjærsig

Søndag

d.

6. mar. 1. søndag i Fasten

kl. 10.00

Anders Kjærsig

Onsdag

d.

9. mar. Foredrag om H.C. Andersen

kl. 17.00

Johan de Mylius

MARTS

