
Skårup KirkeSkårup Kirke
– et sogn i Svendborg Provsti

August - Oktober 2022August - Oktober 2022

Der er plads i Menighedsrådet til et råds-
medlem og to suppleanter.
Meld dig senest den 1. sept. til formand 

Helle Bøving på 2194 7922. 
Valget foregår den 20.9. kl. 19 i Kirkeladen.
Se mere på www.skaarupkirke.dk 

  Sidste chance for at komme med i Menighedsrådet….



Som noget nyt 
er der baby
-salmesang for 
babyer og deres 
mor eller far 
fredag formiddage kl. 10 – 10.45 i kirken. 
Opstart fre. den 2. sep. Se kirkens hjem-
meside for mere info og tilmelding.

Onsdag den 7. sep. kl. 19.00 - ca. 20.40 
incl. pause gentager 
vi foredrag og koncert 
ved Anders Kjærsig og 
musikerne Niels Kilele, 
Kim Sagild og 
Thorkild Bisgaard. DET 
SI´R SIG SELV! 
Se mere på kirkens hjemmeside.
 

Der er igen debat i Kirkeladen onsdag 
den 21. september og den 26. oktober. 
Begge dage kl. 16.30 - 17.30.
Emnerne står på hjemmesiden.

Kom til hyggelig morgen-fællessang i 
Kirkeladen fredag den 2. september og 
den 7. oktober kl. 9.00.  
Der er formiddagskaffe bagefter.

Find ro i musikken og kirkerummet kl. 17 - 
18 onsdag den 14. september, den 
12. oktober og den 16. november.

Der er høstgudstjeneste kl. 10 og efterfølg-
ende frokost kl. 11 i Kirkeladen søndag den 
2. oktober.
Pris: 100,- kr. Tilmelding senest søndag 
den 25. september til Jytte Philipsen på 
jyttephilipsen@hotmail.com eller SMS 
til 2831 6300.
Underholdning under frokosten ved 
elever fra musikskolens talentlinje og 
Rasmus Grønborg. 
 

I løbet af efteråret afholdes koncert med 
New Orleans superpianisten Esben Just 
og gospelkoret Arise. 
Følg kirkens hjemmeside for info. 
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  Babysalmesang

  C V Jørgensen 
  i tekst og musik

  AKs Forsamlingshus

  Morgen-Syng-Sammen

2022 august bladet 
De billeder, jeg har sat ind her må gerne være små. 
Det er bare for at folk skal få øje på teksterne 😊😊"#$% 
 
Det sker i kirken     
 
På forsiden: 
gerne et sensommerbillede 
 
Sidste chance for at komme med i Menighedsrådet…. 
Der er plads i Menighedsrådet til et rådsmedlem og to suppleanter. 
Meld dig senest den 1. sept. til formand Helle Bøving på 2194 7922.  
Valget foregår den 20.9. kl. 19. Se mere på www.skaarupkirke.dk  
 
næste side:  
Babysalmesang 
Vi starter babysalmesang for babyer og deres mor eller far til september. Det foregår om formiddagen en 
gang om ugen. Følg kirkens hjemmeside for nærmere info.   

 
C V Jørgensen i tekst og musik 
Onsdag den 7. september kl. 19.00 – ca. 20.40 incl. pause gentager vi foredrag og koncert ved Anders 
Kjærsig og musikerne Niels Kilele, Kim Sagild og Thorkild Bisgaard. DET SI´R SIG SELV!  
Se mere på kirkens hjemmeside. 

 
 
AKs Forsamlingshus 
Der er igen debat i Kirkeladen onsdag den 21. september og den 26. oktober. Begge dage kl. 16.30 - 17.30. 
Emnerne står på hjemmesiden. 
 

  Musik og Stilhed

  Høstfest

  Koncert med 
  Arise og Esben Just



Kjærsigs Klumme - 
Strøtanker 
Løgstrup har tidligt i sit forfatterskab 
nogle overvejelser over rationalisering og 
teknificering. I en kronik beklager han, 
at håndværkeren og håndværket er ved 
at uddø. Det er blevet erstattet af sam-
lebånd og industriarbejdere. Han er en 
del af tiden. Vi er i trediverne. Løgstrup 
bruger et eksempel med dørhåndtaget. 
Et dørhåndtag er ikke længere så person-
ligt udført som før. Vi holder et dørhånd-
tag i vores hånd. Det er blevet til en masse-
produktion, rationelt og uden detaljer og 
menneskelig formning. Løgstrup mener, 
at denne udvikling går ud over øjet - og 
hånden. Hvis ikke vi omgås produkter 
med personligt snit og forskellighed – 
dørhåndtaget, så mister vi evnen til at se 
og fornemme nuancer. Etik er æstetik.

Krænkelse er en blanding af egoisme og 
selvhad på samme tid.
I fornærmelsen gør man sig selv til offer 
for en krænkelse, skønt man inderst inde 
godt ved, at man ingen grund har til at 
føle sig forurettet.

Døden minder ikke så lidt om en bestemt 
type foredragsholder; man hører kun rigtigt 
efter, når man sidder på forreste række.

Det startede med en Tomus. Den havde 
2 gear. Den forbandt de små byer med 
hinanden. Det var et opgør med forældrene. 
Når man gassede op, så vidste man, at nu 
var man på vej ud mod noget nyt. 

Nogen havde hakket den, andre gearet 
den, men alle gjorde noget ulovligt. Der 
var altid en pige, som hang ved. Vi elskede 
det. Vi hørte Lou Reed. Vi var forelskede. 
Men vi var også sårbare og drak billig 
æblevin fra Tyskland. Det var en ny verden. 
Vores forældre ville noget andet, og vi 
ville noget tredje. Det var det fjerde 
opgør….

Coaching har erstattet samtalen. Engang 
talte forældre med deres børn, i dag 
coacher de dem. De bliver selv coaches 
og coacher videre - eller hvordan man nu 
formulerer det. Hvad er der galt med be-
grebet? Hvorfor er det overalt? Det 
kommer fra sporten. Er det mangel på 
relationer og viden? Eller for meget 
bedreviden? Eller for lidt belæsthed? 
Coaching er filosofi for mænd uden 
mandighed og kvinder uden kvindelighed. 
Vi er tæt på Hen. Det er et indifferent 
begreb, der ikke skaber mangfoldighed 
og innovation. Men det kan man selvfølgelig 
få en coach til at undersøge. Held og 
lykke med det.

Anders Kjærsig
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AUGUST

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

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

SEPTEMBER

Torsdag d. 1. sep. Sidste frist for opstilling 
til Menighedsrådet kl.  12.00 Menighedsrådet

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

Fredag d. 2. sep. Babysalmesang i Kirken kl.  10.00 Randi 
Christoffersen

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

Onsdag d. 7. sep. Foredrag/koncert om musikeren 
C.V. Jørgensen kl.  19.00 Anders Kjærsig 

m.fl.

Søndag d. 11. sep. 13. søndag efter Trinitatis kl.  10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d. 14. sep. Musik og Stilhed i kirken kl.  17.00 Rasmus Grønborg

Søndag d. 18. sep. 14. søndag efter Trinitatis kl.  10.00 Anders Kjærsig

Tirsdag d. 20. sep. Valg (supplering) til Menighedsrådet 
i Kirkeladen kl.  19.00 Menighedsrådet

Onsdag d. 21. sep. AKs Forsamlingshus i Kirkeladen kl.  16.30 Anders Kjærsig

Søndag d. 25. sep. 15. søndag efter Trinitatis kl.  10.00 Anders Kjærsig

OKTOBER

Søndag d. 2. okt. 16. søndag efter Trinitatis kl.  10.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 2. okt. Høstfest i Kirkeladen - frokost og 
musik kl.   11.00 Menighedsrådet

Fredag d. 7. okt. Morgen- Syng-Sammen i Kirkeladen kl.   9.00 Rasmus Grønborg

Søndag d. 9. okt. 17. søndag efter Trinitatis kl.   9.00 Rebecca Aagaard-
Poulsen

Onsdag d. 12. okt. Musik og Stilhed i kirken kl.  17.00 Rasmus Grønborg

Søndag d. 16. okt. 18. søndag efter Trinitatis kl.   9.00 Rebecca Aagaard-
Poulsen

Søndag d. 23. okt. 19. søndag efter Trinitatis kl.  10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d. 26. okt. AKs Forsamlingshus i Kirkeladen kl.  16.30 Anders Kjærsig

Søndag d. 30. okt. 20. søndag efter Trinitatis kl.  10.00 Anders Kjærsig

NOVEMBER

Søndag d. 6. nov. Alle Helgens dag kl.  16.00 Anders Kjærsig

Kalender Skårup Kirke Kalender Skårup Kirke 
Juni - August 2022Juni - August 2022                                               


