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Skellerup og Ellinge sogne

Formandens beretning
Det nye menighedsråd er kommet godt
fra start.
Vi fik jo her ved kirkeårets start den 2.
december 2012 et nyt menighedsråd,
hvor 6 medlemmer er helt nye og 4
medlemmer fortsætter. Det er en pæn
stor udskiftning, men samtidig er det
også positivt, at det er muligt i to små
landsogne, at også her har vi engagerede mennesker, som gerne vil være med.
Når et nyt råd starter op, er der helt
formelle krav til, hvad der skal på plads
først. Her tænker jeg på konstitueringen, hvor de forskellige poster blev fordelt således:
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 Bekstrup Jensen
(valgt for Ellinge sogn).
Sekretær: Jette Toft
(valgt for Skellerup sogn).
Kirkeværger: Dorte Lundsgaard,
Ellinge kirke og
Peder Drud Sørensen, Skellerup kirke.
Ansvarlig for kollektindsamlinger:
Bente Jensen
(valgt for Skellerup sogn).
Herudover består rådet af Pia Skytthe
Pedersen (valgt for Skellerup sogn) og
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Anne Lohmann Henriksen (valgt for
Ellinge sogn), som sammen med de
øvrige er parate til at yde en indsats for
det kirkelige liv de næste to år.
Uden for rådet har vi Merete Toftegaard
som vores regnskabsfører. Merete var
tidligere medlem af rådet, men valgte i forbindelse med det sidste valg at
udtræde. Posten som regnskabsfører
kan rådet vælge varetaget af en person uden for rådet, hvilket er tilfældet
her, idet Merete har fuldstændig styr
på vores regnskab. Det er meget betryggende. Karins rolle som kasserer
er ikke at føre selve regnskabet, men
at have kontakt til regnskabsføreren og
dermed være med til at sikre, at information om økonomi sker både til råd
og regnskabsfører.
En anden post, som jeg kunne forestille
mig, kræver lidt forklaring, er posten
som kontaktperson. Det er Annelises
opgave at have kontakten til personalet
som f.eks. i form af afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler, drøftelse af
arbejdsmiljø herunder gennemførelse
af APV (vurdering af arbejdsmiljø på
arbejdspladsen) samt koordinering i
forhold til afholdelse af ferie m.v.
I forbindelse med vores andet møde
primo januar drøftede vi de forskellige
tiltag, som vi har på programmet i løbet
af et år. Det være sig blandt andre kul-

turklubben, sangaften, kirkekoncerter,
ældreudflugt, sommermøde, tur for
vores konfirmander – alle tiltag, som vi
vil holde fast i og samtidig arbejde for
forskellighed i indholdet. Et andet initiativ, som er sat i værk af vores organist
Stephan Kaae, er Skellingekoret. Det er
imponerede, at opbakningen er så stor
og vi har allerede haft fornøjelsen af at
høre koret ved flere lejligheder – senest
til julekoncerten i Skellerup.
Det musiske liv i vores kirker er et
vigtigt element, som vi holder os for
øje, hvilket blandt andet også giver sig

udslag i, at rådet prioriterer kirkekoret
højt som et vigtigt element i gudstjenesten.
Som bekendt er Tine Lindhardt trådt til
som Fyns nye biskop. Hun har mange
gode ideer til, hvorledes vi kan arbejde
for Folkekirken, som hun blandt andet
vil præsentere for de enkelte provstier
her i løbet af foråret og for Kerteminde
provstis vedkommende primo maj. Vi
ser frem til en dag med mange spændende drøftelser og inspiration til gavn
for det videre arbejde.
Vibeke Bruun Møller

Gudstjenestetider

og ny alterbog

Det nye menighedsråd har ved årets
begyndelse drøftet, hvornår det er mest
hensigtsmæssigt, at der er gudstjeneste
i sognene, og rådet har vedtaget følgende: Ordningen med fyraftensgudstjenester fortsætter; også efter den mørke
tid er forbi, vil vi mødes to gange om
måneden onsdage kl. 17. Der indføres
desuden en månedlig aftengudstjeneste kl. 19.30; det bliver den første søndag i måneden. Derudover vil der hver
søndag være højmesse kl. 10.15 i én af
kirkerne. På andenhelligdage er der
kun én gudstjeneste i sognene.
Samtidig med dette har menighedsrådet besluttet, at vi vil tage den nye

alterbog, der kom i 1992, i brug i vore
kirker, og vi vil nu benytte en gudstjenesteform med to læsninger. Fremover
læser vi først en læsning fra Det gamle
Testamente eller fra Det nye Testamentes brevlitteratur og derefter den
evangelie-tekst, der prædikes over.
Vi håber, at såvel indførelsen af den
nye alterbog som de ændrede gudstjenestetider vil blive til gavn og glæde
for kirkegængerne, og vi hører meget
gerne fra jer, hvis I har ris eller ros i
forhold til de nye tiltag.
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Påske
Han døde for vores synders skyld. Sådan forklarer vi Jesu død. Men forklaringen er svært at begribe. For det
første: er jeg en synder? For det andet: hvordan er Jesu død en betaling?
For det tredje hvorfor skal jeg egentlig
overhovedet dø?
Er jeg en synder? Alternativet er, at
mine fejl, mit svigt, min egoisme er
uheld, eller måske andres skyld. Vi kan
vælge at sige som skoledrengen: det er
ikke min skyld, eller det er ikke min
skyld alene. Så er jeg klodset, uheldig,
dårligt opdraget, svigtet, men ikke en
synder. Så er jeg en grå plet i verden.
Så er jeg en plamage af alle de andres
farver, der flyder sammen i mig, men
et skyggevæsen er jeg, når jeg ikke er en
synder. Synden gør mig til menneske. I
synden står jeg ved, hvem jeg er. Jo, det
er min skyld, jeg har tilgivelse behov,
men jeg er ikke et produkt af de andre
og verdens tilfældigheder. Menneske
og ikke produkt.
Hvordan kan Jesu død være en betaling? Mit første klaver købte jeg af min
farmor. Jeg havde fået et fritidsjob, og
pengene blev brugt på at betale rater
på mit klaverkøb. Min farmor behøvede ikke pengene. Hun kunne såmænd
bare have foræret mig sit klaver, men
hun vidste bedre. Den dag jeg betalte
det sidste afdrag var en glædens dag
for os begge. Det blev fejret med te og
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kage. Nu var vi kvit, men pga. handlen
var vi også for altid i et særligt forhold
til hinanden, og klaveret var en særlig
fin ting, som vi havde fælles liv med.
Gælden, der blev betalt, var en fin pagt.
Jesus er vores pagt med Gud.
Hvorfor skal vi dø? Det er et spørgsmål,
som vi aldrig vil få et svar på. Det er et
vilkår, en lod vi har. Det hører med til
at være menneske. Det er egentlig en
god måde at sige det på: Det hører med
til at være menneske at holde spørgsmålet åbent. Hvis du ikke stiller det,
eller bliver med at tro, at du kan få et
svar, så er du nemlig ikke noget menneske. Brorson skriver i sin julesalme
om mennesker, der ikke vil tro, ikke
har tillid til Gud, ikke vil holde spørgsmålet om døden åbent:
Hvi holder I eder så ranke
i stoltheds fordærvede tanke
Stoltheds fordærvede tanke er, at vi
skal have forklaring på døden. Gud
skylder os en forklaring. Vi føler os som
herrer, vil opleve os selv som herrer.
Gud skylder os et liv. Korset bærer den
viden til os, at vi skylder Gud en død,
og Han forærer os et liv.

LWJ

Ældreudflugt
Sognets ældre inviteres på udflugt
Torsdag den 16. maj 2013
Turen går i år til Langeland.
Vi kører fra Skellerup kirke kl. 12.00 og fra Ellinge kirke kl. 12.15.
Menighedsrådet er vært ved eftermiddagskaffe og aftensmad.
(Drikkevarer for egen regning).
Nørkledamerne arrangerer, og vi kører med Erik Lund.
I forbindelse med busturen beder vi om 50 kr. pr. deltager til sognenes
adoptivbørn.
Tilmelding:
Tilmelding skal ske senest den 13. maj ved at sende eller
aflevere deltagerkupon til:
Trine Thybo, Højbjergvej 12 B, Skellerup, 5540 Ullerslev
Max. antal deltagere er 55
----------------------------------------------------Tilmeldingskupon, Ældreudflugt 2013

Navn:
Adresse:
Tlf /email:
Jeg stiger på ved:
Jeg er diabetiker:
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Englekoncert med konfirmanderne

6

IT for begyndere
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Skellinge-koret
Nyt fra organist Stephan Kaae
Skellinge-koret – det nye
voksenkor – afslutter sin
første sæson torsdag den
30. Maj med en forårskoncert i Ellinge kirke. Ved
koncerten vil koret synge
det meste af det repertoire
som er blevet øvet i sæsonen. Koret synger mange
forskellige slags værker –
salmer, sange, viser, rytmisk og klassisk musik.
Koret vil medvirke også
ved et par gudstjenester i
foråret i kirkerne. Det bliver i februar og
ved påsketid. Koret består af ca. 35 sangglade voksne kvinder og mænd.
Der er en yderst god stemning hver gang vi
mødes. Der øves om torsdagen kl. 19.30 til
22.00 i konfirmandstuen i Skellerup. Der
kræves ingen forkundskaber for at være
med i koret. Man skal bare være glad for at
synge og have lyst til at være sammen med
andre mennesker med samme interesse. Vi

lægger vægt på det sociale samvær og der
bliver altid snakket og grinet meget, men
der bliver også arbejdet godt med tingene
og vi sætter en ære i at fremføre værkerne
så godt som muligt. Forårskoncerten afholdes i en afslappet atmosfære og der er
fri entré. Vel mødt til en glad, musisk oplevelse i Ellinge kirke.
Organisk og korleder Stephan Kaae

IT for begyndere
Vore nørkledamer er fulde af gode ideer.
De har nu startet et kursus i IT for begyndere.
Hver anden torsdag eftermiddag nørkles
der i konfirmandstuen til fordel for vores
adoptivbørn.
Samtidig får nørkledamerne og deres
mænd lidt IT undervisning.
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Det er meningen, at vi skal have det sjovt
og samtidig lære præcist det, som den enkelte har brug for.
Se fotos på foregående side fra første lektion i IT for begyndere.
Lone Wellner Jensen

Korfirmander 2013

Skellerup kirke, den 7. april:
Klara Phil Storgaard, Grønne Møllevejen 4, 5540 Ullerslev
Oscar Sander Gregersen, Vibevej 3, 5540 Ullerslev
Frederikke Tækker Christensen, Maeholm 2, 5540 Ullerslev
Martin Ottosen, Skellerup Byvej 49, Skellerup, 5540 Ullerslev
Benjamin Henneberg Falck, Hindemaevej 74, 5540 Ullerslev
Anders Møllegaard, Ved Mosen 2, 5540 Ullerslev
Ellen Cyrillus Kjær Rex, Skellerupvej 13, Skellerup, 5540 Ullerslev
Mads Møllegaard, Biskopstårup 3, Skellerup, 5540 Ullerslev
Karl-Emil Elnegaard, Højbjergvej 18, Skellerup, 5540 Ullerslev
Sebastian Christiansen, Skellerup Byvej 35, Skellerup, 5540 Ullerslev

Ellinge kirke, den 14. april:
Magnus Littrup Hansen, Skovhavevej 16, 5540 Ullerslev
Matthias Martin Hansen, Åvænget 7, Ellinge, 5540 Ullerslev
Henriette Nørrisgaard, Skovhavevej 4, 5540 Ullerslev
Marie Skydstrup Pedersen, Hindemaevej 86 B, 5540 Ullerslev
Rasmus Jensen, Bondemosevej 52, 5540 Ullerslev
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Ellinge Kirkegård
For nogen tid siden bad Ellinge menighedsråd vores kirkegårdskonsulent
Inge Lise Wagner om at udarbejde et
forslag til ændringer på Ellinge kirkegård.
Behovene - også på kirkegården ændrer sig jo hele tiden. Vi har færre
jordbegravelser og flere, der ønsker
kremering og et lille gravsted eller blot
en plænebegravelse.
Derudover er gangene på Ellinge kirkegård meget smalle, og det er vanskeligt
at færdes på dem med moderne maskiner og hjælpemidler.
Imidlertid er en kirkegård et sted,
som man ikke bare lige kan ændre på.
Gravfreden skal respekteres og der er
mange hensyn at tage.
Menighedsrådet besluttede derfor,
at det var godt at have en overordnet
plan, som kunne iværksættes, når der
åbner sig muligheder for det. Vi er
meget glade for den plan, der kom ud
af konsulentens arbejde, og den vil

blive gennemført i små etaper. Det
kan være vanskeligt at se her i kirkebladet, fordi plantegningen bliver så lille,
men der vil bliver mulighed for at høre
mere på det årlige menighedsmøde.

Kirkekaffe
Der er kirkekaffe i våbenhuset
I Skellerup kirke 2. påskedag efter gudstjenesten kl. 11.30.
I Ellinge kirke 2. pinsedag efter gudstjenesten kl. 10.15.

I påsken samler vi ind til:
SOS Børnebyerne.

Sæt en halv time af til en kop kaffe og en
snak.

LWJ
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I pinsen samler vi ind til: DSUK.

Siden sidst
i kirkerne:
Skellerup Kirke:
Døbte:
18/11 2012 Jonathan Haagensen
16/12 2012 Aksel Colton Smith

Ellinge Kirke:
Døbte:
4/11 2012 Molly Marie Baltzer
25/11 2012 Marco Geisler Hawthorn
9/12 2012 Freja Godskesen
Begravede/Bisatte:
18/12 2012 Karen Andersen
28/12 2012 Anne Lis Pode

Sognepræst:
Lone Wellner Jensen, Skellerup Præstegård,
5540 Ullerslev. Tlf.: 65 35 11 18
Louise Buch Jensen
Nørregade 4, 2. th. 5800 Nyborg, Tlf.: 20 55 45 34

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

Tak
Ved Basaren i præstegården
tjente vi følgende beløb til
vores adoptivbørn og deres
landsbyer:
Salg af håndarbejde: 3020 kr.
Salg af kaffe og kage: 1730 kr.

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.: 6591 3008
Graver
Pia Bruun Nau, Møllevænget 17, 		
5800 Nyborg, Tlf.: 25 44 96 25
Gravermedh. Judith Johansen,
Kirkeballe 2E, Tlf.: 20 22 98 21

Ellinge kirke: - Se Skellerup Kirke
Kirkeværge

Tak til alle, der deltog.

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

Kirkebladet

Mvh
Nørkledamerne

Ansvarshavende: Lone Wellner Jensen
Produktion:		 ProGrafisk ApS
		 Tlf.: 63 38 39 40
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Gudstjeneste
3. marts -3.s. i fasten
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl. 19.30
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 10.15

21. april - 3.s.e. påske
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl. 10.15
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 9.00

6. marts - fyraftensgudstjeneste
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 17.00

26. april - Bededag
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 10.15

10. marts - midfaste
Skellerup, Irene Lindegaard ............. Kl. 10.15

28. april - 4.s.e. påske
Skellerup, Louise Buch Jensen ......... Kl. 10.15
Ellinge, Louise Buch Jensen ............. Kl. 9.00

17. marts - Mariæ bebudelsesdag
Skellerup, Louise Buch Jensen ......... Kl. 9.00
Ellinge, Louise Buch Jensen ............. Kl. 19.30

5. maj - 5.s.e.påske
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl. 19.30
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 10.15

20. marts - fyraftensgudstjeneste
Skellerup Lone Wellner .................... Kl. 17.00

9. maj - Kristi Himmelfartsdag
Ellinge, Lars Ole Jonssen ................. Kl. 9.00

24. marts - Palmesøndag
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 10.15

12. maj - 6.s.e.påske
Skellerup............................................ Kl. 10.15
Ellinge................................................ Kl. 19.30

28. marts - Skærtorsdag
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl. 10.15
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 19.30

15. maj - fyraftensgudstjeneste
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 17.00

29. marts -Langfredag
Skellerup, Louise Buch Jensen ......... Kl. 9.00
Ellinge, Louise Buch Jensen ............. Kl. 10.15

19. maj - Pinsedag
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl. 10.15
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 11.30

31. marts - Påskedag
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl. 10.15
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 11.30

20. maj - 2. Pinsedag - Kirkekaffe
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 10.15

1. april -2. Påskedag - Kirkekaffe
Skellerup, Louise Buch Jensen ......... Kl. 11.30

26. maj - Trinitatis
Skellerup, Louise Buch Jensen ......... Kl. 10.15
Ellinge, Louise Buch Jensen ............. Kl. 9.00

7. april - 1.s.e. påske - Konfirmation
Skellerup Lone Wellner .................... Kl. 10.15

29. maj - fyraftensgudstjeneste
Skellerup, Louise Buch Jensen.......... Kl. 17.00

14. april - 2.s.e. påske - Konfirmation
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 10.15

2. juni - 1.s.e.trin
Ellinge, Louise Buch Jensen ............. Kl. 10.15

