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Menighedsmøde 9. oktober
Årets menighedsmøde afholdes onsdag
den 9. oktober efter dagens fyraftensgudstjeneste, hvor vi starter med en bid
brød.
På mødet gennemgås, hvad rådet har
beskæftiget sig med siden sidste års
møde samt hvad vi påtænker at kaste os
over det kommende år.
Næste år er igen valgår til menighedsrådet, idet vi deltager i en forsøgsordning
med afholdelse af valg ved fremmøde
samt med en 2 årig valgperiode. Det vil

selvfølgelig også fylde noget, men mere
herom på mødet og når vi går ind i det år.
Mødets deltagere har selvfølgelig også
mulighed for at tilkendegive, om man
har ønsker til det kommende års arbejde.
Vi forventer, at mødet slutter omkring
kl. 21.00.
Vel mødt
Vibeke Bruun Møller
Formand

Fyraftensgudstjenester
Nu er ferietiden omme, og efteråret står for døren. Vi genoptager derfor vores fyraftensgudstjenester i kirkerne. Vi mødes efter arbejdstid til en kort, enkel gudstjeneste, hvor musikken spiller hovedrollen. Det foregår onsdage kl. 17 – første
gang d. 4. september.

Høst
Igen i år har markerne givet afgrøder, så vi alle kan få noget at leve af. Det siger
vi tak for ved sognenes høstgudstjenester d. 6. oktober, hvor vi vil synge alle de
dejlige høst-salmer.

Alle helgen
Søndag d. 3. november mindes vi i kirkerne de mennesker, der er døde i vore
sogne i det forgangne år. Det foregår ved, at deres navne læses op ved vores allehelgensgudstjenester.
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Kulturklubben 2014
Klubben er et tilbud til folk i sognene, som har lyst, til at dele
kulturoplevelser med andre.
Alle, der har lyst er meget velkomne.
Program:
13/1 - 14: 	Teaterforestilling
”Vi, de druknede” på Baggårdteateret i Svendborg.
Vi mødes i præstegårdens konfirmandstue kl. 17.00.
13/2 - 14: Biograf – En aktuel film
Vi mødes i præstegårdens konfirmandstue kl. 17.30.
13/3 - 14: 	Koncert
	
”Kærlighedssange” Korkoncert med dirigent
Michael Bojsen.
Vi mødes i præstegårdens konfirmandstue kl. 17.30.
13/5 - 14: 	Rundvisning på Nyborg slot og voldanlæg.
Vi slutter sæsonen med at spise til aften sammen.
Tidspunkt udmeldes senere.
Tilmelding senest 1. januar enten på lwj@km.dk eller ved brev til
Lone Wellner Jensen, Skellerup Byvej 44, 5540 Ullerslev.
Man kan melde sig til de arrangementer, som man har lyst til at
deltage i. Det koster 60 kr. pr. arrangement.
Ved hvert arrangement er der en introduktion og en forfriskning.
Ved tilmelding vil vi gerne vide, om du evt. har mulighed for at
lægge bil til.
Solveig Kongsmark og Lone Wellner Jensen
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Men sådan er Gud ...
Der findes en klassisk western med
John Wayne, der hedder ”Forfølgeren”. Den handler om en familie, der
på grusomste vis bliver slået ihjel af
indianere. Alle bliver de dræbt - undtagen én af døtrene; hun bliver bortført.
Da hendes onkel, som spilles af John
Wayne, opdager forbrydelsen, sætter
han alt ind på at finde hende igen. Det
bliver en lang, lang forfølgelse af forbryderne. Gennem ødemarken; i uvejsomt terræn; over bjerge; i sne; i regn; i
solens brændende hede. Wayne bruger
sit liv på det; ja, han har intet andet i
tilværelsen end det at finde forbryderne og få pigen hjem. Forfølgelsen ender
med at tage mange år, men til sidst lykkes det. Han finder hende – og redder
hende fra et liv blandt indianere.
Er der i grunden ikke mange film,
der har dette tema? At der er én, der
forsvinder – og en anden, der sætter alt
ind på at finde velkommende. Undervejs må den, der leder, gå meget igennem; måske må han gå gennem det
værste mørke. Kæmpe mod forbrydere; gennemleve rædsler; kæmpe mod
komplotter; eller slås for at overleve i
ødemarken. Men til sidst vinder helten
kampen. Den, der var blevet væk, bliver fundet og sandheden kommer for
en dag.
Det er en velkendt historie – det er et
plot, vi alle kender, så hvorfor mon det
kan blive ved med at fascinere? Hvorfor
kan filmskabere blive ved med at for4

tælle den samme historie - blot i en ny
forklædning? Fordi den historie taler
til os på et dybt plan. Fordi vi har alle
brug for visheden om, at bliver vi væk,
så kommer der nogen og leder efter os.
Fordi vi alle længes efter en kærlighed,
der intet skyer for at nå frem. Og fordi
vi har brug for håbet om, at mørket kan
besejres; at død og ødelæggelse kan
overvindes, og det fortabte kan hentes
ud af mørket og komme hjem. – Og
derfor kan den historie fortælles igen
og igen i en ny forklædning.
Jesus fortæller også den historie, bl.a.
i historien om fåret, der blev væk, og
om hyrden, der efterlod de nioghalvfems andre får i ødemarken for at gå
ud og lede efter det. Han fortæller om
hyrdens glæde ved at det fortabte får
blev fundet. Han fortæller historien til
nogle, der ikke vil have, at han spiser
sammen med syndige, uværdige mennesker. Hvad vil han dog med dem? Men sådan er Gud, siger han.
Egentlig giver det jo ikke mening;
det kunne vores snusfornuft i hvert
fald hurtigt sige. For hvad er ét får
blandt hundrede? Hvad er det værd?
Ingenting! Og hvad kunne der dog ikke
være sket med de nioghalvfems andre
får i ødemarken, mens hyrden var ude
at lede efter det ene forsvundne? Hvorfor dog sætte så meget ind på at finde
det igen?
Men sådan er Gud, siger Jesus. Han

sætter alt ind på at finde dem, der blevet væk. Han har sendt sin egen søn
til vores verden for at opsøge og frelse
os fortabte. Jesus spiste sammen med
uværdige; han omgav sig med fiskere
og daglejere; han opsøgte alle slags
mennesker og tog imod enhver, der
kom til ham. Til sidst gik han igennem
den største mørke: Alt det had og fortræd, mennesker kunne finde på at udsætte ham for, det stod han igennem.
Ja, selv døden led han. For at intet af
det, som vores tilværelse rummer, skal
være uden ham. Intet sted, hvor grumt
eller forladt, der end kan synes at være,

er ubesøgt af ham. Fordi han er kommet for at lede efter os.
Troen på Jesus giver os det, vi længes
efter: Den giver os visheden om, at bliver vi borte, da kalder Gud på os – med
en kærlighed så stor, at den intet skyer
for at nå frem. Troen på Jesus giver os
håbet om, at mørket kan besejres. Død
og ødelæggelse kan overvindes, fordi
Gud er stærkere end al den fortræd,
vi kan opleve eller gøre os skyld i. - Vi
bliver hentet ud af mørket og hjem til
Gud.
Louise Buch Jensen

IT for ældre
Alle ældre, der har lyst til at lære noget IT,
har mulighed for det i hyggelige og uforpligtende rammer.
Lærer Solveig Kongsmark underviser. Hun
har lang erfaring bla. som lærer på Skellerup
skole.
Vi prøver os frem
Vi arbejder i eget tempo
Vi lærer det elementære
Vi stiller mange spørgsmål
Vi spiser god kage
Og meget mere

Vi mødes i præstegårdens konfirmandstue
første gang den 10. oktober kl. 14.00.
Det er vigtigt at lære at klare sig på en computer, så kast dig ud i det og bliv en del af et
hyggeligt fællesskab, hvor ingen spørgsmål
er dumme.
Solveig Kongsmark og
Lone Wellner Jensen
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Organistens klumme
Det har været spændende for mig at overtage et betalt lille kirkekor, men også en stor
opgave at holde sammen på det. Vi har været ramt af mange forskellige arrangementer, arbejde, eksamener og sygdom, som har
gjort det noget ustabilt, og øvefrekvensen
har ikke levet op til det jeg kunne ønske mig.
Vi må dog også tage i betragtning at kirkerne ligger på landet, og derfor kan det være
svært at rekruttere nye medlemmer til koret.
Det er imidlertid nu lykkedes at få kormedlemmer fra Skellinge-koret til at melde
sig ,og det tyder på, at vi kan gå fremtiden
i møde med langt større stabilitet end tidligere.

af organist Stephan Kaae

I efteråret vil vi prøve et nyt initiativ for
kirkekoret. For også at højne det faglige og
tekniske niveau arbejder jeg på at koret i
den kommende tid jævnligt skal modtage
individuel undervisning af en sangpædagog. Det bliver meget spændende at se og
høre hvordan det vil påvirke korets klang og
kunnen.
Jeg vil i samme periode give koret undervisning i nodelæsning. Derudover skal vi
selvfølgelig synge en masse og koret vil igen
i den kommende tid medvirke samlet i kirkerne ved forskellige lejligheder.

Korstart
Skellinge-koret starter sin anden sæson efter sommerferien torsdag den 29. august kl.
19.30.
Koret er for alle voksne mennesker med
lyst til sang og fællesskab omkring det. Vi
har i det forløbne år haft en kanonsæson og
koret har virkelig nået meget.
Det kulminerede med forårskoncerten i
maj, som var virkelig godt besøgt. Alle havde en rigtig dejlig aften med masser af liv
og sangglæde. Hør gerne optagelsen derfra
på min hjemmeside www.stephankaae.dk
Her findes også meget andet om koret,

som altid er åbent for nye kormedlemmer.
Vi kræver ingen forkundskaber og har derfor ingen optagelsesprøve. Du skal bare
møde op med dit gode humør og en smule
gå-på-mod. Vi tager meget godt imod nye
ansigter og vores aftener er præget af både
koncentration, lidt hårdt arbejde og masser af glæde og latter.
Vi ses den 29. august i konfirmandstuen
i Skellerup.
Dirigent og korleder Stephan Kaae
tlf: 25 77 31 23

Sangaften i Skellerup Konfirmandstue
Torsdag den 10. oktober kl. 19.30
Vi byder velkommen til fællessangsaften, hvor vi vil synge en masse sange
fra højskolesangbogen.

i forvejen og efter kaffepausen vil alle
kunne ønske en sang som vi så vil synge sammen.

Første del af sangaftenen synger vi sange som er bestemt

Velkommen til en aften fuld af sangglæde.
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Kassandra Kvartetten søndag den 27. okt.
Koncert med Kassandra Kvartetten – en
professionel klassisk strygekvartet – i
Skellerup kirke kl. 16.00.
Kassandra Kvartetten blev dannet i
Århus i 1994 i forbindelse med Palle
Granhøjs danseforestilling “Bodyfluid”. I
mørke med ryggen vendt mod publikum
spillede kvartetten Sallinens strygekvartet udenad.
Kassandra Kvartetten har imidlertid fejret både
10 og 15 års jubilæum og har erfaring indenfor stort
set alle genrer.
Basis er de traditionelle og fordybende
kvartetkoncerter, som krydres med mere
specielle opgaver, fx CD-indspilning, rytmisk musik, filmmusik og teaterarbejde.
Kvartetten har bla deltaget i masterclasses i England med The Chilingirian
Quartet og i Holland med barokspecialist Leo Meilink.

Nielsen og Grip
Kirkekoncert i Ellinge kirke kl. 16.00
med lækker folkemusik.
Det er Sussie Nielsen & Mathias Grip
som med overskriften ’Jeg gik mig ud en
sommerdag at høre’ vil give os en inderlig og forførende kirkekoncert.
Sussie Luscinia Nielsen og Mathias
Grip har skabt en vital kirkekoncert med
vidunderlige salmer, smukke folkeviser
og folkelige sange, og giver et frisk bud
på en spændende og inderlig kirkekoncert.

Kassandra Kvartetten har indspillet CD
med TV2: “Kys Bruden” og Kaare Norge:
“Morning has Broken” og “Christmas”.
Kvartettens navn stammer fra den græske mytologi, hvor Kassandra var en
stærk kvindeskikkelse.
Koncerten byder på forskellig musik.
Først en strygekvartet af Hayn (17321809), efterfulgt af tango-musik af Astor
Piazolla (1921-1992) og til sidst en strygekvartet af Schostakovitj (1906-1975).
Koncerten vil vare ca. halvanden time
med en lille pause i midten, hvor der vil
være mulighed for strække benene og få
sig en forfriskning.
Der er fri entré til koncerten.

Lørdag den 2. november
Nielsen & Grip tryllebinder, som kvinde og mand, yndefuldt og sensuelt såvel
som forførende og maskulint, med deres
fortolkninger af vores smukke danske
sangskat. De formidler deres fælles dybe
fascination for vores arvesølv og kirkelige sangtradition med stor kunstnerisk
integritet og helt fri for berøringsangst.
Repertoiret byder på smukke kendte
salmer og betagende nyfortolkninger fra
Den Danske Salmebog og Højskolesangbogen, og giver publikum en helt unik
oplevelse i landets kirkerum.
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Mathias Grip

Sussie Luscinia Nielsen

Sangerinde med udgangspunkt i den irske sangtradition. Nyfortolker af gamle
danske digte og middelalderviser. Modtog i 2007 en DMA - Folk for ”Årets Visealbum”. Forbereder sin fjerde soloudgivelse med egne sange på engelsk.

Søn af visesanger Erik Grip og nok bedst
kendt for sine markante versioner af
kendte folkeviser eller som den charmerende forsanger i bandet Sange i Stereo.
Udsender i 2013 sit tredje soloalbum
med moderne folklore-versioner med
tekster af Grundtvig, Thøger Larsen,
Jeppe Aakjær, m.fl.
Besætning: Med sig på scenen har Nielsen & Grip et dejligt lille orkester bestående af violinist Ditte Fromseier
Hockings, guitarist Sigurd Hockings og
pianist Christian Bøtker.
Koncerten kan nydes af alle aldre og der
er gratis entré.

Sommermøde – den 1. september
Christian Eugen-Olsen fortæller om kongehuset
Søndag d. 1. september holder
vi traditionen tro sommermøde.
Vi begynder med gudstjeneste i
Skellerup kirke kl. 14. Derefter
er der foredrag i konfirmandhuset ved Christian Eugen-Olsen.
Han var igennem 22 år kongehusets ceremonimester og
har derfor haft ansvaret for en
lang række opgaver ved hoffet, bl.a. modtagelse af ambassadører og statsoverhoveder
fra udlandet. Han har arrangeret en lang
række af kongehusets officielle fester og
planlagt regentparrets besøg i udlandet og
deres sommertogter herhjemme.
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Christian Eugen-Olsen vil
fortælle om dronningens opgaver og om de forskellige steder, regentparret bor i løbet af
året. Han vil give eksempler på,
hvordan hoffet arbejder og er
organiseret, og forklare om den
etikette, der gælder ved hoffets
mange officielle festligheder.
Christian Eugen-Olsen er desuden oberstløjtnant i livgarden. Vi glæder os til at få et
indblik i en verden, der ikke ligner vores –
men som de fleste af os følger med i!

Siden sidst
i kirkerne:
Skellerup Kirke:
Døbte:
30/6 Sofie Cramer Hjort

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:

Bliv
nørkledame!
Nørkledamerne, der står for vores
adoptivbørn i det fremmede, mødes
første gang den 10. oktober kl. 14.00 i
konfirmandstuen.
Vi vil meget gerne have nye medlemmer. Kom og vær med til 2 timers
håndarbejde og hygge i konfirmandstuen ved Skellerup præstegård.
Vi mødes hver anden torsdag i vinterhalvåret.
Vil du vide mere, så kontakt Trine på
telefon 50 90 42 67
Nørkleklubben

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
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

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

Kirkebladet
Ansvarshavende: Lone Wellner Jensen
Produktion:		 ProGrafisk ApS
		 Tlf.: 63 38 39 40
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Gudstjeneste
4. september - fyraftensgudstjeneste
Skellerup, Lone Wellner ..................... Kl. 17.00

27. oktober, 22.s.e.trin
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl. 9.00
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 10.15

8. september, 15.s.e.trin.
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 10.15

30. oktober - fyraftensgudstjeneste
Skellerup, Louise Buch Jensen .......... Kl. 17.00

15. september, 16.s.e.trin
Skellerup, Louise Buch Jensen ......... Kl. 9.00
Ellinge, Louise Buch Jensen ............. Kl. 19.30

3. november - Alle helgens dag
Navnene på sognenes døde læses efter
prædikenen
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl. 19.30
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 10.15

18. september - fyraftensgudstjeneste
Ellinge, Louise Buch Jensen .............. Kl. 17.00
22. september, 17.s.e.trin.
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl. 10.15
29. september, 18.s.e.trin.
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl. 9.00
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 10.15
6. oktober, 19.s.e.trin. Høstgudstjeneste
Skellerup, Louise Buch Jensen ......... Kl. 10.15
Ellinge, Louise Buch Jensen ............. Kl. 9.00
9. oktober, fyraftensgudstjeneste med
efterfølgende menighedsmøde
Skellerup, Louise Buch Jensen .......... Kl. 17.00
13. oktober, 20.s.e.trin.
Ellinge, Louise Buch Jensen ............. Kl. 9.00
20. oktober, 21.s.e.trin
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl. 10.15
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 11.30

6. november - fyraftensgudstjeneste
Ellinge, Louise Buch Jensen .............. Kl. 17.00
10. november, 24.s.e.trin.
Skellerup, Louise Buch Jensen ......... Kl. 10.15
17. november, 25.s.e.trin.
Skellerup, Louise Buch Jensen ......... Kl. 9.00
Ellinge, Louise Buch Jensen ............. Kl. 10.15
24. november, 26.s.e.trin.
Sidste søndag i kirkeåret
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl. 19.30
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 10.15
27. november - fyraftensgudstjeneste
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl. 17.00
1. december, 1.s.i advent
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl. 10.15
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 19.30

