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Hvert år inden kirkeårets begyndelse,
ved første søndag i advent skal menig-
hedsrådet konstituere sig.
I den forbindelse ønskede Kirsten
Bjerregaard at udtræde af Skellerup
menighedsråd på grund af et øget
arbejdspres. I stedet er suppleant
Peder Drud Sørensen indtrådt.

I samme forbindelse ønskede Jane
Ottosen at blive fritaget for posten som
kirkeværge. Vores nye medlem Peder
Drud Sørensen havde heldigvis mod

på at tage over, og han er nu vores nye
kirkeværge.

Kirsten Bjerregaard varetog posten
som kontaktperson og denne
funktion er overtaget af Vibeke
Bruun Møller.

Jane Ottosen fortsætter som menigt
medlem af rådet.

På vegne Skellerup menighedsråd
Vibeke Bruun Møller

Nyt medlem af Skellerup
menighedsråd, og omrokering

Jule-
udsmykning
i Skellerup
Kirke
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Ældreudflugt
Sognenes ældre inviteres på udflugt
Onsdag den 11. maj 2011.

Turen går til Silkeborg, hvor vi skal
besøge Ferskvandsakvariet og sejle på
Silkeborgsøerne.

Vi kører fra Ellinge kirke kl. 07.45 og fra
Skellerup kirke kl. 8.00.

Menighedsrådene er værter ved frokost
og eftermiddagskaffe (drikkevarer for
egen regning).

Nørkledamerne har arrangeret, og vi
kører med Erik Lund.

I forbindelse med busturen beder vi om
50 kr. pr. deltager til sognenes adoptiv-
børn.

Tilmeldingsblanket Ældreudflugt 11. Maj 2011

Navn: ______________________________
Adresse:  ____________________________
Tlf.:  _____________________

Påstigning
□  Skellerup Kirke
□  Ellinge Kirke
□  Jeg er diabetiker

Tilmelding skal ske senest den 8. maj.
Max. antal deltagere er 55.
Tilmelding kan ske ved at sende eller
aflevere deltagerkupon til:

Trine Thybo
Højbjergvej 12 B
Skellerup
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En præstesøn
fortæller en erindring
fra sin barndom
Prædiken holdt i Ellinge Kirke, Påskedag 2010.

Han er dreng, lille dreng. Han sidder med et par kammerater i sin mors
køkken i præstegården. De diskuterer, som han har hørt sin far diskutere
med sine præstekolleger. Der har lige været begravelse på kirkegården, og
drengene diskuterer nu ivrigt, hvordan det skal foregå, når Jesus kommer og
henter den døde op af graven. De har hørt, at Gud vil oprejse de døde, og nu
diskuterer de altså opstandelsen. Hvad betyder det, hvordan foregår det? Der
er ikke enighed. Derfor beslutter drengene at holde vagt ved graven. En
overvågning må afsløre, hvad opstandelse er. Ergo må de skiftes til at holde
vagt ved graven.

Vi trækker på smilebåndet. Børn tænker jo meget bogstaveligt. Men vi har
samme trang, samme behov, samme længsel som drengene – vi vil så gerne
være vidner, når Gud henter de døde. Vi lever altid med et stort: hvordan.

Drengene blev skuffede. Og vi bliver skuffede, når vi ikke vil og kan slippe
vores ”hvordan”. Ordene ”hvordan” og ”hvorfor” binder menneskers tanker
og sind. Det er som en åndelig sump, der trækker os ned i dyndet. Man kan
bare tænke på ordene i en helt almindelig konversation: ”Hvordan kunne du
gøre det? ”Hvorfor i al verden siger du det?” Det er ord, der allerede har
lukket af for den andens mulighed. Det er ord, der indeholder bebrejdelse og
anklage. Det er ord, der er som kviksand. Her bliver vi hængende – i al det vi
har at sige hinanden på. Opstandelsesenglen prøver at få de ord til at
fordufte, forsøger at få disciplene til at tænke anderledes. Englen siger derfor:
”Se, nu har jeg sagt jer det.” Altså lad nu være at forlange forklaring, men lev
efter det, regn med det, brug det.
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Der er ikke mange mennesker, der har det godt med at være lukket inde. Det
strækker sig fra et let ubehag til en egentlig angst. Jeg går aldrig ind i en
elevator uden måske bare et splitsekund at tænke over, at den kan sidde fast
på vejen ned eller op. Den sten, der blev rullet hen foran Jesu grav
langfredag, lukker livet inde. Når vi er bange eller ensomme eller knugede, så
mærker vi den sten. Vi kan være lukket inde i sindet som i det lille rum. At
føle sorg er at blive kapslet inde, lammet, bundet til fortiden. I depressionen
bliver vi lukket inde – alting kan være lige meget, der er ikke noget, der er
noget ved. Vi er lukket inde i vores eget grå. Hvad gør vi, når vi begraver vore
døde? Vi sætter en sten på deres grav. Stenen viser, hvor tunge vi er i sindet,
hvor ensomme vi er. Der er lukket af for glæden. Stenen er kold at røre ved.

I opstandelsen ruller Gud stenen bort. Vi kan ikke gøre det, men Han kan
gøre det. Det sker indefra. Der spænges hul i det forstenede sind. Det var
kernen i Jesu gerning på jorden. Han måtte ind bag ved stenen. Han måtte
ind i døden for at vælte dens mur. Han vidste, at det ville være noget, som
drog alle menneskers øjne til sig. En grav, hvor stenen var væltet fra. En grav,
der var tom.

Vi kan ikke se det. Heller ikke selvom vi som drengene i præstegården eller
romerne i Jerusalem sætter vagter ved graven. Men vi kan tro det og forsøge
at holde fast ved det, når stenen falder på os. Gør vi ikke det, så kan vi
fortsætte med som Sisyfos selv at rulle stenen fra – gang på gang på gang,
uden at den vil blive liggende.

Amen
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Dagplejens julebesøg i Skellerup Kirke
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Julebasar - 2. søndag i Advent
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Jeg håber at I og jeres familier alle er
ved godt helbred.
Jeg kan fortælle, at jeg jeg har det fint
sammen med mine forældre, som
arbejder på landet.
Jeg deltager også i de aktiviteter vi har i
vores lokalområde.

Mange tak for den særlige gave I har
sendt til mig. Jeg har sat pengene ind på
en konto i banken, så jeg senere kan få
lavet et værelse. Til det skal jeg bruge en
del materialer.

Jeg ønsker alt det bedste for jer.
Jeg siger farvel med et knus.
Jeg elsker jer meget.

Jeres sponsorbarn

Georgina Zurita Cordova

Præsterne i sognene
Den 12. maj kan vi sige velkommen
tilbage fra barselsorlov til Louise Buch
Jensen.
Hun er jo nu ansat med 25% af en
præstestilling i vore sogne, og hun vil
derfor have flere opgaver i sognene end
tidligere.

Egentlig skulle vi så sige farvel til
Marianne Kistrup og mange tak for
hendes arbejde her hos os.
Marianne har været meget nærværende
i sognene på trods af afstanden til
hendes hjem på Sjælland, og jeg ved, at
mange har været glade for hendes
gudstjenester og samtalerne med hende.
Vi får imidlertid lov at beholde Marianne
helt frem til den 11. juni, fordi jeg skal
have orlov i en måned, og i den måned
skal Marianne være sognepræst på fuld
tid i Skellerup og Ellinge.

Jeg skal have orlov som følge af en stor
mængde arbejde i det sidste år. Arbejdet
har ikke haft med vore sogne at gøre. Det
er provsteembedet, der har taget min tid.
Der er i folkekirken kommet nye over-
enskomster, der har skullet bringes til at
virke, og der er kommet nye metoder og
regler på det økonomiske område.
Mange menighedsrådsmedlemmer ved,
at de har brugt lang tid på at sætte sig ind
i de nye regler og få dem til at virke.
Det har også været tidkrævende for mig
som provst.
Derfor har I ikke set så meget til mig,
som jeg kunne ønske, og derfor har jeg
nu af biskoppen fået bevilliget en
måneds orlov til at læse de nødvendige
bøger, så der kan komme ny inspiration
til mit arbejde i sognet og på prædike-
stolen.

Lone Wellner Jensen

Fra vores
sponsorbarn
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Øget samarbejde om pasning af
kirkegårdene i Skellerup og Ellinge
I forbindelse med graver Annelise
Jakobsen ved Ellinge kirke er fratrådt,
har Ellinge og Skellerup menighedsråd
drøftet situationen, da vi ønsker et øget
samarbejde om pasning af vores kirke-
gårde foruden vi ønsker at skabe et job
for graveren med et godt arbejdsindhold.
Vi har derfor fået vurderet omfanget af
arbejdet ved de to kirkegårde og ud fra
denne vurdering er der grundlag for en
fuldtidsstilling, samt en medhjælper-
stilling på ca. 800 timer.
Vi har nu sat processen i gang, hvor
blandt andet gravernes faglige organi-
sation skal høres, ligesom stillingen skal
annonceres. Graver Henning Duchess
ved Skellerup kirke er positiv overfor
vores nye tiltag, hvilket rådene sætter
stor pris på. Det betyder, at vi skal have
ansat en medhjælper, og om alt forløber
planmæssigt, satser vi meget på, at vi pr.
1. marts har ansat en ny medarbejder.
Præsentation af vedkommende vil ske i
næste kirkeblad.

På vegne
Ellinge og Skellerup menighedsråd
Vibeke Bruun Møller

Kendt ansigt forlader
Ellinge kirke

Vores graver Anne Lise Jakobsen er
stoppet 31. december 2010.
Anne Lise fik for 3-4 år siden legionella,
en sygdom der gør, at man mister sine
kræfter og bliver hurtigt træt. Hun kom
tilbage til sit arbejde igen, men havde i
sommers en længere sygeperiode. De
sidste måneder arbejdede Anne Lise på
nedsat tid.
Ellinge menighedsråd og Anne Lise er i
fuld forståelse blevet enige om en
frivillig fratrædelsesaftale, som gør, at
Anne Lise er stoppet.
Anne Lise var meget vellidt på vores
kirkegård og har altid passet sine ting,
enten det var i kirken eller på kirke-
gården - et arbejde, Anne Lise lagde stor
vægt på, var grandækning.
Altid var der tid til at snakke med de, der
kom på kirkegården, enten det var
pårørende til afdøde eller fremmede, der
besøgte kirken.
Fremover vil Anne Lise sammen med
Knud forhåbentlig få mere tid til familie
og til sine interesser, som blandt andet
er at studere fugletræk samt historie.
Ny graver vil være Henning Duchess,
Skellerup, som vil få ansvaret for Ellinge
kirke og kirkegård sammen med en
medhjælp.
Ellinge menighedsråd ønsker Anne Lise
alt vel fremover.
Henning Christensen

Henning Duchess
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Konfirmander 2011
Skellerup kirke - den 1. maj
Anne-Sofie Toft Hviid Jensen
Rønningevej 17, Skellerup.

Helle Petersen
Hovmarken 28, Skellerup.

Tobias Rosenberg Bisgård Jensen
Skellerupvej 6, Skellerup.

Morten Færch Andersen
Bytoften 13, Skellerup.

Katrine Tækker Christensen
Maeholm 2, Skellerup.

Frederikke Karlsson
Skellerup Byvej 26, Skellerup.

Lau Nauerby
Hovmarken 35, Skellerup.

Victor Nauerby
Hovmarken 35, Skellerup.

Frederik Søgaard Mortensen
Granvej 107, Ullerslev.

Matilde Østergaard Knudsen
Ved Mosen 9, Såderup.

Ellinge kirke - den 8. maj
Patrick Sipo Hansen
Ferritslevvej 80, Ellinge.

Henrik Tingleff Poulsen
Ellingevej 63, Ellinge.

Stefan Fredslund Hansen
Bækstrup Mark 3, Ellinge.

Andreas Walther Jensen
Ellingevej 59, Ellinge.

Christoffer Walther Jensen
Ellingevej 59, Ellinge.

Lasse Hougaard Jensen
Bondemosevej 52, Ullerslev.

Sandie Matthiesen
Kirkeballe 2D, Ellinge.

Casper Engelbrecht Jeppesen
Pårupvej 58, Ellinge.

Bjørn Skovlund Andersen
Odensevej 124, Herrested.



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

Marianne Kistrup
Tlf: 6030 8005

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, 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 Peder Drud Sørensen, Såderupvej 3,
5540 Ullerslev, Tlf.: 6535 3085
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.: 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.

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

Siden sidst
i kirkerne
Skellerup Kirke
Døbte
14/11-2010 Oskar Fogh Harries

Ærenlund
14/11-2010 Magnus Færch Blegvad

Andersen
27/11-2010 Silas Valentin Maximilian

Vanggaard
9/1-2011 Carl Jacob Wellner

Viede/Velsignede
6/11-2010 Sanne Markvardsen og

Begravede/Bisatte
5/10-2010 Hans Andreas Jørgensen
26/10-2010 Henrik Adolf Lyngvig

Hansen
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Indsamlinger
Ellinge Kirke - Julen: 501 kr. til Kirkens
Korshær. Nytår: 180 kr. til Det Danske
Bibelselskab.

Skellerup Kirke - Julen: 358,50 kr. til
Kirkens korshær. Nytår: 240,00 kr. til
Det danske bibelselskab.

Ellinge Kirke
Døbte
14/11-2010 Freja Toft Wollesen

Viede
9/10-2010 Sandra Margrethe Boye

Sejten og Henrik Hykkelbjerg

Begravede/Bisatte
20/10-2010 Poul Kristian Hansen
3/12-2010 Edith Katrine Hansen



20. marts - 2. s. i fasten
Skellerup, Marianne Kistrup ............ Kl. 9.00
Ellinge, Marianne Kistrup ................ Kl. 10.15

27. marts - 3. s. i fasten
Skellerup, Marianne Kistrup ............ Kl. 10.15
Ellinge, Marianne Kistrup ................ Kl. 9.00

30. marts - Fyraftensgudstjeneste
Skellerup, Lone Wellner Jensen ....... Kl. 17.00
Ellinge ............................................... Ingen

3. april - Midfaste
Skellerup ........................................... Ingen
Ellinge, Lars Ole Jonssen ................. Kl. 9.00

10. april - Mariæ bebudelsesdag
Skellerup, Irene Lindegaard ............. Kl. 9.00
Ellinge ................................................ Ingen

17. april - Palmesøndag
Skellerup, Lone Wellner Jensen ....... Kl. 19.30
Ellinge - Lone Wellner Jensen
      for bedsteforældre og børnebørn

Kl. 10.15

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

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

24. april - Påskedag
Skellerup, Lone Wellner Jensen ....... Kl. 10.15
Ellinge, Lone Wellner Jensen ........... Kl. 11.30

25. april - 2. Påskedag
Skellerup, Marianne Kistrup ............ Kl. 11.30
Ellinge ............................................... Ingen
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1. maj - 1. s.e. Påske
Skellerup, Lone Wellner Jensen .......
                    Konfirmation

Kl. 10.15

Ellinge ............................................... Ingen

8. maj - 2. s.e. Påske
Skellerup ........................................... Ingen
Ellinge, Lone Wellner Jensen ...........
               Konfirmation

Kl. 10.15

15. maj - 3. s.e. Påske
Skellerup, Marianne Kistrup ............ Kl. 10.15
Ellinge, Marianne Kistrup ................ Kl. 11.30

20. maj - Bededag
Skellerup, Søren Holm ..................... Kl. 9.00
Ellinge ............................................... Ingen

22. maj - 4. s.e. Påske
Skellerup ............................................ Ingen
Ellinge, Søren Holm .......................... Kl. 9.00

29. maj - 5. s.e. Påske
Skellerup, Marianne Kistrup ............ Kl. 9.00
Ellinge, Marianne Kistrup ................ Kl. 10.15

2. juni - Kristi Himmelfartsdag
Skellerup, Marianne Kistrup ............ Kl. 10.15
Ellinge, Marianne Kistrup ................ Kl. 9.00

5. juni - 6. s.e. Påske
Skellerup, Marianne Kistrup ............ Kl. 9.00
Ellinge, Marianne Kistrup ................ Kl. 10.15

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


