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I anledning af at vores sognepræst, 

Anders Kjærsig, 

fylder 60 år i april, inviterer Menighedsrådet 

hermed til fejring og reception i Skårup Kirkelade 

søndag den 24. april kl. 11 – 14. 

Vi starter dagen med en festlig højmesse i 

Skårup Kirke kl. 10. 

Alle er velkomne - også dér.



Der er igen debat i Kirkeladen onsdag 
den 27. april og onsdag den 18. maj. 
Begge dage kl. 16.30 - 17.30

Vi mødes igen til den hyggelige morgen-
fællessang i Kirkeladen fredag den 6. maj 
og 3. juni kl. 9.00.  
Der vil efterfølgende være formiddagskaffe.

Forårets sidste mulighed inden sommer-
ferien: Find ro i musikken og kirkerummet 
onsdag den 4. maj kl. 17 – 18 i kirken.

Der er konfirmationer i Skårup Kirke Store 
Bededag fredag den 13. maj kl. 9.00, 10.30 
og 12.00.Konfirmandernes navne vil kunne 
læses på kirkens hjemmeside.

Tirsdag den 31. maj kl. 19.30 er der koncert 
i Skårup Kirke. Se mere på hjemmesiden.

Torsdag den 16. juni kl. 19.00 - 20.30 er 
der fællessang på græsset ved kirkens 
p-plads. 
Medbring tæppe og kaffe eller andet til at 
smøre stemmebåndet. 
Der vil være stole til dem der har brug for 
det. Alle er velkomne.
Er der dårligt vejr, går vi indenfor. Læs 
mere om arrangementet på hjemmesiden.

Da menighedsrådet til maj ikke længere 
er fuldtalligt (7 medlemmer og 2 supple-
anter), kan man til september stille op og 
blive valgt ind. Se mere på hjemmesiden, 
hvor datoer mv. vil fremgå.

      Det sker i Skårup Kirke       Det sker i Skårup Kirke Se www.skaarupkirke.dkSe www.skaarupkirke.dk

  Morgen-Syng-Sammen

  Musik og Stilhed 

  Konfirmationer 2022

  Koncert med gospelkoret Arise    AKs Forsamlingshus

  Sangaften i det grønne 

  Suppleringsvalg til Menighedsrådet

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.  



Rejsens grammatik 
Ja natten den er lys & lang
som vejen hjem til der hvor
min uredte seng står
frit i rummet fristende & klar
med drømme der vil ku' sende
enhver til verdens ende
men jeg la'r andre om at sove & forbli'r i 
min tro på at vinden hvisker i mit øre ka' 
du høre græsset gro
CV. Jørgensen

Sproget rummer i sig selv rejsens 
mulighed. Det ligger i de forholdsord, vi 
bruger, når vi taler om at rejse. Man rejser 
ud i det blå og ind i det grå. Man rejser 
hen over vande frem og tilbage mellem 
lande. Man rejser op til månen fra jorden 
og ned igen, rundt i ring det går. Havde 
sproget ingen forholdsord, gik rejsen i stå. 
Vi kan ikke rejse, hvis ikke der er forbun-
det et fra og til, et frem og tilbage, et op 
og ned og et ud og ind.  
Homers store helt Odysseus rejste ud i 
verden, men kom hjem igen klogere og 
stærkere, end da han drog derfra. Abra-
ham fra Det gamle Testamente rejste 
også. Han drog op fra Ur mod Kanaan, 
landet der flød i mælk og honning, men 
han kom aldrig frem og nåede ikke hjem. 
Colombus nåede derimod til Amerika, 
men Amerika nåede fra da af aldrig mere 
tilbage til sig selv. H.C. Andersen skrev: "at 
rejse er at leve" - det gjorde Søren Kier-
kegaard, rejste, men rejsen gik mere ind i 
sjælens afkroge end ud i verden. 
Karen Blixen skriver et sted, at hendes 
bevidsthed er 3000 år. Sproget er ca. 

7000 år. Kulturdannelser 50.000 år, 
mennesket 150.000 år. Vi taler om histo-
rien, og alt det vi har drevet det til, rejser 
frem og tilbage i verden, som om den 
ene og alene er vores ejendom. 
Sproget er i sig selv en rejse. Det kan føre 
os frem og tilbage i tiden, det kan skabe 
bevægelse på stedet, det kan føre os op 
og ned og ud og hjem, så man farer vild i 
syntaksernes og grammatikkens landsk-
ab. 
Man kan rejse kloden rundt, men møder 
man ingen historier, så bliver det svært 
at fortælle og fastholde sin egen, uanset 
hvor meget man ser. 
Det gælder for alle dannelsesrejser, de 
foregår i et krydsfelt mellem den indre 
fortælling og den ydre fortælling. Det 
gjaldt for Odysseus, der fik sin fortælling 
gennem den fortælling, rejsen bød 
ham; det gjaldt for Abraham, der fik sin 
fortælling gennem den fortælling, Gud 
påbød ham. 
At rejse er at leve! Man kan ikke leve af at 
rejse, men når man rejser, så lever man. 
Både af de fortællinger som opstår under 
rejsen, og ikke mindst de fortællinger, der 
holder ved efter rejsen.

Anders Kjærsig

      Kjærsigs klumme      Kjærsigs klumme



APRIL

Søndag d. 24. april 1. søndag efter Påske kl.  10.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 24. april Fødselsdagsreception for 
Anders Kjærsig i Kirkeladen kl.  11.00 Menighedsrådet

Onsdag d. 27. april AK’s Forsamlingshus kl.  16.30 Anders Kjærsig

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

Fredag d. 6. maj Morgen Syng Sammen i Kirkeladen kl.   9.00 Rasmus Grønborg

Søndag d. 8. maj 3. søndag efter Påske kl.  10.00 Anders Kjærsig

Fredag d. 13. maj St. Bededag - konfirmation kl.   9.00 Anders Kjærsig

Fredag d. 13. maj St. Bededag - konfirmation kl.  10.30 Anders Kjærsig

Fredag d. 13. maj St. Bededag - konfirmation kl.  12.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 15. maj 4. søndag efter Påske kl.  10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d. 18. maj AKs Forsamlingshus kl.  16.30 Anders Kjærsig

Søndag d. 22. maj 5. søndag efter Påske kl.  10.00 Rebecca 
Aagaard-Poulsen

Torsdag d. 26. maj Kr. Himmelfartsdag kl.   9.00 Rebecca 
Aagaard-Poulsen

Søndag d. 29. maj 6. søndag efter Påske kl.   9.00 Rebecca 
Aagaard-Poulsen

Tirsdag d. 31. maj Koncert med gospelkoret Arise kl.  19.30  Rasmus Grønborg,
 Christina Mellgren

JUNI

Fredag d. 3. juni Morgen Syng Sammen i Kirkeladen kl.   9.00 Rasmus Grønborg

Søndag d. 5. juni Pinsedag kl.  10.00 Anders Kjærsig

Mandag d. 6. juni 2. Pinsedag kl.  10.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 12. juni Trinitatis søndag kl.  10.00 Anders Kjærsig

Torsdag d. 16. juni Højskolesang på Plænen kl.  19.00 Rasmus G, Erik J, 
Anders Kjærsig 

Søndag d. 19. maj 1. søndag efter Trinitatis kl.  10.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 26. maj 2. søndag efter Trinitatis kl.  10.00 Anders Kjærsig

JULI

Søndag d.  3. juli 3. søndag efter Trinitatis kl.  10.00 Anders Kjærsig

Kalender Skårup Kirke Kalender Skårup Kirke 
april - juni 2022april - juni 2022                                               


