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Ny kirkegårdsvedtægt

Menighedsrådet

Menighedsrådet skal med jævne mellemrum opdatere de vedtægter og regler, der 
gælder på kirkegårdene.

Der skal fastsættes en vedtægt for hver kirkegård, som skal godkendes af prov-
stiudvalget.

Menighedsrådet har arbejdet med de nye vedtægter, og i den forbindelse har vi 
lavet en lille skrivelse med de vigtigste ting, man skal være opmærksom på, som 
bruger af kirkegården.

Den er aftrykt på næste side.
 

Menighedsrådet

Formand:  Vibeke Bruun Møller (valgt for Skellerup sogn).
Næstformand:  Erik Søgaard (valgt for Ellinge sogn).
Kontaktperson:  Annelise Rasmussen Larsen (valgt for Ellinge sogn).
Kasserer:  Karin Jensen (valgt for Ellinge sogn).
Medlem: Jette Toft (valgt for Skellerup sogn).
 Pia Skytthe Pedersen (valgt for Skellerup sogn).
 Tove Aagaard Christensen (valgt for Ellinge sogn).
Kirkeværger:  Dorte Lundsgaard, Ellinge kirke og 
 Peder Drud Sørensen, Skellerup kirke.
Ansvarlig for 
kollektindsamlinger:  Bente Jensen (valgt for Skellerup sogn).
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Information til brugere af 
Skellerup og Ellinge kirkegårde
I forbindelse med erhvervelse af grav-
sted på vore kirkegårde er der nogle op-
lysninger, der kan være nyttige at have:

Vedr. erhvervelse og pasning 
af gravsteder:
Gravminder opstilles på gravstederne 
med forsiden mod øst. De skal ved de-
res størrelse, form og udsmykning falde 
ind i kirkegårdens naturlige udtryk. Hvis 
der kan være tvivl om det, bør I kontakte 
menighedsrådet.

Hvis der er beplantning på gravste-
derne, der i kraft af højde eller udbre-
delse skønnes at være til ulempe, kan 
menighedsrådet forlange den beskåret 
eller fjernet.

Indehavere af brugsretten til gravste-
der har pligt til at drage omsorg for, at de 
holdes vedlige. Ønsker I ikke selv at ved-
ligeholde kan kirkegården altid overtage 
vedligeholdelsen mod betaling. Der er 
også mulighed for at indbetale et beløb en 
gang for alle, for dette beløb passer kirke-
gården gravstedet i en fredningsperiode.

Fredningsperioden på vore 
kirkegårde er:
For et kistegravsted: 20 år
For et urnegravsted: 10 år
Kirkegården har intet ansvar for skader 
på gravminder, beplantning eller andet 
på gravstederne.
Der må ikke anvendes ukrudtsbekæm-
pende kemiske midler på kirkegården

Gravstederne må kun udlægges med ral-
belægning (naturligt forekommende af-
rundede sten)
Der må ikke anvendes plastic eller lig-
nende materialer som underlag under 
ralbelægningen

Der må ikke placeres pynt af plastic på 
gravstederne. Pyntegenstande af natur-
materialer skal indpasses i kirkegårdens 
naturlige udtryk og stærke farver bør 
undgås.

Der må ikke placeres solcellelamper, 
lyskæder, lanterner el. lignende på grav-
stederne. Hvide kirkegårdslys må place-
res på gravstederne. Vær opmærksom-
me på, at de fjernes hver fredag.

På anlægget med plader i plæne må 
der ikke placeres pynt. Der må dog ger-
ne sættes buketter i holderen ved min-
depladen. Vær opmærksom på, at visne 
buketter fjernes hver fredag.

Almindelige ordensregler:
Der gælder almindelige ordensregler om 
arbejde og ophold på kirkegården. Reg-
lerne hænger i kirkens udhængsskab.

Takster:
Kirkegårdene har et takstblad med tak-
ster, som er fastsat af provstiudvalget. 
Takstbladet findes på kirkernes hjem-
meside www.skellerupellinge 

Skellerup og Ellinge menighedsråd
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Fastetid
Fastelavn er det andet end udklædte 

børn, der slår katten af tønden? Er fa-

stelavn mere end en børnefest? Det er 

op til hver enkelt af os. Før i tiden var 

fastelavn jo indgangen til fastetiden. 

Tiden, hvor man forberedte sig til på-

ske ved at faste og lide afsavn. Sådan 

er det ikke mere. Vi kender jo nærmest 

ikke til at lide afsavn. Vi kender slet 

ikke til at faste, hvis vi da ikke lige står 

foran en operation på sygehuset, eller 

er meget opsatte på at tabe i vægt. Men 

måske er tiden inde til at give fasten en 

fornyet betydning. 

Jeg vil påstå, at vi har brug for en om-

vendelsestid. En tid, hvor vi øver os i 

at se. Se verden og os selv anderledes. 

Det er fastetidens projekt. At se an-

derledes. Det er jo desværre sådan, at 

vi ofte hænger fast i en bestemt måde 

at se ting, mennesker og os selv på. Vi 

vender tilbage til de samme tanker om 

os selv og andre mennesker. Tankerne 

har deres faste baner. Tankerne slider 

spor, tankehjulspor. Der er høje kanter 

på sporerne, og vi kan ikke komme op 

af dem. 

Jesus hjælper os med at rette øjnene 

i en ny retning. Jesus åbner menne-

skers øjne for det store. Han forbinder 

det største med det mindste. Gud med 

menneske. Der er i vores tro en direkte 

forbindelse mellem Gud og mig. Jeg 

beder til Ham, og Han hører mig. Det 

guddommelige er ikke en fjern sfære. 

Det guddommelige er nær ved mig, 

og jeg kan høre Ham og vælge at følge 

Ham og se i Hans retning. Fastetid er 

omvendelsestid. Det er ikke sikkert, at 

jeg forstår det helt eller kan gennemfø-

re det til punkt og prikke, men jeg kan i 

alt fald give tiden en anden tone og op-

leve, at det store befinder sig i mit liv.

Lone Wellner
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Ældreudflugt
Sognets ældre inviteres på udflugt 

Torsdag den 8. maj 2014

I år er udflugtsmålet: Horsens.

Vi skal besøge det gamle Statsfængsel i Horsens og Horsens Industrimuseum.

Vi kører fra Skellerup kirke kl. 11.20 og fra Ellinge kirke kl. 11.30.
Frokosten må man spise hjemmefra.
Inkludereret i turen som er gratis, er eftermiddagskaffe og aftensmad.

Vi forventer at være hjemme kl. ca. 19.30

Tilmelding:

Tilmelding skal ske senest den 28. april ved at sende eller aflevere 
deltagerkupon til:

Trine Thybo, Højbjergvej 12 B, Skellerup, 5540 Ullerslev

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Tilmeldingskupon, Ældreudflugt 2014

Navn: 

Adresse:

Tlf /email:

Jeg stiger på ved:

Jeg er diabetiker:  
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Konfirmander 2014
 

Konfirmander, Ellinge kirke den 27/4 kl. 10.15:

Mia Merete Arnoldsen,  Toften 4, Ellinge
Sara Christiane Klithammer,  Åvænget 11, Ellinge
Sofie Kildegaard Schwartz,  Ferritslevvej 101, Ellinge
Natasja Malmquist Damsgaard Jensen,  Skovvej 9, Langeskov
Ida-Marie Trolle-Danielsen,  Sprotoften 59, 2.tv. Nyborg
Monica Viberg Bøgelund,  Kirsebærhaven 26, Ullerslev
Caroline Biesbjerg Andersen,  Tvevadgyden 25, Ellinge
Laura Skydstrup Pedersen,  Toften 12, Ellinge
Julie Højager Hansen,  Langgyde 5, Ringe
Lærke Kirk Salomonsen,  Hemmegårdsvej 53, Ferritslev
Carl-Emil Bromose Andersen,   Harevænget 7, Ferritslev
Rasmus Kirk Salomonsen,  Hemmegårdsvej 53, Ferritslev
Patrik Østergaard,   Balsgyden 9, Skellerup
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Konfirmander, Skellerup kirke den 4/5 kl. 10.15:

Maja Friis Mikkelsen,  Balsgyden 7, Skellerup
Kristine Mai Hansen,  Hovmarken 1, Skellerup
Maja Dalgaard Aamand,   Ved Mosen 6, Skellerup
Jeppe Michael Petersen,  Hovmarken 28, Skellerup
Mikkel Virkelyst Nordahn,  Skovhavevej 20, Skellerup
Jonas Rosenberg Bisgård Jensen,  Skellerupvej 6, Skellerup
Casper Ejby,  Hovmarken 15, Skellerup
Mathias Haakonsson,  Kirsebærhaven 42, Ullerslev
Andreas Julius Steiermark,  Krogyden 6, Skellerup

Ollerup Efterskole - Musik og 

Sang - sender sit flagskib til 

Skellerup kirke. Efterskolens 

110 elever vil levere en kraftfuld 

koncert. Det er imponerende at 

høre hvor meget lyd, dynamik og 

musikalitet så mange unge men-

nesker kan frembringe. Koret 

synger både klassiske og rytmi-

ske værker og bliver akkompagneret af forskellige instrumenter. Således synger 

de bl.a. Bohemian Rhapsody (Queen), Atter en dag (Anne Linnet) Adiemus og 

Laudate. Koret lærer værkerne udenad, så man vil ikke se koristerne med noder i 

hænderne. Dette giver et fantastisk nærvær og intensitet. 

Der er således al mulig grund til at tage til koncert denne mandag aften og give 

sig selv en stor oplevelse. Tag gerne nogle unge mennesker med, så de kan få en 

autentisk live-oplevelse.

Vel mødt til en stor musikaften. 

Sprudlende musik og livsglæde.
 – mandag 19. maj - 2014 kl. 19.30
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Louise Buch Jensen blev ansat her hos 

os den 15. december 2007. Nu har hun 

søgt og fået et nyt embede på Sjælland, 

Højby i Odsherred. Det nye embede er 

”hendes eget”. Hun kan nu forme sit 

embede efter sit eget hoved og efter sit 

eget udsagn bruge det, hun har lært i 

de sidste 6 år. Det bliver dejligt for hen-

de og hendes familie at flytte ind i en 

stor præstegård, der ligger dejligt, ikke 

langt fra kirken. 

Vi har været meget glade for Louise 

og hendes arbejde i sognene. Al den ros, 

der er at give – den kom da også til at 

lyde i afskedstalerne, da Louise nytårs-

dag prædikede for sidste gang i Skelle-

rup og Ellinge kirker. Hun takkede selv 

ved  to små receptioner i våbenhusene 

for god opbakning og lydhørhed.

Vi kommer til at savne hende og øn-

sker hende alt godt i det nye embede.

Der skal nu ansættes en ny præst i 

stedet for Louise. En præsteansættelse 

tager sin tid. Mange skal involveres. 

Biskoppen kommer på besøg hos vo-

res menighedsråd og taler med os om, 

hvilken type præst der er behov for hos 

os. Stillingen slås op, ansøgere kom-

mer på besøg og vil gerne have lov at se 

kirkerne og drøfte forholdene her med 

menighedsrådet. Derpå beslutter rå-

dets medlemmer, hvem af ansøgerne, 

de er interesserede i. De får lov at prø-

veprædike og komme til en ny samtale, 

og så beslutter rådet sig endeligt. På 

trods af denne lange procedure håber 

vi alligevel, at vi i det næste blad kan 

præsentere sognenes nye præst. 

På menighedsrådets vegne

Lone Wellner

Afsked med sognepræst 
Louise Buch Jensen
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 Sognepræst:
Lone Wellner Jensen, Skellerup Præstegård,
5540 Ullerslev. Tlf.: 65 35 11 18 
Kerteminde Provstikontor tlf: 65 32 15 53
 
Dåb: 
Henvendelse til præsten ved den kirke, hvor barnet 
ønskes døbt.

Navngivning (uden dåb): 
Til præsten i moderens bopælssogn. Husk, at et barn 
skal have navn enten ved dåb eller navngivning,  
inden det bliver 6 måneder.

Vielse: 
Til Borgerservice på rådhuset i bopælskommunen. 
Der skal medbringes dåbs- eller navneattester, per-
sonnummerbevis og evt. skilsmissebevilling. Æg-
teskabskontoret udsteder en prøvelsesattest, som 
tillige med de ovennævnte papirer medbringes til 
præsten ved den kirke, hvor vielsen skal foregå.

Dødsfald, begravelse/bisættelse: 
Dødsfald meddeles snarest til sognepræsten. Gælder 
også for de, der ikke er medlemmer af folkekirken. 
De pårørende aftaler det fornødne med den præst, 
der skal foretage begravelsen eller bisættelsen. Ved 
begravelse skal kirkeværgen altid underrettes.

Skellerup kirke:
Formand  Vibeke Møller, 
 Hovmarken 37,  Tlf.: 21 28 48 04
Kasserer  Merete Toftegaard Hansen, 
 Pårupvej 59, Tlf.: 65 98 19 42 
Kirkeværge  Peder Drud Sørensen, 
 Såderupvej 3, Tlf.: 21 28 78 65 
Organist  Stephan Kaae, Åvej 6C, 
 5800 Nyborg, Tlf.: 25 77 31 23
Kirkesanger  Jesper Bech Madsen, Nederbyvej 9,  
 5800 Nyborg, Tlf.: 29 27 01 63 
Graver Pia Bruun Nau, Møllevænget 17,   
 5800 Nyborg, Tlf.: 25 44 96 25
Gravermedh. Judith Johansen, Assensvej 40, 
 5853 Ørbæk Tlf.: 20 22 98 21

Ellinge kirke: - Se Skellerup Kirke

Kirkeværge  Dorte Lundsgaard, Pårupvej 52,   
 Tlf.: 65 98 21 65 

Kirkebladet
Ansvarshavende:  Lone Wellner Jensen

Produktion:  ProGrafisk ApS
  Tlf.: 63 38 39 40 

Siden sidst  
i kirkerne:
Skellerup Kirke:

Døbte:
11/1 - 2014  Pelle Vincent Laues 
 Vanggaard

Begravede/Bisatte:
14/12 - 2013  Karen Kirstine Schøn
21/1 - 2014  Karl Larsen

Ellinge Kirke:

Døbte:
24/11 - 2013  Mille Larsen
24/11 - 2013  William Elnegaard 
 Jørgensen

Begravede/Bisatte:
30/11 - 2013  Andreas Leth Thykjær

9/12- 2013 Svend Aage Ipsen
 

Foto s. 3:  Industrimuseet
Foto s. 4: Betty Klit



Gudstjeneste
2. marts - fastelavn
Skellerup, Søren Holm  .................... Kl.  9.00

9. marts - 1.s.i fasten
Ellinge, Lone Wellner  ...................... Kl.  9.00

16. marts - 2.s.i fasten - Kirkekor
Skellerup, NN ................................... Kl.  10.15
Ellinge, NN  ....................................... Kl.  9.00

23. marts - 3.s. i fasten
Skellerup, Lone Wellner  .................. Kl.  19.30
Ellinge, Lone Wellner  ...................... Kl.  10.15

30. marts - Midfaste
Skellerup, Ulla Charlotte Hansen .... Kl.  11.30
Ellinge, Ulla Charlotte Hansen  ........ Kl.  9.00

6. april - Mariæ bebudelses dag - Kirkekor
Skellerup, Lone Wellner  .................. Kl.  9.00
Ellinge, Lone Wellner  ...................... Kl.  10.15

13. april - Palmesøndag
Ellinge, Ulla Charlotte Hansen  ........ Kl.  9.00

17. april - Skærtorsdag
Skellerup, Lone Wellner  .................. Kl.  10.15
Ellinge, Lone Wellner  ...................... Kl.  19.30

18. april -Langfredag
Skellerup, Lone Wellner  .................. Kl.  9.00
Ellinge, Lone Wellner  ...................... Kl.  10.15

20. april - Påskedag - Skellingekoret
Skellerup, Lone Wellner  .................. Kl.  10.15
Ellinge, Lone Wellner  ...................... Kl.  11.30

27. april - 1.s.e. påske - Kirkekor

Konfirmation 
Ellinge, Lone Wellner  ...................... Kl.  10.15

4. maj - 2.s.e. påske - Kirkekor

Konfirmation 
Skellerup, Lone Wellner  .................. Kl.  10.15

11. maj - 3.s.e. påske
Skellerup, Lone Wellner  .................. Kl.  19.30
Ellinge, Lone Wellner  ...................... Kl.  10.15

16. maj - Bededag
Skellerup, NN ................................... Kl.  10.15
Ellinge, NN  ....................................... Kl.  9.00

18. maj- 4.s.e. påske
Skellerup, NN ................................... Kl.  9.00
Ellinge, NN  ....................................... Kl.  10.15

25. maj - 5.s.e.påske
Ellinge, NN  ....................................... Kl.  9.00

29. maj - Kristi Himmelfartsdag - Kirkekor
Skellerup, Lone Wellner  .................. Kl.  9.00
Ellinge, Lone Wellner  ...................... Kl.  10.15

1. juni - 6.s.e.påske
Skellerup, Lone Wellner  .................. Kl.  10.15
Ellinge, Lone Wellner  ...................... Kl.  19.30

Der vil kunne forekomme ændringer i gudstjenestetiderne i forbindelse med ansættelse af den nye 
præst, der skal træde i stedet for Louise Buch Jensen


