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Valg til menighedsrådet

Det er nu snart 2 år siden, at vi holdt valg 
til menighedsrådet. Valget blev afholdt 
efter den nye mulighed for valgforsam-
ling samt med en valgperiode på 2 år. 

Kirkeministeriet giver fortsat mulighed 
for at afholde valget som en valgforsam-
ling, men valgperioden bliver for 4 år og 
ikke mulighed for kun 2 år ad gangen. 
Det betyder, at vi skal holde valg til sep-
tember med en valgperiode på 2 år, så-
ledes vi igen kommer på omgangshøjde 
med den sædvanlige valgperiode på 4 år.

Valgforsamlingen er en måde, hvor man 
sikrer en mere demokratisk og gennem-
sigtig proces i de sogne, hvor der typisk 
er aftalevalg. Det har hidtil gjort sig gæl-
dende for Skellerup og Ellinge sogne.
 
Valgforsamling går ud på, at valg til me-
nighedsrådet finder sted på et møde, 
hvor de fremmødte - som selvfølgelig 
skal være medlemmer af folkekirken - 
vælger, hvem af de opstillede kandidater 
skal træde ind i rådet for de næste 2 år. 
Valget kan enten foregå via opstilling af 
fællesliste eller via direkte personvalg. 
De fremmødte afgør, hvilken valgform 
skal benyttes. Opstilling af fællesliste 
vil være relevant, hvor der er forskellige 
grupperinger i menighedsrådskredsen. 
Er det ikke tilfældet, vil personvalg være 
mest relevant.
 
”Med ventil” betyder, at det gennem-
førte valg bortfalder, såfremt der senest 

den 16. september 2014 er indgivet en ny 
kandidatliste. Der af holdes derefter valg 
efter de almindelige regler.
 
På valgmødet vil menighedsrådets ar-
bejde siden sidste valg og de kommende 
opgaver blive omtalt, hvilket betyder, at 
vi på denne måde også samtidig afvikler 
vores årlige menighedsmøde. På mødet 
vil selvfølgelig også selve valgformen bli-
ve præsenteret mere detaljeret.
 
Vi håber, at vi med denne nye mulighed 
for afholdelse af valg kan skabe en større 
interesse for selve valghandlingen og 
dermed forhåbentlig også for selve me-
nighedsrådsarbejdet. Vi kan derfor kun 
opfordre til, at I møder op og dermed er 
med til at afgøre, hvem der de næste 2 
år skal sætte deres præg på det kirkelige 
arbejde.
 
Valgmødet afholdes tirsdag den 9. sep-
tember 2014 i Skellerup konfirmandhus. 
Nærmere klokkeslæt følger senere.
 
Alle, som ønsker at høre nærmere om 
menighedsrådsarbejdet, er velkommen 
til at kontakte mig på tlf. 21 28 48 04.

Vibeke Bruun Møller
Formand
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Der var efterhånden blevet meget mørkt 
i præstegårdshaven pga. de store gamle 
lindetræer og den gamle bøgehæk mod 
syd. Begge dele havde også store udgåede 
grene. Menighedsrådet besluttede derfor 
at fælde træer og hæk. Det er nu sket, og 
der er plantet en ny bøgehæk. Ved siden 
af konfirmandhuset var der et areal med 
grantræer. De var ikke pæne længere. De 
er også blevet fældet, og der skal nu sås 
græs i arealet, som vi forventer kan blive 
et dejligt opholdssted for brugere af kon-
firmandhuset. 
I vinter er havens gamle frugttræer ble-
vet kraftigt beskåret. Det var ikke sket 
længe, så de var meget forvoksede. I det 
hele taget er der blevet tyndet lidt ud i 
havens randbevoksning, og der er ble-
vet plantet to buede bøgehække, der skal 
fungere som afskærmning i haven. 
Alt dette har sat sine spor. Der har væ-
ret store maskiner inde i på plænerne, så 

lige nu ser de ikke godt ud. Sådan må det 
være – det skal være skidt, før det kan 
blive godt. Til efteråret vil vi forsøge at 
gøre noget ved plænerne. Som det sidste 
vil jeg nævne, at Pia, vores graver, sidste 
efterår lagde mange løg af forskellig art 
under det store lindetræ på præstegår-
dens gårdsplads. Hun har skabt et meget 
fint bed med løg, som hele foråret har 
glædet alle, der har besøgt præstegården. 
Tak for det.

LWJ

Arbejder i præstegårdshaven
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Prædiken til 5.s.e.trin. 2013 
Jeg har været til studenterfest. Det er 
morsomt og interessant at være med til, 
for vi fejrer et ungt menneske, som stå 
ved en skillevej. Nu er skoletiden forbi. 
Nu har man slidt i det med de mange fag 
og mange eksaminer, nu skal man selv 
trampe stien, nu skal man vælge for alvor. 
Det kalder på de dybe tanker: Hvem er jeg 
egentlig, og hvad vil jeg? Simon havde de 
samme følelser og tanker ude i sin fisker-
båd. Han har slidt og slæb, og så kommer 
der en fremmed mand og siger: Læg ud 
på dybet! Det er ordet ”dybet”, der er det 
vigtige. ”Dybet” er et ord, man får et sug 
i maven af. Det samme sug i maven som 
når man vågner efter den sidste studen-
terfest og finder ud af, at man ikke skal i 
skole efter ferien, ja, at man slet ikke har 
nogen ferie. 

”Læg ud på dybet”, siger Jesus. Det bety-
der noget forskelligt i alle menneskers liv, 
men vi fornemmer, hvad Han mener. Du 
skal ikke gøre dig det for nemt. Du skal 
ikke leve dit liv på overfladen. Det er noget 
med i banal forstand at slukke for skær-
men og komme i samtale med sig selv og 
Gud om, hvad der mon er meningen. Vi 
har i vores liv mange timer, hvor vi går 
tur i vandkanten og småsnakker, men vi 
har også stunder, hvor vi sidder midt på 
havet og kigger ned i det dybe vand uden 
at kunne se bunden. Her møder Gud os. 
Her kommer Han og taler med os om alt 
det, der gør os bange og gør os ondt. Når 
vi møder Gud ude på det dybe vand, bliver 
vi klar over, at vi kan rumme og tåle. Hos 
Ham skal vi ikke gemme vores nederlag 

og bortforklare vores fejl. I troen på Gud 
vokser vi, når vi opgiver vores stolthed og 
tager tilgivelsen til os. Det er svært men 
befriende at lægge ud på dybet.

Studenten jeg var med til at fejre fik 
mange flotte gaver. Bordet var fyldt med 
smykker, tøj, bøger og penge. Og så var 
der jo eksamensbeviset. Studentens båd 
var også ved at synke pga. lasten. Hun 
havde arbejdet for det, men nu var det 
næsten mere, end hun havde fortjent, 
syntes hun. Der var noget undseeligt over 
hende, som hun sad der ved bordet med 
sin hue på. Hun var lidt trykket over at 
være midtpunkt. I kender sikkert også 
mange, der har det sådan. De aflyser fød-
selsdagen med den begrundelse: Jeg bry-
der mig ikke om at være midtpunkt, jeg 
bryder mig slet ikke om at bliver fejret. 
Simon siger til Jesus: ”Gå bort fra mig, 
Herre, for jeg er en syndig mand.” Sådan 
er der ikke mange af os, der ville sige, 
men vi ved, hvad han mener, vi fornem-
mer det samme som han. Man kan blive 
lige så tynget af sin egen succes, som af sit 
nederlag. Man bliver helt ensom af det. 
Det er en stor befrielse, når man ikke skal 
vise verden, når man ikke skal kæmpe for 
sin plads, sine karakterer, sin mandig-
hed, sin ynde, men bare kan sige: Jeg er 
et syndigt menneske. Derfor er vores tro, 
vores samvær med Gud så vigtigt, for her 
bliver vi tvunget til at tale om synd, for-
tabthed og følelsen af ikke at slå til. Sam-
men med Gud skal man ikke slå til. 

Nu skal min søde student ud i verden og 

Lone Wellner
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En stor tak til vores regnskabsfører

kæmpe med alle de andre om pladsen. 
Vi, der kender hende, ville så gerne bane 
hende vejen, men hun skal selv. Det er 
den samme følelse, som vi har, når vi bæ-
rer vores dåbsbarn ind i kirken. Vi ved, at 
kampene kommer, vi ved, at vi kan gøre 
meget, men ikke nok. Hvad så? Så kalder 
vi på Gud, så vil vi høre de ord, Han siger: 
Jeg er med jer alle dage. Uanset verden og 

dens ondskab, så lukker Gud sine hænder 
om det barn, som i dåben er blevet Hans. 
Hos Gud gælder nåden og tilgivelsen og 
det evige liv, og når dåbens ord er sagt, 
så er det den hinde om barnet, som intet 
kan bryde.

Amen.

Merete Toftegaard ophører 
som menighedsrådets regn-
skabsfører med udgangen af 
maj. Herefter overtager regn-
skabsfører ansat af Kerte-
minde Provsti opgaven, som 
vedkommende også løser 
opgaven for andre råd i prov-
stiet. Menighedsrådet finder 
det vigtigt at støtte op om de 
initiativer, som iværksættes 
i provstiet med henblik på at 
løse fælles opgaver og vi er overbevist om, 
at vi også i fremtiden vil få løst opgaven 
på bedste vis.

Men, men – det er nu alligevel med en 
pæn portion vemod, at vi må sige farvel 
til Merete som rådets regnskabsfører, 
idet hun har forbilledligt løst opgaven på 
utrolig kompetent vis. Merete trådte først 
ind i Ellinge menighedsråd tilbage i 2004 
og i foråret 2005 overtog hun også vare-
tagelse af økonomiopgaverne for Skel-
lerup menighedsråd. I forbindelse med 
sammenlægningen af Ellinge og Skelle-
rup menighedsråd til et råd udtrådte Me-
rete af rådet, men fortsatte heldigvis som 

rådets regnskabsfører. Her 
vil jeg lige oplyse, at funk-
tionen som regnskabsfører 
kan varetages af en person, 
som ikke er valgt til rådet.

Merete har altid haft fuld-
stændig overblik over øko-
nomien og til hvert et møde 
samt ellers har man altid 
kunnet få svar fra Merete 
på specifikke økonomiske 

spørgsmål. Det har været en uvurderlig 
hjælp i vores arbejde med at administrere 
de tildelte midler på bedste vis. Det kir-
kelige regnskab er komplekst og kræver 
regnskabsmæssig kyndighed og økono-
misk indsigt at sætte sig ind i, hvilket Me-
rete har formået at gøre på fornemste vis.

Fra menighedsrådets side skal der derfor 
lyde en stor tak til Merete for et fantastisk 
stykke arbejde og vi ønsker Merete alt det 
bedste fremover.

Vibeke Bruun Møller
Formand
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Konfirmandlejr 2014
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Ellinge Kirke den 27. april 2014

Skellerup Kirke den 4. maj 2014
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Den nye præst kommer til Skellerup og 
Ellinge for at aflaste mig. Det kan lyde 
mærkeligt, at der er behov for det i et pa-
storat, hvor der kun er små 1200 indbyg-
gere, men grunden er, at provsteembedet 
sluger megen tid. Provstens opgave er at 
have det overordnede ansvar for kirker-
nes økonomi, bygninger og kirkegårde i et 
provsti. Den opgave udføres i samarbejde 
med et provstiudvalg. Provsten har også 
en væsentlig opgave mht. personalele-
delse, idet han/hun varetager den daglige 
ledelse af præsterne i provstiet. Jeg er 
ofte nødt til at være væk fra sognene for at 
løse mine provsteopgaver, derfor får vi nu 
en ny præst, der skal udføre halvdelen af 
præstearbejdet her hos os. Vi vil fremover 
på skift holde gudstjenester, kirkelige 
handlinger og deltage i de forskellige ak-
tiviteter i kirkerne. Den nye præst er altså 
ansat på halv tid i Skellerup og Ellinge og 
skal i den anden halvdel af sin arbejdstid 
være præst i Flødstrup og Ullerslev. 
Når en præst ansættes er mange invol-
veret. Først sørger menighedsrådet og 
biskoppen for, at den ledige stilling bli-
ver opslået. Der sættes en annonce i præ-
sternes fagblad og måske annonceres der 
også andre steder. De interesserede præ-
ster eller teologiske kandidater skriver så 
en ansøgning, som bliver stilet til kirke-
ministeriet – for det er i sidste ende dem, 
der ansætter. Det er dog biskoppen, der 
modtager ansøgningerne, de sendes til 
menighedsrådets medlemmer, som læser 
dem. En del af ansøgerne kommer på be-
søg i sognene for at præsentere sig. Der-

efter kommer biskoppen til et møde, hvor 
hun gennemgår de indkomne ansøgnin-
ger, og menighedsrådet vælger så, hvem 
af ansøgerne de vil tale nærmere med og 
høre prædike. Det er nu provstens opgave 
at lave det praktiske arrangement – aftale 
hvor og hvornår der kan holdes gudstjene-
ste og samtaler finde sted. Menighedsrå-
det hører prædikener og taler med prædi-
kanterne over en kop kaffe eller et stykke 
mad. Igen kommer biskoppen til møde – 
denne gang for at lede den sidste samtale 
om, hvad menighedsrådet har oplevet og 
gennemgå, hvordan menighedsrådet skal 
stemme. Biskop og provst forlader mødet, 
og så stemmer menighedsrådsmedlem-
merne om, hvem der skal være sognenes 
nye præst. Når stemmerne er talte, er den 
nye præst fundet, og der bliver ringet til 
vedkommende og ønsket til lykke. Dog må 
alle praktiske arrangementer og offentlig-
gørelsen af navnet vente på, at kirkemi-
nisteriet efter anmodning fra biskoppen 
officielt udnævner den nye præst. Hvis 
der er tale om en teologisk kandidat, der 
ikke tidligere har haft et præsteembede, 
skal vedkommende ordineres i Odense 
Domkirke, hvis der er tale om en præst, 
der har eller har haft embede før, så er det 
tilstrækkeligt, at den nye præst indsættes 
af provsten ved en højtidelig gudstjeneste 
i de sogne, hvor vedkommende skal virke. 
Til den gudstjeneste håber vi på, at der 
er mange fra sognene, der vil deltage og 
byde den nye præst velkommen. 

Lone Wellner

Om ansættelse af en ny præst
Når dette blad er udkommet, har vi forhåbentlig ansat en ny præst.
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Nu er det blevet forår, og vi holder derfor 
pause i kirkernes IT cafe.
Solveig Kongsmark har i løbet af vinte-
ren undervist i mange forskellige ting 
vedr. IT.
Vi har stiftet bekendtskab med alt fra 
alm. skriveprogrammer til søgefunktio-
ner, nem-id og luftfotos fra det gamle 
Skellerup og Ellinge!
IT-cafeen starter op igen i oktober. Til 
den tid håber vi, at flere vil være med. 
Vi satser op at undervise på flere niveau-

er – så derfor, hvis du er helt nybegyn-
der, så er det også noget for dig. Tag mod 
til dig og mød op. Det er hyggeligt, vi går 
langsomt frem, og man kan ikke dumme 
sig. Vi begynder kl. 14.00 og arbejder i 2 
timer – incl. en meget vigtig kaffepause, 
hvor der som regel er dejlig kage.

Tilmeld dig – eller stil spørgsmål til:

Lone Wellner Jensen , 65 35 11 18
Solveig Kongsmark 21 62 81 28

IT for ældre

Nye konfirmander 

Som følge af den nye skolereform har vi ikke pt. kunnet få en aftale med 

skolen om, hvornår konfirmanderne kan komme til forberedelse.

Derfor er der i dette blad ikke en invitation til konfirmandstart. Den kom-

mer i det næste kirkeblad, så hold godt øje!

LWJ
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Skellinge-koret afslutter sin 2. sæson 
med en forårskoncert i Skellerup kirke, 
torsdag den 5. juni kl. 19.30. I denne sæ-
son har vi specielt arbejdet med 2 sange 
af Sting og sange fra de gamle danske 
film. Således f.eks ”Det er sommer, det 
er sol og det er søndag” samt mange fle-
re. Der bliver også mulighed for at høre 
nye salmer med tekster af Tove Ditlev-
sen og meget mere. 

Aftenen byder også på fællessang indi-
mellem. Peter Shik Sørensen vil som 
sædvanligt hjælpe til på trommerne og 
Steen Munk Jørgensen slår tonen an på 
bassen. 

Kom og nyd sangglæden i koret og syng 
med på fællessangene. Skulle du få lyst 
til at være med i koret er der altid plads 
til flere og vi har ingen optagelsesprøve. 
Alle kan være med. 

Kirkekoret er inde i en spændende ud-
vikling. Til sommer afslutter koret et år 
med intens sangundervisning. Det har 
allerede givet mange gode resultater og 

vi forventer derfor at denne ordning skal 
fortsætte i længere tid. 

Hele kirkekoret medvirker ca. en gang 
om måneden i kirkerne og derudover til 
et par koncerter om året. Onsdag den 18. 
juni kl. 19.30 holder koret sommerkon-
cert i Ellinge kirke. Her vil man kunne 
høre værkerne som koret arbejdet med 
i årets løb. Koret består p.t. af 11 meget 
entusiastiske voksne mennesker som 
brænder for korsangen. Der er derfor 
lagt op til en sangglad aften i kirken.

Forårskoncert  torsdag den 5. juni kl.19.30

med Skellinge-koret

Sommerkoncert  onsdag den 18. juni kl.19.30

med Skellerup-Ellinge kirkekor
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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  Karin Jensen
 Ferritslevvej 137, Tlf.: 65 98 10 54
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:
Begravede/Bisatte:
22/2 - 2014  Anne Lise Jakobsen
9/4 - 2014  Else Andersen

Ellinge Kirke:
Døbte:
23/2 - 2014  Bea Rusbjerg Grønbæk
23/2 - 2014  Julie Højager Hansen
9/3  - 2014  Ida Pallisgaard Jensen
23/3  - 2014  Anton Christopher Karner
6/4 - 2014  Arthur Hofstedt Klastrup

Begravede/Bisatte:
7/2 - 2014  John Kern
26/3 - 2014  Poul Aage Larsen

 



Gudstjeneste
8. juni - pinsedag
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl.  11.30
Ellinge, Lone Wellner  ...................... Kl.  10.15

9. juni - anden pinsedag
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl.  10.15
Ellinge, Lone Wellner  ...................... Kl.  11.30

15. juni - trinitatis
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl.  9.00
Ellinge, Lone Wellner  ...................... Kl.  10.15

22. juni - 1.s.e.trin.
Skellerup, Arendse Wulff-Jørgensen  Kl.  10.15

29. juni - 2.s.e.trin.
Ellinge, Arendse Wulff-Jørgensen  ... Kl.  9.00

6. juli - 3.s.e.trin.
Skellerup, Søren Holm  ..................... Kl.  9.00

13. juli - 4.s.e.trin.
Ellinge, Arendse Wulff-Jørgensen  ... Kl.  10.15

20. juli 5.s.e. trin.
Skellerup, Lone Wellner  .................. Kl.  10.15
Ellinge, Lone Wellner  ...................... Kl.  11.30

27. juli 6.s.e. trin.
Skellerup, Lone Wellner  .................. Kl.  11.30

3. august 7.s.e. trin.
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl.  9.00
Ellinge, Lone Wellner  ...................... Kl.  11.30

10. august 8.s.e. trin.
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl.  10.15
Ellinge, Lone Wellner  ...................... Kl.  9.00

17. august 9.s.e. trin.
Skellerup, Arendse Wulff-Jørgensen  Kl.  19.30
Ellinge, Arendse Wulff-Jørgensen   .. Kl.  10.15

24. august 10.s.e. trin.
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl.  10.15
Ellinge, Lone Wellner  ...................... Kl.  9.00

31. august 11.s.e. trin.
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl.  9.00
Ellinge, Lone Wellner  ...................... Kl.  19.30

7. september 12.s.e. trin.
Skellerup, Sommermøde .................. Kl. 14.00

Der kan forekomme ændringer mht. prædikant pga. ny præst.


