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Skellerup og Ellinge sogne

Billederne er fra Kirkekulturklubbens tur til Odense Museum den 8. november 2009
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Skellerup-Ellinge
Kirkekulturklub
Annonce

Ændring
Kulturklubben skulle den 20. Januar ifølge programmet på biograftur.
Det er desværre blevet nødvendigt at ændre datoen til den 4. Marts.
Det beklager vi meget, men det har ikke været muligt for os at arrangere
det anderledes.
Kulturklubbens næste arrangement er således:
Koncert i Odense den 4. Februar.
Vi begynder med spisning og introduktion til koncerten i Skellerup
præstegårds konfirmandstue kl. 17.00
Vel mødt
Solveig Kongsmark, Lone Wellner
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Når Gud er tavs
For Asger Baunsbak-Jensen, aktuel med bogen "Bøn i mørket", er det store
mørke den tid, hvor Gud synes fraværende
Af Poul Struve Nielsen

Det er for sent på året til, at det dæmpede dagslys ude fra den våde regnvejrsformiddag i haven når helt ind i alle
kroge i det lille værelse. Vinterens mørke
ligger på lur. Men der er lys i stagerne,
og blomsterne på skrivebordet er friske.
Det er præsten, politikeren og skolemanden Asger Baunsbak-Jensens arbejdsværelse. Her begynder han hver ny
dag med bøn og meditation.
Med de levende lys og de friske blomster
har han væbnet sig til at gå de mørke
tider i møde, sådan som han beskriver
det i sin ny bog "Bøn i mørket". Som han
selv siger det: Bogen handler om at give
svar på, hvilken betydning, det religiøse
liv har.
- Det, som jeg skildrer i bogen, er, at bøn
ikke bare er noget spontant, som man
kan ty til, når man er i vanskeligheder.
Hos mig er bønslivet bundet til en
systematik. Som man arbejder, spiser og
sover, så beder man. Det er lagt ind som
en naturlig del af dagen. For mig er
bønnen et fast gøremål om morgenen,
siger Asger Baunsbak-Jensen.
Han har skrevet og talt åbent om sit
svære sind, om at leve med depressioner. Ikke mindst i den mørke tid har han
det svært.
- Ved at bede systematisk, bliver
bønnen et lyspunkt. Jeg nyder den
stilhed, der er forbundet med at se ud
på mit stille hjørne af haven. Når det
bliver så mørkt, at jeg ser ud i mørket
og ikke ud i haven, prøver jeg at trække
min bønsperiode, til det lysner. Jeg har
altid haft det sådan, at jeg er lidt
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tungsindig i den mørke tid. Jeg bliver
deprimeret, siger Asger BaunbakJensen.
Han er meget bevidst om selv at bruge
lys til at sprede mørket.
- I de mørke tider er det endnu vigtigere
at have tændt levende lys i min hule her
og skabe lyset, samtidig med at jeg i
bønnen vender mig ind mod en glæde,
som jeg så kan takke for. jeg takker for
glædespunkter, som kan sprede mørket.
Det er vigtigt, når man har mørket i sig,
at finde et glædepunkt at takke for. Og
det skal jeg være disciplineret for at
finde, siger han.
Den mørke tid er forbundet med
ondskab
Asger Baunsbak-Jensen taler selvom, at
"se dyret i øjnene for at sætte sig op mod
det."
- For mig er den mørke tid forbundet
med ondskab. jeg må bede "Herre,
forbarm dig" for at finde lyspunkter. Det
kræver tålmodighed. Det store mørke er
den tid, hvor Gud synes fraværende.
Hvordan holder jeg fast i bønnen, når
Gud er tavs, siger han.
Det er han også inde på i bogen:
"Der vil også være dage, da det hele
mislykkes. Jeg kender
til tider, da tungsind spærrer mig ude fra
bøn," skriver Asger Baunsbak-Jensen.
på de dage beder han sit fadervor, "selv
om ordene klinger hult, fordi jeg intet
kan føle."
- Gud eksisterer ikke i kraft af min

modtagelighed. Det er min evne til at
føle og sanse, der er lammet. Det må jeg
sige med min forstand, fortæller han.
Når man lader blikket vandre rundt i
Asger Baunsbak-Jensens arbejdsværelse langs bogreolerne, de to samtalestole
med det lille bord imellem, vindueskarmen og skrivebordet, så er der noget,
som er fraværende på en iøjnefaldende
måde. Der er ingen computer.

”Det jeg føler, er ikke tvivl i
teoretisk forstand. Det er mit
sinds mørke. Min evne til at
sanse og føle er lammet.”
Fra "Bøn i mørket"

- Den forstyrrer min ro. Den venter på,
at jeg skal åbne den og læse mail. Folk i
dag skal lære at administrere mere, end
de nogensinde før har skullet i det
Gudskabte menneskes historie.
Mennesket skal lære ikke at lade sig
herske over af mobiltelefoner og e-mails
men i stedet beherske dem. Computeren
er i min kones arbejdsværelse, men bøn
kræver koncentration med adskillelse af
alle de informationer, der hele tiden
kommer os i møde. Vi er informationsoveranstrengte i dag, siger han.
Ikke at der er noget galt med at bruge
informationssamfundet. Asger Baunsbak-Jensen ser for eksempel intet galt i,

at konfirmander sender bønner på sms
eller i e-mails.
- Hvorfor skulle man ikke det. Det vil
være naturligt at udtrykke sig sådan,
som de nu gør. Man kan også sidde i
stillekupeer i toget og kigge ud på naturen. Det kan være ens egen bøn og meditation på en togtur, siger han.
- Men det er vigtigt for mig, at der er en
systematik i den måde, jeg beder på. Det
hjælper mig med at finde mit stilhedspunkt.
Selvom Asger Baunsbak-Jensen selv tilrettelægger sit bønsliv systematisk, lægger han meget vægt på, at enhver bøn er
individuel, og at Gud nok skal lytte
opmærksomt.
- Jeg vil slet ikke undervurdere det, jeg
kalder situationsbøn. Hvis jeg skal ud på
en lang rejse, hører det da med til min
bøn, at Gud skærmer os og holder os fri
af ulykke på vejene. Bønnens styrke er jo
også, at den er privat og personlig. Man
kan udmærket fordybe sig i bøn i selve
gudstjenesten eller i forbindelse med
altergang. Det er også en fordybelse og
en koncentreret bøn, siger han.

”I min meditation finder jeg
mod til at fremkalde de onde
punkter i mit liv. Dem det er
smertefuldt at møde. Jeg skal
se dyret i øjnene.”
Fra "Bøn i mørket"
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Billederne på denne side er fra Basaren og efterfølgende kaffe i Præstegården
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Dagplejebørn fra Ellinge besøger Skellerup Kirke
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Koncerter
25. januar kl. 19.30

14. marts kl. 19.30

i Ellinge Kirke

i Skellerup Kirke

Fra Barok til Gospel

Ensemble Oblik

Senior Blæserne Odense
Orkestret
spiller
danske
sange,
machmusik, uddrag af musicals og
musik af H.C. Lumbye og Niels W. Gade,
og skriver at de kan lide at underholde
med festlig messingsuppe.
3. februar kl. 19.30
i Skellerup Kirke

KRYSS (Færd, Pierre Dørge, Becker
og Hjetland)

Orkestret er en forening af jazz og traditionel og moderne folkemusik, og det er
lykkedes at få dem til at kigge forbi på
deres turne.
KRYSS er en sammensmeltning af Færd
– som består af Peter Uhbrand, violin,
Eskil Romme, sopransax, og Jens Ulvsand, bouzuoki – Pierre Dørge, guitar,
og Irene Becker (begge bl.a. kendt fra
New Jungle Orchestra), og sangerinden
Jullie Hjetland.
Det er således en helt særlig musikalsk
oplevelse som venter publikum.
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med Nickie Johansson – Bachkoncert
Vinterens koncerter slutter af med denne kvartet der sammen med sopran
Nickie Johansson vil opføre en kantate
af J.S. Bach. Den anden sangstemme
kommer fra Karl Martin Schou, som er
Danmarks første og eneste konservatorieuddannede kontratenor.
Akkompagnementet ligger i sikre hænder hos violinist Jette Jokumsen, Ida
Franck på cello og Randi Elisabeth
Mortensen ved orgeltangenterne.

Nyborg Motetkor afholdt
Julekoncert i Ellinge Kirke
den 7. december 2009

Koncert i Skellerup Kirke
Søndag den 15. november 2009

Lise Nees
En stemme så ren og frisk som en
blomstereng fyldte kirkerummet, da Lise
Nees tog hul på sæsonens første koncert
med rytmiske salmer. Der var sammensat en fin buket af sange, og der var
mulighed for at synge med på nogle af
dem. Da det blev rigtigt rytmisk, var det
rart at se hvordan publikum faldt ind i
stemningen – der var vist ingen som sad
helt stille.
Et stykke inde i koncerten tog Bjørn
Elkjer mikrofonen og introducerede sin
egen version af Oscar Peterson’s ”Hymn
to Freedom”, som han leverede på
Skellerup Kirke’s orgel. Det var flot, og
noget jeg kunne unde mange andre at
opleve.
Koncerten blev afsluttet med herlige
sange fra nogle af de store musicals. Den
sidste var ”Somewhere” fra West Side
Story, og det var en smuk finale på
sæsonens første koncert.
VE

Koret søger
sangere
Foråret står for døren, og vores kor
skal fylde mere ved gudstjenesterne i
det nye år. Der vil for fremtiden
være to korsangere med ved hver
højmesse (kl. 10.15), og så skal koret
være med til at gøre påskedag,
pinsedag og konfirmationerne mere
festlige. Desuden medvirker koret
ved vielser.
Koret er for alle fra
konfirmationsalderen og op. Vi
synger overstemmer, flerstemmige
arrangementer til salmerne og
flerstemmige korsvar. Desuden laver
koret en motet (et selvstændigt
stykke musik efter prædikenen) eller
et stykke indgangsmusik før
gudstjenesten.
For tiden har koret seks sangere,
men der kan sagtens være plads til
flere. Det er ikke et krav at man skal
kunne noder for at være med, men
man skal være indstillet på at øve
vores repertoire omhyggeligt. Der er
honorar for de tjenester man
deltager i.
Koret øver onsdag aften i
konfirmandstuen ved Skellerup
præstegård. Den første prøvegang i
foråret er onsdag den 10. marts kl.
19.30.
Så hvadenten du har god erfaring
med at synge, eller du endnu går
med en sanger i maven, ring eller
mail til mig og hør nærmere.
Jeg glæder mig til at høre fra dig!
Peter Chr. Eriksen
mobil 21 49 68 53 – mail:
peter@eriksen.mail.dk
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Efterlysning
Ellinge Læseforening er glad for at der
kommer nogen og låner af de mere end
12.000 bøger, der er på biblioteket i
Ellinge.
Desværre er der nogen, som glemmer at
aflevere de lånte bøger igen.
Derfor opfordrer bestyrelsen hermed
alle til lige at se efter en gang, om der
skulle ligge bøger, som er stemplet
”Ellinge Læseforening”, og komme hen
og aflevere bøgerne, så andre også kan
få glæde af dem.
Biblioteket har åbent:
Tirsdag kl. 15.00 - 16.00 og
Torsdag kl. 18.30 - 19.00.

Konfirmander i 2010
Ellinge kirke den 11. April
Andreas Johansen,
Ellingevej 73, Ellinge
Line Johansen,
Kirkeballe 2E, Ellinge
Line Milland,
Gl. Byvej 4, Ellinge

Skellerup kirke den 18. April
Sander Ellegaard Hansen,
Maeholm 5, Skellerup
Frederik Toft Iversen,
Højbjergvej 10, Skellerup
Frederik Carl Jensby,
Hovmarken 10, Skellerup
Christoffer Toft Hviid Jensen,
Rønningevej 17, Skellerup
Stinna Lucia Jensen,
Vendegyden 3, Skellerup
Emil Dyrendal Munkebo,
Hindemaevej 62, st.th. Ullerslev
Camilla Otto,
Hovmarken 33, Skellerup
Henrik Skytthe Pedersen,
Pårupvej 3B, Skellerup
Julius Pihl Storgaard,
Grønne Møllevejen 4, Skellerup
Mikkel Samsøe Hatting Søgaard,
Hovmarken 44, Skellerup

Trine Thybo
Gerda Christensen, har sit barnebarn
Victoria på armen. Det var ved kaffen i
præstegården efter Basaren.
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Trine Thybo har påtaget sig ansvaret for
fremover at stille op og arrangere kaffe i
konfirmandhuset.

Siden sidst
i kirkerne
Skellerup Kirke
Døbte
8/11-2009

Majse Horn Markvardsen

8/11 2009

Anna Broberg

8/11-2009

Thor William Severin
Vanggaard

22/11-2009 Silas Tusgaard Markvardsen
6/12-2009 Jonas Kaad Venø

Sognepræst
Lone Wellner Jensen, Skellerup præstegård,
5540 Ullerslev. Tlf.: 6535 1118
Konfirmandhuset, Tlf.: 6535 1148
Fødselsanmeldelser: Til sognepræsten senest
2 døgn efter fødslen. Gælder alle, også de, der
ikke er medlem af folkekirken.
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 ægteskabskontoret på rådhuset i
bopælskommunen. Der skal medbringes dåbseller 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 Jane Ottosen, Hundslevvej 6,
Rynkeby, Tlf.: 6535 2905
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.: 6535 2601 - 2972 2980

Basaren
Ved Basaren i Konfirmandhuset den 6.
december blev der solgt for 3.200 kr.
Den efterfølgende kirkekaffe i præsteboligen gav kr. 1.300 i indtægter.
Endvidere kom der en anonym gave på
kr. 100.

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.
Graver Anne Lise Jakobsen, Pårupvej 27,
Skellerup, Tlf.: 6535 1709
Kirkebladet
Ansvarshavende: Lone Wellner Jensen
Produktion:
Grafisk Center Langeskov A/S
Tlf.: 6338 3940
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Gudstjeneste
28. marts - Palmesøndag

24. januar - Sidste s. e. h. t. k.
Skellerup ...........................................
Ingen
Ellinge, Lars Ole Jonssen ................. Kl. 11.30

Skellerup, Louise Buch Jensen ......... Kl. 19.30
Ellinge ...............................................
Ingen

31. januar - Septuagesima
Skellerup ........................................... Kl. 10.15
Ellinge ............................................... Kl. 9.00

1. april - Skærtorsdag
Skellerup ........................................... Kl. 10.15
Ellinge ............................................... Kl. 19.30

7. februar - Seksagesima
Skellerup ........................................... Kl. 9.00
Ellinge ............................................... Kl. 10.15

2. april - Langfredag
Skellerup ........................................... Kl. 9.00
Ellinge ............................................... Kl. 10.15

10. februar - Fyraftensgudstjeneste
Skellerup ........................................... Kl. 17.00
Ellinge ...............................................
Ingen

4. april - Påskedag
Skellerup ........................................... Kl. 11.30
Ellinge ............................................... Kl. 10.15

14. februar - Fastelavn
Skellerup ...........................................
Ingen
Ellinge, Lars Ole Jonssen ................. Kl. 10.15

5. april - 2. påskedag
Skellerup ........................................... Kl. 10.15
Ellinge ............................................... Kl. 9.00

21. februar - 1. s. i fasten

Skellerup ........................................... Kl. 19.30
Ellinge ............................................... Kl. 10.15

11. april - 1. s. e. påske
Skellerup ...........................................
Ingen
Ellinge, Konfirmation ....................... Kl. 10.15

28. februar - 2. s. i fasten
Skellerup ........................................... Kl. 10.15
Ellinge ............................................... Kl. 9.00

18. april - 2. s.e. påske
Skellerup, Konfirmation ................... Kl. 10.15
Ellinge ................................................
Ingen

3. marts - Fyraftensgudstjeneste
Skellerup ...........................................
Ingen
Ellinge ............................................... Kl. 17.00
7. marts - 3. s. i fasten
Skellerup ........................................... Kl. 10.15
Ellinge ...............................................
Ingen
14. marts - Midfaste
Skellerup ...........................................
Ingen
Ellinge, Lars Ole Jonssen ................. Kl. 9.00
21. marts - Mariæ bebudelsesdag
Skellerup .............................................Kl. 10.15
Ellinge ............................................... Kl. 9.00
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Kirkebil
Der sørges for gratis
transport til alle, der
måtte ønske det.
Man behøver blot
at at ringe til
Ullerslev Taxi
Tlf.: 6535 2155

