
For flere år siden holdt Skårup Menighedsråd 
en velbesøgt idéaften til forandring af kirke-
gården. Og forandring og opgradering har 
der jo siden været meget af. 

Imidlertid mangler vi et par bistader op i 
hjørnet ved graverhuset, men det kræver, 
at der er nogen med god forstand på biavl, 
som vil påtage sig opgaven og passe og 
pleje bierne. 

Hvis du kunne tænke dig at stå for dette, 
eller hvis du kender nogen, der måske vil, 
kan du ringe til formand 
Helle Bøving-Andersen på 21 94 79 22. 

  Bistader på kirkegården

Skårup KirkeSkårup Kirke
– et sogn i Svendborg Provsti
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I december har vi altid et hyggeligt lys 
tændt i kirken om aftenen og natten. 
Det har vi fortsat i disse sparetider, fordi 
vi kun tænder lysbuen, som er et særligt 
LED-lys, der er yderst økonomisk i brug. 

Man kan ligesom de tidligere år søge 
julehjælp i Skårup Kirke. Personlig hen-
vendelse på kirkekontoret kl. 9 - 12 hver 
torsdag i december frem til jul.

starter igen onsdag d. 8.2. kl. 10 i Kirke-
laden. Nye sangere er meget velkomne. 
Kontakt kirkesanger og korleder Erik 
Jakobsen på tlf. 28779170 for nærmere 
info. Hold også øje med hjemmesiden for 
eventuelle ændringer af mødetidspunkt.” 

Kom til hyggelig morgen-fællessang i 
Kirkeladen fredag den 6. januar, den 3.

februar og den 3. marts kl. 9.00. 
Der er formiddagskaffe bagefter.

Find ro i musikken og kirkerummet kl. 17 - 
18 onsdag den 18. januar og den 1. marts.

starter op igen efter jul, nemlig fredag 
den 20.1. kl. 10 – 10.45 og kører i alt 8 gange 
frem til 17.3.23 med pause i vinterferien 
uge 7. 
Der er plads til 12 babyer med deres far 
eller mor efter ‘først-til-mølle-princippet’.
Pris: 100,- kr. for i alt 8 gange. 
Se mere på hjemmesiden.

Der er igen debat i Kirkeladen onsdag 
den 25. januar og den 22. februar 
kl. 16.30 - 17.30.
Emnerne er aktuelle dilemmaer og 
spørgsmål.
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  Julehjælp

  Lejlighedskoret 

  Morgen Syng Sammen

  AKs Forsamlingshus

  Musik og Stilhed

  Babysalmesang

  Lys i kirken



Fragmenter af en dagbog

Jeg holder af langsomme tekster, lang-
som musik uden puls; langsomme 
gudstjenester, der bliver færdig til tiden; 
langsom gang mod en bus man aldrig 
når; langsom til tiden. 

Savner litteraturens kropslighed; dens 
nærvær af små forkælelser, man ikke 
tænker over; savner skriften som kom-
mer tilbage fra enhver rejse; savner 
muligheden for at lade sprog og krop 
forsvinde i en passage af mørke; savner 
lysets stemme, der slikker himlen en 
novemberaften; savner blommer, der 
hænger utålmodigt tungt på grene 
uden varsel; savner en rose rød i en grøn 
have af jord og græs; savner muligheden 
for nødder, som venter på sit eget udbrud.

Alderen er intet problem, men sproget 
er. Det første tager ungdommen fra 
mig, det sidste alderdommen. Kroppen 
forgår, sproget består.

Jeg så en kvinde i dag tæt på. Hun 
mindede mig om en bekendt: An-
sigtet, hænderne, måden at gå på. Lidt 
koket og genert og alligevel bestemt 
og betagende. Hun havde kjole på, en 
let læbestift omkransede et smil, der 
ikke fortrød, at hun var i verden. Jeg så, 
at hun håndterede en lille pakke kiks 
i Brugsen bag mig og holdt den ud i 
strakt arm. Håndens kærtegn og smilet 
gik i et, og jeg tabte mig selv på gul-
vet et kort øjeblik. Hende vil jeg aldrig 
glemme; smilet, neglelak af den diskrete 
type, lidt kindrødt var der også og farvet 
hår til husbehov. Hende kunne jeg godt 

lide. Forelskelsen vil ingen ende tage i 
disse dage.

Jeg har aldrig forstået, hvordan ens liv kan 
ændre sig over en nat: Luther med torden-
vejret; Grundtvig med Clausen; Løgstrup 
med forspildte doktorafhandlinger; Thor-
gaard med Kafka; Sløk med sin far og Kjeld 
Holm med Sløk og Holm og sin næste – 
the never ending story.
Makrel i tomat fra Sæby blandet med gul-
døl giver en ubehagelig nåde. Tænk sig, at 
nogen bager over dig, og lader dig være i 
fred. Der blæser en frisk vind fra mit ånd-
edræt, som sætter spor i sproget og mind-
er om Måde Losseplads. Der er noget frisk 
over dårlig ånde; her mødes mennesker 
og viser ansigt, vender livretter på hovedet 
og tilpasser sig omgivelserne. Dårlig ånde 
er en slags socialisation; her kommer man 
hinanden ved at undgå hinanden.

Woke findes ikke i krig og Tour de France.

Jeg holder meget af ro og rigtige øjeb-
likke. Specielt når man ikke forventer for 
meget, og får det givet, man ikke kunne 
give sig selv: Når en måge rammer van-
det med et fokuseret dyk og ændrer en 
fisk til aldrig at være sig selv. Så er man 
lykkelig. Det glemmer jeg aldrig.

Anders Kjærsig
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DECEMBER

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 d. 31. dec. Nytårsaften kl. 15.00 Anders Kjærsig

JANUAR

Fredag d.   6. jan. Morgen Syng Sammen kl.   9.00 Rasmus Grønborg

Søndag d.   8. jan. 1. søndag efter Hellig Trekonger kl.  10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.   15. jan. 2. søndag efter Hellig Trekonger kl.  10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d.   18. jan. Musik og Stilhed kl.  17.00 Rasmus Grønborg

Fredag d.   20. jan. Babysalmesang opstart kl.  10.00 Randi Christoffersen

Søndag d.   22. jan. 3. søndag efter Hellig Trekonger kl.  10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d.   25. jan. AK’s Forsamlingshus kl.  16.30 Anders Kjærsig

Søndag d.   29. jan. Sidste søndag i Hellig Trekonger kl.  10.00 Anders Kjærsig

FEBRUAR

Fredag d.   3. feb. Morgen Syng Sammen kl.   9.00 Rasmus Grønborg

Søndag d.   5. feb. Søndag Septuagesima kl.  10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.  12. feb. Søndag Septuagesima kl.   9.00 Rebecca Aagaard-
Poulsen

Søndag d.   19. feb. Fastelavnssøndag kl.  10.00 Rebecca Aagaard-
Poulsen

Onsdag d.  22. feb. AK’s Forsamlingshus kl.  16.30 Anders Kjærsig

Søndag d.  26. feb. 1. søndag i Fasten kl.  10.00 Anders Kjærsig

MARTS

Onsdag d.   1. mar. Musik og Stilhed kl.  17.00 Rasmus Grønborg

Fredag d.   3. mar. Morgen Syng Sammen kl.    9.00 Rasmus Grønborg

Søndag d.   5. mar. 2. søndag i Fasten kl.   10.00 Anders Kjærsig
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