Oktober - December 2022

Skårup Kirke
– et sogn i Svendborg Provsti

Skårup Menighedsråd er igen fuldtalligt
Vi har fået valgt et 7. medlem ind, nemlig Maj

Menighedsrådet afholder som altid møde

Stillinger, som er med i rådet indtil næste valg

hver måned. Møderne er offentlige. Datoer og

i 2024. Velkommen til Maj.

referater kan læses på kirkens hjemmeside.

Det sker i Skårup Kirke Se www.skaarupkirke.dk
Morgen-Syng-Sammen

De Ni læsninger

Kom til hyggelig morgen-fællessang i Kirke-

Søndag d. 11.12. kl. 19.00 er der De Ni Læs-

laden fredag den 4. november og

ninger i Skårup Kirke, som er en stemnings-

den 2. december kl. 9.00.

fuld tradition, hvor både menigheden og

Der er formiddagskaffe bagefter.

kirkens Lejlighedskor medvirker

100 års jubilæumskoncert for
Svendborg Kammerorkester

Julekoncert med
Gospelkoret Arise

tirsdag den 15. november kl. 19.30 i kirken.

tirsdag den 6. december kl. 19.30. Med en

Grundlagt i 1921 som Skårup Private

god blanding af kendte juleklassikere, gamle

Symfoniorkester på Skårup Seminarium

gospelhits, nyere julemusik og en masse
andet synger Arise julen ind sammen med
korets faste pianist samt en gæstesolist.

Luciaaften
mandag 12.12. kl 19.00 med elever fra Skårup
skole. Øster Åby Friskoles kor underholder

Musik og Stilhed
Find ro i musikken og kirkerummet

efterfølgende.

Musikskolens Julekoncert

kl. 17 – 18 onsdag den 16. november.

tirsdag den 13. december kl. 19.00 med en

AKs Forsamlingshus

række af musikskolens dygtige elever.

Der er igen debat i Kirkeladen onsdag den

keyboard-band, kor samt solister på forskel-

23. november kl. 16.30 - 17.30.

lige instrumenter.

Emnet fremgår af hjemmesiden.

Kierkegaard og Mozart
torsdag d. 24. november kl. 19.00. Et musikalsk
foredrag om forførelsens kunst i Mozarts
’Don Juan’ og Kierkegaards ’Forførerens
Dagbog’ ved Rasmus, Erik og Anders.

En alsidig koncert med både strygeorkester,

Juleaftens gudstjenester
Velkommen til julegudstjenesterne
den 24. december kl. 14.00 og 15.30.

Nytårsaftens gudstjeneste
Traditionen tro er der den 31. december
nytårsgudstjeneste kl. 15.00 Efter tjenesten
ønsker vi hinanden Godt Nytår med et glas
bobler og snacks i Tårnrummet.

Kjærsigs klumme
Strøtanker
Da min far døde, blev jeg klar over, hvad sorg er.
Jeg savner ikke min far, men jeg savner hans
specielle lugte: tøjet og bilen i rød og nøglerne,
der hang i et bundt langs hans side og raslede
som himmelske klokker. Han havde altid skjorte
på og bukser med mange lommer og lærte
sig spansk og oversatte Cervantes Don Quix-

med hovedet. Hindbær bliver ældre, og minder

ote. Han var læge, men læste litteratur og var

os om en tid, der var engang.

havemand og var altid fraværende. Vi børn
kendte far, fordi han var noget andet end os.

Blå blommer er vidunderlige; de smager af

Det var en vidunderlig relation. Far var alt

tingenes tilstand. Holder meget af omgiv-

det, vi ikke forstod, men altid kikkede på og

elserne, når træet smider sine frugter, og

spurgte os selv: Kan man leve sådan?

ensomheden bekræfter, at vi ikke er alene.
Duften af indadvendthed og gule ligegyldige

Det tordner for mit indre blik. Lys og lyd falder

blade, der begynder at miste sig selv – det kan

sammen, og jeg tager en uldtrøje ud over

jeg godt lide.

ørerne og ser mig omkring. Musikken er
simpel, lidt Lou Reed blandet med en salme

Kierkegaard priser efteråret og ikke mindst

af Knudsen. Søren Ulrik Thomsen synger om

skyerne. Jeg priser lugten af råd, jord og blade

rettigheden til at sige fra overfor rockmusik.

og blommer som bliver henkastet og opstår

Se, nu regner det for min fod, og lynene står

som hvepseføde. Elsker efterårets kølighed og

ned i stiletter.

den begyndende tåge uden regn og regner
med bedre dage, dag fra dag. Køligheden ræk-

En efterårsaften gik vi børn med vores

ker sine arme ud og fanger den kommende

forældre og den lille hund: Terry. Det var en

vinter ind. Vi ved godt, at én dag bliver her stille.

sød hund, men også en fræk hund. Da vi gik

Ingen slipper levende ud herfra, skønt foråret

forbi præstens hus, stak Terry af og efterlod

altid venter rundt om hjørnet.

os i en slags pinlighed. Terry tørrede sig af i
præstens græsplæne og efterlod et spor,

Jeg holder af at se en by fra luften; se tagene

ingen kunne se, men alle kunne lugte, og

og kvistene og de små fugle på slap line. I

ingen skulle træde i. Hunden blev ikke

gamle dage var der antenner på tagene, så

aflivet, og præsten tilgav Terry; Terry er død

husene kunne følges ad. Jeg boede på 5.

i dag, og det er præsten også.

etage lidt under solen og fulgte med, så godt
vejret var til det. Her, fra mit over-jeg stod

De sidste hindbær hænger sløvende og minder

byen klar; her, var der ro og ligegyldige dage;

om afvikling. De har den samme farve, som de

her, så man udsigten forsvinde i det nærmiljø,

havde i sommer, men er trætte og nikker

som altid stod lidt fjernt.

Anders Kjærsig
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OKTOBER
Søndag

d.

23. okt. 19. søndag efter Trinitatis

kl. 10.00

Anders Kjærsig

Søndag

d.

30. okt. 20. søndag efter Trinitatis

kl. 10.00

Anders Kjærsig

NOVEMBER
Fredag

d.

4. nov. Morgen Syng Sammen

kl. 9.00

Rasmus Grønborg

Søndag

d.

6. nov. Alle Helgens søndag

kl. 16.00

Anders Kjærsig

Søndag

d.

13. nov. 22. søndag efter Trinitatis

kl. 9.00

Tirsdag

d.

15. nov. Jubilæumskoncert i kirken

kl. 19.30

Onsdag

d.

16. nov. Musik og Stilhed

kl. 17.00

Rasmus Grønborg

Søndag

d. 20. nov. Sidste søndag i kirkeåret

kl. 10.00

Anders Kjærsig

Onsdag

d.

23. nov. AKs Forsamlingshus

kl. 16.30

Anders Kjærsig

Torsdag d.

24. nov. Mozart og Kierkegaard

kl. 19.00

Anders Kjærsig, Rasmus
Grønborg, Erik Jakobsen

Søndag

27. nov. 1. søndag i Advent

kl. 10.00

Anders Kjærsig

d.

Rebecca AagaardPoulsen
Svendborg
Kammerorkester

DECEMBER
Fredag

d.

2. dec. Morgen Syng Sammen

kl. 9.00

Rasmus Grønborg

Søndag

d.

4. dec. 2. søndag i Advent

kl. 9.00

Rebecca AagaardPoulsen

Tirsdag

d.

6. dec. Gospelkorets julekoncert

kl. 19.30

Christina Funch Mellgren
Rasmus Grønborg

Søndag

d.

11. dec. 3. s. i Advent - De Ni Læsninger

kl. 19.00

Anders Kjærsig,
Lejlighedskoret

kl. 19.00

Rasmus Grønborg

Luciaoptog m. Skårup Skole
og Øster Åby Friskoles kor

Mandag d.

12. dec.

Tirsdag

d.

13. dec. Musikskolens julekoncert

kl. 19.00

Rasmus Grønborg

Søndag

d.

18. dec. 4. søndag i Advent

kl. 10.00

Anders Kjærsig

Lørdag

d.

24. dec. Juleaften

kl. 14.00
kl. 15.30

Anders Kjærsig

Søndag

d.

25. dec. 1. Juledag

kl. 10.00

Anders Kjærsig

Mandag d. 26. dec. 2. Juledag

kl. 10.00

Anders Kjærsig

Lørdag

kl. 15.00

Anders Kjærsig

kl. 10.00

Anders Kjærsig

d.

31. dec. Nytårsaften

JANUAR 2023
Søndag

d.

8. jan. 1. søndag efter Hellig Tre Konger

