Februar - april 2022

Skårup Kirke
– et sogn i Svendborg Provsti

Gospelgudstjeneste i Skårup Kirke
Fastelavnssøndag den 27. februar kl. 16 er
der gudstjeneste, hvor Skårup Kirkes
gospelkor Arise medvirker.
Læs mere på kirkens hjemmeside.

Det sker i Skårup Kirke Se www.skaarupkirke.dk
Nyt fra kirkegården
Vi har fået en ny medarbejder på kirkegården, Lene Caspersen:
Hej! Jeg hedder Lene. Jeg er udlært planteskole gartner. Har arbejdet mange år på
planteskole og været graver på V. Åby
kirkegård. Jeg har valgt at gå på deltid, så
derfor er jeg meget glad for at være blevet
ansat her i Skårup. Jeg er blevet taget rigtig godt i mod og glæder mig til foråret og
fremtiden på Skårup kirkegård.
Mange hilsner, Lene

AK’s Forsamlingshus
Deltag i debatten onsdag den 23. februar
kl. 16.30 – 17.30 i Kirkeladen og igen onsdag
den 16. marts og den 27. april.

Musik og Stilhed
Find ro i musikken og kirkerummet onsdag den 2. marts kl. 17 – 18 i kirken og
igen onsdag den 30. marts og den 4. maj.

Fyraftensforedrag
onsdag den 9. marts fra
kl. 17.00 - 19.30.
Johan de Mylius fortæller
om H C 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.

Søndag den 13. marts er der Indsamling
til Folkekirkens Nødhjælp
GIV 2 - 3 TIMER AF DIN TID FOR AT
HJÆLPE ANDRE!
Har du lyst til at blive indsamler?
Tag din ven, din familie eller nabo med
og meld dig til Jytte Philipsen på telefon
28 31 63 00 eller mød op i Kirkeladen kl. 11.
Der vil være et lille traktement efter indsamlingen ved 14-tiden.
Spørgsmål eller mere info? Ring til Jytte.

Syng Sammen
Som noget nyt flytter vi vores hyggelige
fællessang i Kirkeladen til fredag morgen
kl. 9.00.
Der vil efterfølgende være kaffe og rundstykker. Første gang fredag 1. april.

Minikonfirmander
Vi skulle have været i gang efter jul, men
pga. Corona blev dette udskudt.
Hold øje med hjemmesiden, hvor der vil
stå, hvornår vi starter her i foråret.

Kjærsigs klumme
Små bidder af skrift
Kører man mod Nyborg, kommer man til
Hesselager. Det ligger ti kilometer nord for
Skårup. Her kommer Spinoza fra, Danmarks
kendteste tryllekunstner. Spinoza tog filosofikum og var oppe i Spinoza, filosoffen fra
Holland, og ændrede sit navn til tryllekunstneren Spinoza. Fra Spinoza til Spinoza;
fra Holland til Hesselager. Tænk sig at være

Jeg elsker de små detaljer. Specielt simple

præst i det magiske Sydfyn? Gad vide, om

håndværksmæssige ting: Håndtag, fejelister,

der er en forbindelse mellem trylleri, filosofi

en skyggeliste, fodlister med snyd, skjulte

og teologi?

rum bag Siporex; indretning og halvfjerdserkøkken. Hessian og savsmuldstapet, grøn-

Hvem husker ”Billedbibel for børn” af

umbra og pines og brun-neutral. Så er jeg

Ester Salminen med overskriften ”Den

hjemme. Orange værelse med plakater af

Dejlige Have”? Den er fortalt i et klas-

ligegyldigheder. Brass Tagsten og rødbrun

sisk billedsprog uden store dogmatiske

mur med brun fuge.

påståeligheder. Hun er fra Sverige. Illustrationerne er af Kaj og Per Beckman. Har

Jeg elsker ro; elsker den daglige trivielle lige-

mit eget personlige eksemplar. Husker den

gyldighed; elsker det passive og fraværende,

som i går. Min datter fandt den frem, og

måden skoene står i entreen på; mælken

jeg var tilbage i bibel- og biografihistorien.

i skabet og tabet af selvtillid. Husker min

Den er rød med guldbetrukket side. Den

mormor og hendes datter og datterens

fik min bror og jeg læst op af. Det er ved at

søn. Kender ikke mig selv, men er på vej

være lang tid siden. Salminen er der ingen,

mod nye horisonter. Send flere penge, her

som læser i dag. Hun er erstattet af Sigurd

går det godt.

B. Fra mission til modernitet.
Jeg husker ikke særligt meget fra min ungdom. Blev jeg spurgt om min fortid, ville
det være svært at sige noget. Jeg husker
ikke, men bruger til gengæld skriften til at
genkalde begivenheder. Fortiden lukker sig
op, fordi man skriver om den. Skriften viser
fortidens virkelighed for mig. Det er både
kærlighed og nostalgi i samme tegn.

Anders Kjærsig

Kalender Skårup Kirke
februar - april 2022
FEBRUAR
Onsdag

d.

23. feb. AK’s Forsamlingshus

kl. 16.30

Anders Kjærsig

Søndag

d.

27. feb.

kl. 16.00

Anders Kjærsig

Onsdag

d.

2. mar. Musik og Stilhed

kl. 17.00

Rasmus Grønborg

Søndag

d.

6. mar. 1. søndag i Fasten

kl. 10.00

Anders Kjærsig

Onsdag

d.

9. mar. Fyraftensforedrag om H C Andersen

kl. 17.00

Johan de Mylius

Søndag

d.

13. mar. 2. søndag i Fasten

kl. 10.00

Anders Kjærsig

Onsdag

d.

16. mar. AKs Forsamlingshus

kl. 16.30

Anders Kjærsig

Søndag

d. 20. mar. 3. søndag i Fasten

kl. 10.00

Anders Kjærsig

Søndag

d.

27. mar. Midfaste søndag

kl. 10.00

Anders Kjærsig

Onsdag

d. 30. mar. Musik og Stilhed

kl. 17.00

Rasmus Grønborg

Fredag

d.

1. april Syng Sammen - Morgensang

kl. 9.00

Rasmus Grønborg

Søndag

d.

3. april Mariæ Bebudelse

kl. 10.00

Anders Kjærsig

Søndag

d.

10. april Palmesøndag

kl. 10.00

Anders Kjærsig

Torsdag d.

14. april Skærtorsdag

kl. 10.00

Anders Kjærsig

Fredag

d.

15. april Langfredag

kl. 10.00

Anders Kjærsig

Søndag

d.

17. april Påskedag

kl. 10.00

Anders Kjærsig

18. april 2. Påskedag

kl. 10.00

Anders Kjærsig

Faste – Gospelgudstjeneste
med ‘Arise’-koret

MARTS

APRIL

Mandag d.
Søndag

d. 24. april 1. søndag efter Påske

kl. 10.00

Anders Kjærsig

Onsdag

d.

kl. 16.30

Anders Kjærsig

27. april AK’s Forsamlingshus

MAJ
Søndag

d.

1. maj 2. søndag efter Påske

kl. 10.00

Anders Kjærsig

Onsdag

d.

4. maj Musik og Stilhed

kl. 17.00

Rasmus Grønborg

