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Kirkebladet kan nu læses på Internettet.
Hent www.ellinge.dk. Vælg ”Kirke” og
”Kirkeblad” i menuen i venstre side af
skærmen. Derefter vælges det nummer af
bladet, man ønsker at læse.

Det første nummer - Nr. 1, 2009 - er lagt
ind. Fremover kommer de nye numre på
nettet umiddelbart efter de er omdelt i
postkasserne i sognene.

VE

I pinsen er gudstjenesterne lidt anderle-
des end sædvanligt.

1. Pinsedag  har vi en ”lægmandsguds-
tjeneste” i Skellerup kirke kl. 10.15.
Ved den gudstjeneste er det menighe-
dens medlemmer, der læser tekster og
bønner.
Vi er sammen om at planlægge gudstje-
nesten og lave forarbejdet til prædike-
nen.
Derfor er der forud for gudstjenesten en
forberedelsesaften i konfirmandstuen.
Det er tirsdag den 26. Maj kl. 19.00

Kom og vær med – det forpligter ikke i
forhold til at være læser.

Anden pinsedag har vi aftengudstjeneste
i Skellerup kirke kl. 19.30.
Den vil være lidt anderledes, idet det er
musik og sang, der har hovedvægten.

Efter gudstjenesten samles vi i konfir-
mandstuen til sangaften.
Der er to gæster – to lærere fra hver sin
generation.
Temaet for aftenen er: ”Det sang vi
dengang, det synger vi nu.” På skift vil de
to lærere byde os op til sang. Vi vil synge
sange fra den gamle skole og fra den helt
nye.

Og så er der kaffe

Pinsens
Gudstjenester

Kirkebladet på Internettet



Invitation til sognenes ældre:
I inviteres på udflugt til Fredericia
torsdag den 28. maj.

Afgang fra Skellerup kirke kl. 12.45 og
fra Ellinge kirke  kl. 13.00.

Vi skal se den nye
udsmykning i
Christianskirken i
Fredericia og den
historiske miniby.
Vi får kaffe under-
vejs og slutter af
med en middag.
Turen er gratis
bortset fra drik-
kevarer til midda-
gen.

Det maksimale
deltagerantal er

55.
Vær derfor hurtig med tilmeldingen.
Den foregår ved, at nedenstående
kupon sendes eller afleveres til
Trine Thybo,  Højbjergvej 12 B,
Skellerup,  5540 Ullerslev.
Tilmelding senest den 20. maj.
Nørkledamerne
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Ældreudflugt

Tilmeldingsblanket
Ældreudflugt 28. Maj 2009

Navn: ____________________
Adresse:  __________________
Tlf.:  _____________________
Påstigning
□  Skellerup Kirke
□  Ellinge Kirke
□  Jeg er diabetiker

Den 24. maj får vi i Skellerup og Ellinge
besøg af døvemenigheden Sydjylland-
Fyn.
Menighedens præst Karen Tikjøb vil hol-
de gudstjeneste for de døve og for os i
Skellerup kirke kl. 14.00.
Der er i Sydjylland og Fyn cirka 850
døve. De har deres egne præster Karen
og Terkel Tikjøb. Døvemenigheden har
ikke i vores område egen kirke, så de
holder deres gudstjenester i forskellige
kirker, der vil være værter. Ved gudstje-
nesten anvendes ”tegnstøttet kommuni-
kation”, det vil sige der anvendes både
tale og tegn. Hørende kan således også få
det fulde udbytte af gudstjenesten.
Efter gudstjenesten er der fælles kirke-
kaffe i konfirmandstuen. Vi håber, at
mange i sognene har mod på at deltage i
en anderledes gudstjeneste og få et lille
indblik i døvemenighedens liv.

Menighedsrådene

Nye bøger
på Ellinge Bibliotek
Birgitte Bartholdy:
”I Jakobs hus".
Pia Reesen Brønnum:
"Hænges ej som druknes skal".
Tracy Chevalier:
"Pige med Perleørering".
Tracy Chevalier:
"Den blå farve".
Rosie Thomas:
"Iris og Ruby".
Ole Hyltoft:
"Københavnerpigen og
kongemaleren".
Evelyn Waugh:
"Gensyn med Brideshead".
Tom Buk-Swienty:
"Slagtebænk Dybbøl".
Margit Sandemo:
"Sagaen om isfolket".

Om døvemenigheden
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I dag er Skellerup kirke næsten kun en
skal. Alt inventar – alt det som er kom-
met til med tiden, det er enten taget ud
eller dækket til. Pludselig har kirken og
vi kirkegængere mistet vores bohave.
Dermed bliver bygningen og bygningens
funktion meget tydelig.

Forestil jer den situation, at I skal rejse
fra et hus, som har været jeres hjem –
måske endog i mange år. Når møbler og
alt det andet er kørt væk med flyttebilen,
så går vi en tur rundt i det tomme hus. Vi
ser efter, om noget er glemt – men det er
kun en undskyldning. I virkeligheden
siger vi farvel. I virkeligheden så kom-
mer alle billederne af livet i huset nu
strømmende, i virkeligheden så dukker
der så mange skikkelser og hændelser op

i vore hoveder, erindringer om livet i
huset. Der var ligesom ikke plads til dem
før, men nu – nu er der god plads.

Sådan også med den tomme kirke. Nu
dukker kirkens betydning i vores liv op –
dengang vi bar vores barn til dåben i håb
om Guds beskyttelse, dengang vi gik her-
ind med den elskede for at sætte trumf
på kærligheden, dengang vi bar den
døde herind for at få livet igen. Og de
hvide mure tog os ud af verden, tog os ud
af det daglige, gav os et sprog, som vi
ikke har, når vi bare snakker sammen,
gav os mod til at forlade det gamle og
blive nye mennesker. Alt det kan de
tykke hvide mure gøre med et menneske.
Jeg hørte for et par dage siden vores
biskop sige, at kirken er som en
dykkerklokke, der sænkes ned i verdens
hav og giver os mulighed for at overleve,
for at trække vejret, få ny luft.

I dag giver Jesus en kvinde ny luft. Vi
kan godt fornemme, at denne her kvinde

Pinse
Prædiken

Prædiken til 2. Pinsedag, holdt i
Skellerup kirke under istand-
sættelsen.

Prædiketekst: Joh. 4,13-26
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ikke har haft det nemt. Hun er usikker
og træt, hun har rodet meget rundt med
sit liv og øjensynligt ikke fundet ro eller
tilfredshed. Hun er søgende, hun har
ikke den livsautoritet, som vi alle sam-
men gerne vil ha`. En normal samtale-
partner ville i mødet med en sådan
kvinde først udtrykke sin medfølelse og
spørge ind til problemerne. Men det gør
Jesus ikke. Han pakker hende ikke inde
i forståelse. Han stiller krav. Vi mærker,
hvordan fokus flyttes. Vi kiggede først på
kvinden med medlidenhed, vi studerede
hende og hendes fortid, men så snart
Jesus taler bliver det anderledes. Nu ser
vi ikke på kvinden, men på hendes
omgivelser, på hendes muligheder, på
hendes fremtid. Sådan forandres
mennesket i samværet med Gud, i guds-
tjenesten, i det himmelske lys. Fra dårlig
fortid til Guds krav på din fremtid. Jesus
skænker os autoritet i vores eget liv. Men
hvis vi vil ha` den, så skal vi om ad troen.

Kan I huske fortællingen fra det gamle
testamente om Moses. Moses står ved
den brændende tornebusk og taler med
Gud. Gud vil sende ham til Ægypten for
at befri Hans udvalgte folk, men Moses
vil ikke, han har ikke modet. Han tør
ikke, han har ikke styr på sig selv, og han
tror slet ikke, at han har evnerne. Han
bliver ved med at komme med indven-
dinger. Da siger Gud til ham: Forlad alle
de tanker, det kommer ikke an på, hvad

du kan, det kommer an på, hvad du tror.
Det kommer an på, at Jeg vil følges med
dig, at Jeg ikke giver en opgave, som du
ikke kan løse.

Sådan er vores møde med Gud. Sådan
får et menneske autoritet i eget liv. Ved
at bøje sig for Guds bud. Og det første
bud er det, at du skal forlade kirken som
et tilgivet menneske, som et menneske,
der kan trække vejret dybt  og kaste sig
ud i livet som nyt. Du er ikke et projekt,
men du har et projekt – at tilbede Gud i
ånd og sandhed.
Amen
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Lysere og
mere elegant
I 2008 var Skellerup Kirke lukket igen-
nem et par måneder, fordi der foregik
en lang række arbejder, som tilsammen
har gjort kirkerummet lysere, lettere og
mere elegant.
Der er blandt andet malet endegavle og
rygstykker på bænkene. Flere malerar-
bejder på prædikestolen.  Orglet frem-
står smukt, med en dybblå baggrund,
som fremhæver orgelpiberne.
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Åbenhed får
måske flere
til at gå i kirke
Henning Christensen er ikke uvant med
arbejdet i Menighedsrådet. Han har selv
været medlem i to perioder. Det betyder
otte års erfaring, og nu er han valgt som
formand.
Desuden har ægtefællen Tove Aagaard
Christensen været medlem af Menigheds-
rådet fra 1988-1996.
Derfor er det også helt naturligt, at kirkens
forhold har været til debat i familien i
mange år.

Der er ikke mange i kirken
 - Desværre er det kun til højtiderne, som
Jul, Påske og Nytår, der er fyldt godt ud i
kirken, siger Henning Christensen.
 - Jeg så gerne at der kom flere til de almin-
delige gudstjenester, også meget gerne af
den unge generation. Jeg mener ikke vi
skal lefle for at få flere til at komme, men
jeg tror på, at åbenhed om det der sker i
både kirken og i menighedsrådet, kunne
vække interessen.
Derfor vil Henning Christensen gøre sit til,
at datoerne for de åbne møder, og selve
arbejdet  i menighedsrådet bliver mere
synligt, blandt andet i Kirkebladet og på
Internettet.

Forbedringer
Ellinge Kirke var igennem en større reno-
vering tilbage i 1993, hvor blandt andet
bænkene, prædikestolen og altertavlen
blev renoverede.
 - Derfor er det også en velholdt kirke, som
ikke umiddelbart har behov for de større
bygningsmæssige arbejder.
Men der er altid ønsker om forbedringer,
og en af de ting der står højest på Henning

Christensens ønskeliste er en belægning,
så det bliver nemmere for gangbesværede
og brugere af kørestole, at komme frem til
kirkens dør.
 - Men det koster mange penge, så det
kommer ikke lige straks. Vi er ved at spare
sammen.

Ydmyghed og respekt
Det er ikke første gang Henning Christen-
sen er formand. Han har netop afsluttet en
længere periode som formand for Ellinge
Vandværk.
 - Det er alligevel med en vis ydmyghed og
respekt jeg har påtaget mig opgaven som
formand for menighedsrådet. Jeg håber
jeg har den styrke og kreativitet der skal til
for at løfte opgaven, og jeg vil gøre mit til,
at der er så stor åbenhed, at det kunne få
flere til at komme i kirken, slutter Henning
Christensen.

VE

Henning Christensen
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Årets konfirmander har været på en
vellykket konfirmandlejr i København.
Vi har set og oplevet meget:
Københavns Domkirke, Trinitatis Kirke
med Rundetårn, og Holmens Kirke, hvor
vi var til gudstjeneste

Konfirmandlejr
i København

En omvisning på Statens Museum for
Kunst ”Det nye testamente i kunsten”.
Her oplevede vi blandt andet en moder-
ne installation, som hed ”Judas og
Jesus”, og som man kunne gå indeni.
En omvisning på Rosenborg, hvor Jeppe
med flere blev udnævnt til konger.
En omvisning på Zoologisk museum, der
handlede om Darwin. Det var lidt tungt
stof.
Samt en tur i biografen og i teateret.
Tak til menighedsrådene, fordi de synes,
at vi skal have den oplevelse under kon-
firmationsforberedelsen.
Her nogle fotos fra turen.
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Konservator i
Ellinge Kirke

Konservator Anne Marie Steensberg, som
er ansat hos konservator Karsten Larsen,
Ringe, har siden midten af marts været i
gang med at restaurere et vievandskors i
Ellinge Kirke.
Anne Marie Steensberg fortæller, at det
fine lille billede er blevet beskadiget på
grund af en tidligere reparation i forbin-
delse med de eksisterende vinduer.
Arbejdet kan ikke afsluttes på et par dage,
fordi der er behov for, at materialerne får
tid til at tørre naturligt, men det færdige
resultat kan nu ses i Ellinge Kirke.

VE

Det er bevist at: Man bliver bedre til at
koncentrere sig, man får nemmere ved
at lære nyt, og at man ikke kan være
uvenner med nogen man synger i kor
med!
Vi er en lille men trofast skare som udgør
koret ved de to kirker. I koret er vi 7 unge
og 3-4 voksne medlemmer fordelt på
stemmegrupper alt efter hvordan man
har det bedst med at synge. Vi arbejder
med stemmeklang og med at kunne
synge højere og dybere, svagere og
kraftigere. Man skal ikke kunne noder
for at være med, men det er en fordel at
interessere sig for detaljerne i musikken.
Vi skal helst ramme toner præcist og i
samme rytme for at få det til at lyde godt.
Det er planen at vi i løbet af foråret skal
have en stemmepædagog på besøg som
vil kunne hjælpe os alle med at arbejde
med samspillet mellem krop og stemme.
Koret synger med ved 5-10 gudstjenester
om året, og laver også julearrrangement
med fællessang og koncert.
Vi kan godt blive flere, og lige nu er et
godt tidspunkt at begynde, men så skal
du komme af sted og møde op en onsdag
aften kl. ca. 19.20-stykker. Vi synger i
konfirmandhuset ved Skellerup præste-
gård, og det er nok en god ide at ringe til
organisten først: så er du sikker på at vi
holder prøve den aften du kommer forbi.
Nummeret finder du nederst på siden.
Vi håber du har fået lyst til at se hvad
korarbejdet går ud på – nå ja, fik vi sagt
at man selvfølgelig får en mindre hono-
rar for at deltage ved gudstjenesterne…?

Vi ses

Skellerup-Ellinge kirkekor
Peter Chr. Eriksen
Telefon: 8621 6808
Mobil: 2149 6853
E-mail: peter@eriksen.mail.dk

Korsang - er
det noget for dig?



Sognepræst
Lone Wellner Jensen, Skellerup præstegård,
5540 Ullerslev. Tlf.: 6535 1118
Konfirmandhuset, Tlf.: 6535 1148

Fødselsanmeldelser: Til sognepræsten senest
2 døgn efter fødslen. Gælder alle, også de, der
ikke er medlem af folkekirken.

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 ægteskabskontoret på rådhuset i
bopælskommunen. Der skal medbringes dåbs-
eller navneattester, personnummerbevis og evt.
skilsmissebevilling. Ægteskabskontoret 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.: 6535 1404
Kasserer Merete Toftegaard Hansen,
Pårupvej 59, Tlf.: 6598 1942
Kirkeværge Jane Ottosen, Hundslevvej 6,
Rynkeby, Tlf.: 6535 2905
Organist Peter Christian Eriksen,
Præstevænget 33, 5800 Nyborg, 8621 6808
Kirkesanger Jesper Bech Madsen,
Nederbyvej 9, Aunslev, 5800 Nyborg
Tlf.: 6591 3008
Graver Henning Duchess, Skovhavevej 2,
5540 Ullerslev, Tlf.: 6535 2601 - 2972 2980

Ellinge kirke
Formand Henning Christensen, Åvænget 8,
Tlf.: 6598 1584
Kasserer Merete Toftegaard Hansen,
Pårupvej 59, Tlf.: 6598 1942
Kirkeværge Dorte Lundsgaard, Pårupvej 52,
Tlf.: 6598 2165
Organist og kirkesanger - se Skellerup kirke.
Graver Anne Lise Jakobsen, Pårupvej 27,
Skellerup, Tlf.: 6535 1709

Kirkebladet
Ansvarshavende:  Lone Wellner Jensen
Produktion:           Grafisk Center Langeskov  A/S
                                 Tlf.: 6338 3940

Siden sidst
i kirkerne
Skellerup Kirke
Døbte
22/2-2009 Sofie Kirstine Seneca

Christensen
1/3-2009 Liam Gjeding
22/3-2009 Casper From Andersen

Begravede/bisatte
17/3-2009 Kaj Gunnar Nielsen

Ellinge Kirke
Døbte
1/2-2009 Mikkel Møller Pedersen

15/2-2009 Jeanette Haugaard Hansen

Begravede/bisatte
30/1-2009 Johannes Kristian Ottosen
10/2-2009 Arthur Immanuel

Christiansen
11/3-2009 Bjarne Danielsen
26/3-2009 Else Viola Nielsen
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Der afholdes ordinære møder i Skellerup
og Ellinge menighedsråd på følgende
tidspunkter:

17. september kl. 19.30
17. november kl. 19.30

Møder holdes i konfirmandhuset.
Dagsorden kan rekvireres 3 dage før
mødet ved henvendelse til enten for-
mand, sekretær eller sognepræst.

Menighedsrådsmøder



Gudstjeneste

Kirkebil
Der sørges for gratis
transport til alle, der
måtte ønske det.

Man behøver blot
at at ringe til
Ullerslev Taxi
Tlf.: 6535 2155

17. maj - 5. s.e. påske
Skellerup  ........................................... Ingen

Ellinge - Lars Ole Jonssen ................. Kl. 10.15

21. maj - Kristi Himmelfartsdag
Skellerup ........................................... Kl. 10.15
Ellinge ............................................... Kl. 9.00

24. maj - 6. s.e. påske
Skellerup, Karen Tikjøb, kirkekaffe Kl. 1.400
Ellinge ............................................... Ingen

31. maj - Pinsedag
Skellerup, Kor .................................... Kl. 10.15
Ellinge, Kor ....................................... Kl. 11.30

1. juni - 2. Pinsedag
Skellerup, kirkekaffe m. sang, kor......Kl. 19.30
Ellinge ............................................... Ingen

7.  juni - Trinitatis
Skellerup ........................................... Ingen
Ellinge, Lars Ole Jonssen ...................Kl. 9.00

14. juni - 1. s.e. Trinitatis
Skellerup ........................................... Kl. 9.00
Ellinge ............................................... Kl. 10.15

21. juni - 2. s.e. Trinitatis
Skellerup, Louise Buch Jensen  ........ Kl. 10.15
Ellinge, Louise Buch Jensen  ............ Kl. 9.00

28. juni - 3. s.e. Trinitatis
Skellerup ........................................... Ingen
Ellinge, Søren Holm ......................... Kl. 9.00

5. juli - 4. s.e. Trinitatis
Skellerup, Lars Ole Jonssen  ............. Kl. 10.15
Ellinge ............................................... Ingen

12. juli - 5. s.e. Trinitatis
Skellerup ........................................... Ingen
Ellinge, Lars Ole Jonssen   ............... Kl. 9.00
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19. juli - 6. s.e. Trinitatis
Skellerup ........................................... Kl. 9.00
Ellinge ............................................... Kl. 10.15

26. juli - 7. s.e. Trinitatis
Skellerup ........................................... Kl. 9.00
Ellinge ............................................... Kl. 19.30

2. august - 8. s.e. Trinitatis
Skellerup ........................................... Kl. 10.15
Ellinge ............................................... Kl. 9.00

9. august - 9. s.e. Trinitatis
Skellerup ........................................... Kl. 19.30
Ellinge ............................................... Kl. 10.15

16. august - 10. s.e. Trinitatis
Skellerup, Louise Buch Jensen ..........Kl. 10.15
Ellinge, Louise Buch Jensen ............. Kl. 9.00

Indsamling
Ved pinsens gudstjenester
samler vi ind til :
DSUK Danske Sømands og
Udlandskirker

Menighedsrådene


