
Skårup KirkeSkårup Kirke
– et sogn i Svendborg Provsti

Juni - August 2022Juni - August 2022

Der er plads i Menighedsrådet til et råds-
medlem og to suppleanter, så hvis det er 
noget for dig, kan du melde dig senest 
den 1. september og komme ind i rådet 
fra november.

Ring gerne til formand Helle Bøving på 
2194 7922 og hør mere. Ellers kig på 
www.skaarupkirke.dk 

   Vil du med i Menighedsrådet ?  Vi har brug for flere folk….



Aktiviteterne i Skårup Kirke genoptages 
efter sommerferien:

Kom til hyggelig 
morgen-fællessang 
i Kirkeladen fredag 
den 5. august og 
den 2. september 
kl. 9.00.  
Der er formiddagskaffe bagefter.

Der er igen livlig debat i Kirkeladen 
onsdag den 24. august kl. 16.30 - 17.30

Vi starter babysalmesang for babyer og 
deres mor eller far til september. 
Følg kirkens hjemmeside for info.  

DET SI´R SIG SELV! kommer igen onsdag 
den 7. september kl. 19. Sæt kryds i 
kalenderen og se mere på hjemmesiden.

Find ro i musikken og kirkerummet 
kl. 17 - 18 onsdag den 14. september.

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

  Morgen-Syng-Sammen

  AKs Forsamlingshus

  Babysalmesang

  Musik og Stilhed

  C V Jørgensen i tekst og musik 

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.  

              Årets konfirmander 
  i Skårup Kirkes maj 2022



Kjærsigs Klumme - 
Strøtanker 
Jeg har aldrig rigtigt forstået begrebet 
”udskammet”. Hvad betyder det? At man 
skal skamme sig? Eller at andre skammer 
sig over, at man ikke skammer sig nok? 
Det har intet med romanserien ”Skam-
merens datter” at gøre - har det? Jeg ved 
det ikke. Bryder mig ikke om ordet. Skam 
er noget skidt, skyld er godt. Man kan 
være selvforskyldt, ikke selvforskammet. 
Man kan opføre sig uforskammet, men 
det er noget andet. Det er man som regel 
skyld i selv.
-
Identitet: Jeg træder ikke i karakter, 
men i korrektur.
Der er forskel på at være alene og være 
ensom. Alene er et relationelt begreb, 
hvor den anden på forhånd er tænkt 
med. Ensomhed er et eksistentielt grund-
vilkår, som den anden, fællesskab eller 
klimapolitik, ikke kan gøre noget ved. 
Ensom er vi alle, alene til tider.
-
Jeg har dykket i det I(r)oniske hav
I gymnasiet læste vi både Lola Baidel 
og Kristen Bjørnkjær - Pia Tafdrup og 
Michael Strunge. Vi hørte Clash og Sex 
Pistol, men også Lou Reed og Grateful 
Dead. Det var overgangen mellem hippie 
og hiphop. Douglas Coupland skrev se-
nere ”Generation X” i 1991. Vi fandt ud af, 
at vi var sårbare og valgte Kierkegaard og 
Nietzsche fremfor Marx og Habermas. 
Vi blev postmoderne. Gik i sort tøj og 
svedte som svin i sommermånederne. 

Postmodernisme var for vinterbørn. Nu 
synger vi salmer og er blevet ældre. "Vi 
pløjed’ og vi spå´de."
-
Alle taler om empati i dag, selv politikere. 
Før murens fald var der ingen empati. Til 
gengæld har identitet erstattet ideologi efter 
1989, og dermed er empati kommet på 
mode. Empati er altså et kulturpsykologisk 
fænomen. Det er noget, man gerne vil 
have, ligesom man gerne vil have en 
identitet, fordi så ved man, hvem man er.
-
Klimakatastrofe? To ting: For det første 
findes klimaet ikke som andet end tal og 
statistikker. Der findes dårligt vejr, men 
ikke klima. For det andet har klimaet intet 
med katastrofe at gøre, da katastrofe er 
et teatralsk ord, man bruger i et drama 
eller på teateret, når der sker en pludse-
lig vending. Men der er ingen pludselig 
vending i naturen. Her sker alting lang-
somt og over tid. Så klimakatastrofe er 
blot et ord uden reel reference. Vi har 
intet at frygte.
-
Vi kender øjet, men ikke blikket. Øjet går 
til grunde, men blikket forbliver og har 
en vis evighed over sig. Det er svært at slå 
blikket ihjel.

Anders Kjærsig

      Kjærsigs klumme      Kjærsigs klumme



JUNI

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

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

JULI

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

Søndag d.  10. juli 4. søndag efter Trinitatis kl.  10.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 17. juli 5. søndag efter Trinitatis kl.  10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.  24. juli 6. søndag efter Trinitatis kl.  10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.  31. juli 7. søndag efter Trinitatis kl.    9.00 Rebecca Aagaard-
Poulsen

AUGUST

Fredag d. 5. aug. Morgen Syng Sammen i Kirkeladen kl.    9.00 Rasmus Grønborg

Søndag d. 7. aug. 8. søndag efter Trinitatis kl.    9.00 Rebecca Aagaard-
Poulsen

Søndag d. 14. aug. 9. søndag efter Trinitatis kl.    9.00 Rebecca Aagaard-
Poulsen

Søndag d. 21. aug. 10. søndag efter Trinitatis kl.    9.00 Rebecca Aagaard-
Poulsen

Onsdag d. 24. aug. AKs Forsamlingshus i Kirkeladen kl.  16.30 Anders Kjærsig

Søndag d. 28. aug. 11. søndag efter Trinitatis kl.  10.00 Anders Kjærsig

SEPTEMBER

Fredag d. 2. sep. Morgen Syng Sammen i Kirkeladen kl.    9.00 Rasmus Grønborg

Søndag d. 4. sep. 12. søndag efter Trinitatis kl.  10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d. 7. sep. CV Jørgensen foredrag og musik 
i kirken kl.  19.00 Anders Kjærsig 

m.fl.
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