
Skårup Kirke har fået en ny medarbejder, 
Helle Bau, som er kirketjener og rengøringshjælp. 
Helle fortæller: ”Jeg er tidligere sygeplejerske 
og sundhedsplejerske. Efter et længere syg-
domsforløb med voldsom arbejdsrelateret stress 
er jeg nu kommet i flexjob i Skårup kirke. 
Det er jeg utrolig glad for.” 
Velkommen til Helle.

I mange år har Jytte Philipsen fra menigheds-
rådet været koordinator for indsamling til 
Folkekirkens Nødhjælp hvert år i marts måned. 
Hun har gjort en kæmpestor indsats i alle årene, 
så nu er det tid til at andre tager over – udenfor 
menighedsrådet.
Indsamlingen foregår i år søndag d. 12. marts. 
Hvis man er interesseret i at tage koordinerings-
opgaven på sig, kan man ringe til Jytte på 2831 
6300 senest onsdag d. 1. marts. Jytte er gerne 
behjælpelig med at komme i gang, bestille mate-
rialer osv., hvorefter hun giver opgaven videre.

  Ny medarbejder i kirken

Skårup KirkeSkårup Kirke
- et sogn i Svendborg Provsti

februar - april 2023februar - april 2023

FEBRUAR

Søndag d. 19. feb. Fastelavns søndag 10.00
Rebecca Aagaard-
Poulsen

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

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

MARTS

Fredag d.   2. mar. Morgen Syng Sammen i Kirkeladen 9.00 Mogens Mye m.fl.

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

Søndag d.  12. mar. 3. søndag i Fasten 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.  19. mar. Midfaste søndag – 
familiegudstjeneste med minikonfirmander

10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d.  22. mar. AKs Forsamlingshus 16.30 Anders Kjærsig

Søndag d.  26. mar. Mariæ Bebudelse 10.00 Anders Kjærsig

APRIL

Søndag d.   2. apr. Palmesøndag 10.00 Anders Kjærsig

Torsdag d.   6. apr. Skærtorsdag 10.00 Anders Kjærsig

Fredag d.  7. apr. Langfredag 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.   9. apr. Påskedag 10.00 Anders Kjærsig

Mandag d.  10. apr. 2. Påskedag 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.  16. apr. 1. søndag efter Påske 9.00
Rebecca Aagaard-
Poulsen

Søndag d. 23. apr. 2. søndag efter Påske 10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d. 26. apr. AKs Forsamlingshus 16.30 Anders Kjærsig

Torsdag d. 27. apr.
Fyraftensforedrag ’2 x Andersen – 
med humor og glimt i øjet’

17.00 Povl Balslev

Søndag d. 30. apr. 3. søndag efter Påske 10.00 Anders Kjærsig

MAJ

Fredag d.   5 maj St. Bededag – konfirmation 9.00 Anders Kjærsig

Fredag d.   5. maj St. Bededag – konfirmation 10.30 Anders Kjærsig

Fredag d.   5. maj St. Bededag – konfirmation 12.00 Anders Kjærsig

Søndag    d.   7. maj 4. søndag efter Påske 10.00 Anders Kjærsig
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  Hvem vil være ny koordinator      
  for Folkekirkens Nødhjælp?



 

Vores dygtige, skønne organist igennem næsten 
7 år har fået nyt job pr. 1.2.23. Vi leder efter en 
ny organist og håber snart at kunne ansætte. 

Alle børn i 3. klasse på Skårup Skole og Øster 
Åby Friskole inviteres til et minikonfirmand-
forløb, som starter lørdag d. 4. marts kl. 10-14 i 
Kirkeladen. Vi fortsætter lørdag d. 11.marts kl. 
10-14 og lørdag d. 18. marts kl. 10-14 og afslutter 
søndag d. 19. marts kl. 10, hvor der er en familie-
gudstjeneste, som minikonfirmanderne med-
virker ved. Man tilmelder sig forløbet hos 
kordegn Ellen Sørensen på telefon 2342 8157 
eller på mail ekss@km.dk senest den 1. marts

øver onsdage kl. 10 i Kirkeladen. Nye sangere er 
meget velkomne. Kontakt kirkesanger og korleder 
Erik Jakobsen på tlf. 28779170 for nærmere info.

Kom til hyggelig morgen-fællessang i Kirke-
laden fredag den 3. februar og fredag den 3. 
marts kl. 9-10 i Kirkeladen. I stedet for Rasmus 
kommer der en anden og spiller. Der er for-
middagskaffe bagefter. I april er der ikke 
Morgen-Syng-Sammen pga. påsken.

Der er igen debat i Kirkeladen onsdag den 22. 
februar, den 22. marts og den 26. april kl. 16.30 
- 17.30. Emnerne er aktuelle dilemmaer og 
spørgsmål. Kom bare uden tilmelding.

Da Rasmus har søgt nye udfordringer med ud-
gangen af januar, er der ikke Musik og Stilhed i 
kirken her i foråret. Vi giver bolden videre til den 
nye organist, vi ansætter, og lader det udfolde sig.

i Kirkeladen torsdag den 27. april kl. 17: ’2 x 
Andersen – med humor og glimt i øjet’ om H 
C Andersen og Benny Andersen. Tilmelding 
senest den 21.4. Se mere på hjemmesiden.
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  Rasmus Grønborg 
  har fået nyt job

  AKs Forsamlingshus

  Minikonfirmander
  Morgen Syng Sammen

Lidt om forår

Jeg har tænkt på at tage ud at rejse i år. Måske 
til Lykken, men der er langt. Det når jeg aldrig. 
Til gengæld har jeg set på et telt, hvor man kan 
se nordlys. Det vil jeg gerne have, men ved 
godt, at det er udsolgt.  

Jeg har besluttet mig for at være den kedeligste 
mand i verden. Det når jeg. Kedsomheden skal 
være så gennemgribende, at jeg keder mig helt 
ind i solen; kedelig skal være min morgenmad, 
mit morgenbad, min måde at gå på og stå ned 
af dagen på; kedelig vil jeg være fra morgen til 
slut på året og længere end dagen i går.

Jeg er godt i gang med at kede mig. Jeg keder 
mig allerede en hel del; filmen keder mig, 
dagens nyheder er kedelige, spaghetti med 
brunkål er kedeligt. Det er kedeligt at stå op af 
sofaen, køkkenskabet, soveværelsesdøren, et 
toilet ude af drift er kedeligt. Nu keder vejret 
mig også, reklamerne er dræbende kedelige. 
Jeg keder mig, når jeg går; keder mig, når jeg 
står, det er kedeligt at sidde ned; rejser jeg mig, 
keder det mig, det keder mig at ligge på sofaen.

Når man keder sig, erfarer man tiden - fordi 
den ikke går. Det er underligt. Tiden forstår vi, 
fordi vi putter noget ind i tiden. Kedsomheden 
tager tiden fra os, fordi vi intet gør. Det er vores 
handlinger, der får tiden til at gå. Kedsomheden 
sætter tiden i stå. 

Nu venter jeg på, at dagen er kommet. Sidder 
og håber på i går og levede i morgen med stor 
tilfredshed. Savner i overmorgen, over himlen

og lyset fra i går, jeg så i forruden fra dagen før. 
I morgen går jeg glip af i dag, men forventer 
det bedste af i går. Det går godt i grammatik-
ken, jeg staver mig afsted i tiden og kommer 
ingen steder.

Jeg glæder mig til et tomt år fyldt med 
umuligheder. Det gamle er ikke sorg, men 
genkender sig selv som forudsætning.

1978-79 var der vinter; alt blev lukket inde i sne 
og kulde. Vi boede i kollektiver og havde det 
svært med hinanden. Musikken var rock, skønt 
de fleste var opdraget med Ingemann. 
I 1977 kom Pink Floyds ”Animals”. Vi omstillede 
os til en ny lyd, hvor dyr nu var nærværende. 
Samme år hørte vi Clash. Sneen gjorde, at vi 
tvang hinanden til at tale om det ligegyldige; vi 
kom ingen steder og stødte på den anden i utide.

Har hørt, at man taler mere sammen, når man 
spiller kort. Det mindes jeg ikke. Man råber 
kulør, rakker ned, kritiserer, efterrationaliserer, 
vælger og udelukker, vælger makker og om-
justerer. Dialog er det ikke. Kort er krig.

Kan I alle have et godt forår. 
VH
Anders

      Kjærsigs klumme      Kjærsigs klumme

  Lejlighedskoret

  Musik og Stilhed

          Fyraftensforedrag med 
  Poul Christian Balslev


