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Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.30
Spil Dansk dagen har oplevet en kraftigt
stigende tilslutning de seneste år, og den
skal ikke kun fejres i radioen og på
fjernsyn.
I år arrangerer vi en koncert i Skellerup
kirke - og slutter os dermed til det lands-
dækkende net af koncerter som sætter
fokus på musik skrevet af danske kom-
ponister.
Aftenens program sigter på at give
publikum lidt perspektiv på det danske
musikliv, både historisk og genremæs-
sigt.
Program følger.
Fri entre.

Det Fynske
Kammerkor
Tirsdag den 20. september
kl. 20.00

Det Fynske Kammerkor blev dannet i
1988. Koret har en omfattende koncert-
virksomhed og har repræsenteret Fyn og
Danmark ved officielle lejligheder af
såvel national som international karak-
ter. Eksempelvis vandt koret i 2002 den
internationale Vagn Holmboe Korkon-
kurrence, og samme år repræsenterede
det Danmark ved den 4. Nordisk-
Baltiske Korfestival i Litauen.

En af hemmelighederne bag Det Fynske
Kammerkors lyse, smidige klang er Alice
Granum, som har dirigeret koret siden
starten i 1988. Alice Granum er uddan-
net musikleder ved Det Fynske Musik-
konservatorium og er i dag docent i kor-
ledelse. Hun underviser på Det Fynske
Musikkonservatorium samt ved Det Kgl.
Danske Musikkonservatorium.
Alice Granum er en højt respekteret
underviser på workshops og master-
classes i ind- og udland og er tillige
dirigent for Filharmonisk Kor Odense og
Filharmonisk Kor Sønderjylland.
Det Fynske Kammerkor vil præsentere
musik af nordiske komponister, blandt
andre Ola Gjeilo, Vagn Holmboe og Tore
Bjørn Larsen.
Der vil desuden være en afdeling af
årstidens salmer/sange.
I 2010 udgav koret en cd med titlen "Der
er en skat" med dansk kirkemusik.
Fri entre

Koncerter efteråret 2011

Foto: Torben Mougaard, Assens.

Det Fynske
Kammerkor
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Invitation
Kommende konfirmander og deres
forældre inviteres til indskrivnings-
møde i Skellerup præstegårds konfir-
mandstue
onsdag den 24. august
kl. 17.00.

På mødet vil jeg give alle nødvendige
oplysninger vedrørende konfirma-
tionsforberedelsen og konfirmationen.
Vi får lejlighed til at drøfte spørgsmål
og eventuelle problemer.
Konfirmanderne bedes medbringe
dåbsattest samt en seddel med oplys-
ninger om skole, klasse, forældres og

Vil du konfirmeres i Skellerup eller
Ellinge kirker, så læs her!

Festgudstjeneste og Reception
I anledning af Lones 25 år´s jubilæum
afholdes der festgudstjeneste i Skellerup kirke
søndag den 11. september kl. 10.15.
Efter gudstjenesten er der reception i konfirmandhuset.

Alle er velkomne.

Menighedsrådene

Sommermøde
i Skellerup præstegård
Søndag den 4. september kl. 14.00.

Foredragsholder: Journalist Anders Agger, DR.
Kendt for:  Kongehuset set inde fra, og Sømanden & Juristen.

Alle er velkomne

Menighedsrådene er vært ved kaffe og brød.
Menighedsrådene

eventuelt eget telefonnummer samt
familiens adresse og e-mail adresse.
I må også meget gerne skrive i hvilken
kirke, I ønsker konfirmation.

Vi slutter mødet med en lille indføring
i Skellerup kirkes historie og guds-
tjenestens historie.

Skulle der være konfirmander, der
ikke har mulighed for at komme til
mødet, er det meget vigtigt, at I forud
for den 24. sender mig et brev eller en
mail med tilmelding.
Lone Wellner Jensen
lwj@km.dk
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Høst
Vi kan se vores verden, vores natur, vores krop og alt det andet, som
teknik, som processer, som redskaber for vores overlevelse. Når vi
ser sådan på det, bliver vi meget dygtige. Vi kan også se på vores
verden som et udtryk for Guds kærlighed. Så bliver vi taknemmelige
og glade. Det vi foretager os på marken og i haven kan være ren
teknik, eller det kan være gensidighed, samtale med Gud. Det kan
godt være at resultatet er det samme – det er jeg ikke engang sikker
på – men i alt fald, så er vi ikke de samme. Vi går fra marken med to
helt forskellige følelser og forståelser af os selv og vores liv.
Jesus bruger det billede om dette her, at Han er en vinstok, og vi er
grene, som sidder på den. Ligeså naturligt, som kornet spirer frem
om foråret, ligeså selvfølgeligt er det for Jesus, at vi sidder fast på
Ham. Det skal vi ikke selv gøre noget for. Sådan er det bare. Men så
sker der jo noget. Når det tidligste forår er forbi, spiringen, så giver
vi os til at arbejde på marken for at fremme vores afgrøde. Vi gør
noget.  Sådan er det også det med os og Gud. Vi skal bære frugt, som
Jesus kalder det. Det har ikke at gøre med at blive et dygtigt og godt
menneske. Det tror vi sommetider, og det er en frygtelig fejltagelse,
at skal man have med Gud at gøre, så skal man opføre sig ordentligt
og fornuftigt. Det er selvfølgelig godt nok i sig selv, men det er ikke
det, Jesus mener. At bære frugt det gør vi, når vi opfatter os selv som
en frugt af Guds kærlighed, som skabning. Du bærer automatisk
frugt, når du er taknemmelig, når du elsker din Gud og Hans verden.
Når du siger tak, og siger – jeg elsker og jeg tilgiver.
Høstgudstjenesten er på den måde en af årets mest betydningsfulde
gudstjenester. Har vi høstet lidt, har vi høstet meget, er der gode
priser eller dårlige priser. Det gør os under alle omstændigheder
godt at sige tak, det gør os til elskende og elskelige mennesker. Vi
sætter frugt, når vi siger tak. Uanset hvor ringe vi synes, at vi er.
Uanset om vi næsten ikke kan holde vores liv ud, uanset om vi er
meget kede af det, fordi vi har fejlet eller mistet, så er vi sande og
rette mennesker, så får alt vores arbejde og besvær værdi, når vi
siger tak og ved, at vi skylder Gud alt.

Lone Wellner Jensen
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Dette års konfirmander
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Ældreturen 2011 gik til Ferskvandscentret i
Silkeborg. Sejltur på Silkeborgsøerne og
besøg på Himmelbjerget
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Se flere billeder på www.ellinge.dk - Vælg "Billedserier".
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Etablering af fællesråd
På baggrund af et godt og udvidet sam-
arbejde mellem Skellerup og Ellinge
menighedsråd finder vi det oplagt at tage
næste skridt, hvilket er etablering af et
fællesråd. Der lægges også fra centralt
hold op til en større grad af koordinering
sammenholdt med, at begge råd ved
sidste valg gik fra 6 medlemmer til 5
medlemmer, vil det være naturligt at slå
kræfterne sammen for derved at opnå en
bedre brug af rådenes ressourcer.

Som eksempel kan nævnes, at der i
forbindelse med overenskomstforhand-
lingerne i 2009 blev indført mulighed
for brug af geografisk fleksibilitet,
hvilket betyder, at kirkens personale kan
træde til ved andre kirker inden for - i
vores tilfælde - sydlige del af provstiet.
En forudsætning for at bruge denne

mulighed er en tættere koordinering
mellem de involverede menighedsråd.
Dernæst men ikke mindst skal menig-
hedsrådene som alle andre se på de
driftsmæssige udgifter og hvor vi for
færre penge kan få en lige så god eller
forhåbentlig bedre service og her kan et
fælles råd også betyde en gevinst.

Vi vil derfor på efterårets menigheds-
møde i oktober præsentere forslaget,
som kræver, at fremmødte fra vores to
sogne stemmer forslaget igennem.
Forslagets nærmere detaljer vil blive
præsenteret på mødet og vi håber fra
begge råd på interesse for og accept af
forslaget.

På vegne Skellerup og
Ellinge Menighedsråd
Vibeke Bruun Møller og
Henning Christensen

Skal vi have et fælles menighedsråd i Skellerup og Ellinge sogne?
Hvad skal der ske med og i vore kirker?
Hvilke muligheder har vi i kirkerne og på kirkegårdene?

Kom og vær med til at
diskutere og bestemme
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Lovbefalet menighedsrådsmøde
onsdag den 26. oktober kl. 18.00
Sammenlægning af
Skellerup - Ellinge Menighedsråd?

To eller flere menighedsråd i et pastorat
kan beslutte at oprette et fælles menig-
hedsråd, hvis der er tilslutning til det på
et menighedsmøde i hvert af sognene.
Der er således tale om en lokal beslut-
ning, som forudsætter, at der er simpelt
flertal for forslaget på hvert menigheds-
møde.
Menighedsrådene i Skellerup – Ellinge
har vedtaget på møde i foråret at arbejde
for en sådan sammenlægning
Hvorfor nu det? Jo, en sammenlægning
kunne gøre det lettere at finde de perso-
ner, som kunne have lyst til at arbejde
med kirken og de udfordringer, der er
ved at sidde i et menighedsråd.
Hvad er det så at menighedsrådene
synes, der kan være fordele ved en sam-
menlægning?
De seneste år er langt de fleste beslut-
ninger taget i fællesrådet, og det er langt
hen ad vejen de samme ting, vi behand-
ler i rådene, når rådene hver for sig
behandler ting inden for kirken.
Fælles er jo kasserer, organist, kirke-
sanger, graver, kulturklub, sommer-
møde, og koncerter ved vores kirker.
Vi håber, at der er forståelse for at
menighedsrådene arbejder hen på at
sammenlægge vores to råd.

På det lovbefalede menighedsrådsmøde
den 26. oktober vil det være muligt at få
mere at vide om sammenlægningen,
samt stille spørgsmål.
På mødet skal fremmødte fra hvert sogn
stemme om forslaget. Vedtages forsla-
get, vil vi fra kirkeårets begyndelse starte
op med fællesrådet, og ikke afvente det
kommende valg til næste år til menig-
hedsrådet.
Vi foreslår, at fællesrådets formand og
næstformand er fra hvert sit sogn, at vi
har fælles kasser, fælles kontaktperson,
fælles sekretær samt endelig en kirke-
værge for hvert sit sogn. Det betyder, at
med 10 rådsmedlemmer vil der være
flere medlemmer, som ikke har en
bestemt post at varetage og dermed vil
der være mulighed for større fleksibilitet
og uddelegering i forhold til at løse de
forskellige løbende opgaver.
Desuden fremlægges budget for 2012, og
der vil blive redegjort for de ting, der
sker ved vores kirker.

Som tak for fremmødet vil menigheds-
rådene være vært med et par stykker
smørrebrød.

Skellerup – Ellinge
Menighedsråd



Her er
godt at
være
Nørkleklubben vil meget gerne have
flere medlemmer.
Vi mødes i konfirmandhuset ved Skelle-
rup præstegård hver anden torsdag fra
kl. 14.00 – 16.00.
Vi laver håndarbejde af alle mulige slags
og sælger det derefter for på den måde at
samle penge ind til  mennesker, der har
brug for hjælp. I øjeblikket støtter vi et
barn og dets familie i Bolivia.
Vi støtter også Kirkens korshær, så de
kan yde hjælp til fattige børn og hjem-
løse i Danmark. Er der nogen i vore
sogne, der vil give en hånd med, så kom
og vær sammen med os i Nørkleklubben.
Man behøver ikke at være en ørn til
håndarbejde, der er også andre prak-
tiske opgaver, der skal løses. Vi står for
den årlige julebasar med kagebord i
præstegården, og vi planlægger ældre-
udflugt for alle sognenes ældre i maj.
Vores første møde i år er den 6. oktober.
Tag selv kage med, vi laver kaffe i konfir-
mandstuen. Trine er ”anker-mand”, hvis
der er spørgsmål angående Nørkle-
klubben, så kan man altid ringe til hende
på telefon 65 35 11 94.

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

Louise Buch Jensen
Nørregade 4, 2. Th. 5800 Nyborg
Tlf.: 2055 4534

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.: 4054 7231
Kasserer Merete Toftegaard Hansen,
Pårupvej 59, Tlf.: 6598 1942
Kirkeværge Peder Drud Sørensen,
Såderupvej 3, Tlf.: 2128 7865
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.
Gravermedhjælper Judith Johansen,
Kirkeballe 2E, Tlf.: 2022 9821

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

Siden sidst
i kirkerne
Skellerup Kirke
Døbte
15/5-2011 Sebastian Jarl Boye

Gammelgaard

2/6-2011 Benjamin Bjerg Findsen

Begravede/Bisatte
18/6-2011 Jytte Stæhr
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Ellinge Kirke
Viede
25/6-2011 Nynne Gamst og

Thomas Jensen

Begravede/Bisatte
24/5-2011 Asta Johanne Schrøder
7/6-2011 Niels Kristian Pedersen
21/7-2011 Ernst Robert Pedersen



4. september - 11. s.e. Trinitatis
Skellerup, Lone Wellner Jensen ....... Kl. 14.00
Ellinge ............................................... Ingen
Sommermøde **
11. september - 12. s.e. Trinitatis
Skellerup, K. Drejergaard
Præstejubilæum

Kl. 10.15

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

18. september, 13. s.e. Trinitatis
Skellerup ............................................. Ingen
Ellinge, Lars Jonssen ........................ Kl. 09.00

25. september, 14. s.e. Trinitatis
Skellerup, Louise Buch Jensen ......... Kl. 9.00
Ellinge, Louise Buch Jensen ............. Kl. 10.15

2. oktober, 15. s.e. Trinitatis
Høstgudstjenester
Skellerup, Lone Wellner Jensen ....... Kl. 11.30
Ellinge, Lone Wellner Jensen ........... Kl. 9.30

9. oktober, 16. s.e. Trinitatis
Skellerup, Lone Wellner Jensen ....... Kl. 9.00
Ellinge, Lone Wellner Jensen ........... Kl. 10.15

16. oktober, 17. s.e. Trinitatis
Skellerup, Lone Wellner Jensen ....... Kl. 10.15
Ellinge, Lone Wellner Jensen ........... Kl. 9.00

23. oktober, 18. s.e. Trinitatis
Skellerup, Lone Wellner Jensen ....... Kl. 9.00
Ellinge, Lone Wellner Jensen ........... Kl. 10.15

26. oktober - Fyraftensgudstjeneste *
Skellerup, Lone Wellner Jensen ....... Kl. 17.00
Ellinge ................................................ Ingen

30. oktober, 19. s.e. Trinitatis
Skellerup, Louise Buch Jensen ......... Kl. 10.15
Ellinge, Louise Buch Jensen ............. Kl. 9.00
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6. november, Alle helgens dag
Navnene på sognenes døde læses efter prædiken

Skellerup, Lone Wellner Jensen ....... Kl. 19.30
Ellinge, Lone Wellner Jensen ........... Kl. 10.15

13. november, 21. s.e. Trinitatis
Skellerup, Lars Jonssen .................... Kl. 9.00
Ellinge ............................................... Ingen

20. november, 22. s.e. Trinitatis
Skellerup, Louise Buch Jensen ......... Kl. 10.15
Ellinge, Louise Buch Jensen ............. Kl. 9.00

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

* Efter Fyraftensgudstjeneste er der
menighedsmøde - læs mere inde i bladet.

** Sommermøde - læs mere inde i bladet.
NB! Tidspunktet er ændret i forhold til tidligere
annonceret.


