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Skellerup og Ellinge sogne

Marianne Kistrup
Konstitueret sognepræst Marianne
Kistrup præsenterer sig selv.

Konfirmander og
konfirmandforældre se her!
Kommende konfirmander og deres
forældre inviteres til et indledende
møde
Mandag den 23. August kl. 17.00
i Skellerup præstegårds konfirmandstue.
Alle praktiske oplysninger vil blive
givet her.
Konfirmanderne bedes medbringe
dåbsattest.
Lone Wellner
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Mit navn er Marianne Kistrup, 47 år, og
jeg vikarierer i sognene, allerede når I
læser dette kirkeblad.
I det sidste års tid har jeg fungeret som
sognepræst i Vindinge- og Kullerup
sogne. Det var en dejlig tid, og da jeg
hørte, at sognene bag Kullerup kom til at
mangle en præst, var jeg sikker på, at
den skulle jeg søge. Jeg blev utrolig glad,
da biskop Kresten Drejergaard ringede
og fortalte, at menighedsrådene havde
besluttet, at jeg skulle vikariere, mens
sognepræst Louise Buch Jensen har
barselsorlov. Jeg glæder mig meget til at
begynde.
Jeg blev ordineret i 1996 fra Københavns
Universitet og har siden fungeret som
vikarpræst på Sjælland og nu også på
Fyn. Min mand Lars Kistrup er sognepræst i Nørrevangskirken i Slagelse,
hvor vi bor med vores 2 drenge på 11 og
13 år. Jeg var under mine studier tilknyttet Sct. Nicolai tjenesten, mens jeg læste,
samtidig med at jeg havde arbejde på et
plejehjem. De to ting passede godt sammen, for begge steder mødte jeg mennesker, når livet ”trykker”. Jeg har siden
haft god brug for de erfaringer, jeg der
fik.
Jeg er en meget åben og positiv præst,
som I endelig må gøre brug af. Selv om
jeg bor på Sjælland er min indstilling
den, at jeg er fuldt ud tilstede, hvor jeg
nu engang er ansat. Broen har derfor
ikke været nogen hindring for mig eller
for dem, jeg i min gerning skulle være
præst for.
Har du brug for at tale med mig, er jeg at
træffe på telefon: 60 30 80 05.
Vi ses
Med venlig hilsen
Sognepræst Marianne Kistrup

Sommermøde
Skellerup og Ellinge menighedsråd inviterer alle til det årlige sommermøde
søndag den 5. september.
Sommermødet starter med gudstjeneste
i Skellerup kirke kl. 14.00
Herefter fortsætter vi i konfirmandhuset, hvor årets gæstetaler er journalist
Jørgen Flindt Pedersen.
Vi kender ham sikker alle sammen, som
den korrekte reporter fra alverdens
brændpunkter.
Jørgen Flindt Pedersen tager os i ord og
sang med på en spændende rejse
gennem et liv, der begyndte på Fyn, men
som bragte den rejsende reporter vidt
omkring på hele kloden. Vi er i England,
da Beatles slog igennem, i USA under
Watergate, men også under belejring i
Ramallah og Gaza. Samtidig får vi et
tilbageblik til 40'ernes og 50'ernes
Odense og slutter på øen Romsø nord for
Kerteminde, som i snart fyrre år har
været Jørgen Flindt Pedersens helle, når
den store verden blev for vild og
voldsom.

Jørgen Flindt Pedersen
Der bliver serveret kaffe og te, mens man
selv skal have brød med.
Alle er meget velkommen.
Menighedsrådene

Vil du blive bedre til at synge?
Hvis du hører til dem, der ikke mener, at
de kan synge, så er der håb nu.

Onsdag den 22. September
kl. 18.30
i konfirmandstuen.

Kirkens organist og jeg holder et lille
sangkursus for absolutte begyndere - Først øver vi os, så drikker vi en kop
kaffe eller te for så at gå over i kirken og
også kaldet brummere eller tonedøve.
afprøve
færdighederne
ved
en
Der er faktisk muligheder, og man bliver minigudstjeneste.
glad af at afprøve dem sammen med
Alle er velkomne
ligesindede.
Muligheden byder sig

Lone Wellner
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Om Fællesskab
Der er ingen, der behøver at minde Os
om, at vi er forskellige. Vi dyrker forskellene.
Et moderne menneske mærker bedst
verden, når det skiller sig ud. Selv på
kirkegården, i døden gør det særlige nu
sit indtog. Der er mode i særlige gravmonumenter, med særlige indskrifter, og
under jorden er urnerne udformede som
den dødes yndlingsbil eller som et idol,
den døde dyrkede. Vi vil ikke være fælles
om det menneskelige, vi vil være særlige,
rage op.
Midt i dette overmod står kirken midt i
sognet og minder os om noget andet.
Paulus skriver i sit brev til menigheden i
Korint, at de er ét legeme.
Så tæt.
Vi er så forbundne, at vi er som et legeme. Vi er hinandens lykke, hinandens
redning, men vel at mærke ikke fordi vi
er ens og skal være det, men fordi vi er
føjet sammen af Kristus.
Det er Kristus, der skaber fællesskabet,
Ham, der føjer os sammen. Det er ikke et
produkt af vore egne evner. Det fællesskab vi finder i kirken er skabt af ånd,
som Paulus siger: Vi har inddrukket
samme ånd. Det er ånden, der føjer os
samme. Når vi mennesker slutter os
sammen i et fællesskab, så er det som
regel fordi vi er ens, fordi vi mener det
samme, er gode til det samme, eller
interesserer os for det samme.
Kun Gud skaber et fællesskab af os på
trods af alle forskelle.
Derfor er kirken det vigtigste sted at
komme.
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Konfirmanderne
Skellerup, den 3. april 1960
mødtes igen i 2010
Fra venstre, bagest: Hans Ejvind
Hansen, Jørgen Rasmussen, Kay ?,
Preben Carstensen, Preben Larsen.
Forreste række: Gurli Rasmussen, Else
Vestfald Pedersen, Else Marie
Jørgensen, Connie Hansen og pastor
Skovsted.
Else Vestfald Pedersen fra Ærø fik idéen
om at konfirmanderne skulle mødes
igen. Lærer Erik Larsen blev inviteret
med til genforeningen, som fandt sted
den 21. marts 2010.
Tak til Lone og Asger for deres velvilje og
deltagelse.
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Ældreudflugten 2010
Dejlig Ældreudflugt til Assens Kirke og
Vedstaarup Teglværk den 20. maj 2010.
Bussen var fyldt til sidste plads, og der
var mange hyggelige og informative
timer foran deltagerne, da menighedsrådene inviterede på tur, som sluttede
med middag på Haarby Kro.
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Dette års konfirmander
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Ellinge Kirkegård
På menighedsrådsmøde den 11. maj,
blev det besluttet at der må gøres noget,
for at forskønne vores kirkegård.
De mange tomme gravsteder er ikke
noget kønt syn, så man enedes om at
fjerne en del af de hække, der omkredser
de tomme grave og udlægge det med
perlesten.
Gravene kan senere genetableres, hvis
der bliver et behov for det.

Blomster til alteret
i Ellinge kirke
Der har i en lang årrække været tradition
for, at man på skift har sat blomster fra
egne haver på alteret i Ellinge kirke til
gudstjenesterne.
Denne tradition er fin og giver et mangfoldigt billede af blomsterfloret i vore
lokale haver.
Men ordningen er selvfølgelig frivillig.
Vi vil opfordre til, at man skriver eller
ringer til undertegnede, hvis man har
lyst til at være med i ordningen.
Ordningen løber i juli, august og
september.
Giv venligst besked senest d. 1. juli:
Tlf.: 65982605 eller 51372605
Mail: Kathrinebjerg@nypost.dk
På forhånd tak.
På vegne af menighedsrådet i Ellinge
Venlig hilsen
Annelise Rasmussen Larsen

Græsareal ved kapellet vil blive udvidet,
her nedlægges syv gravsteder for at få
plads til en ny græsplæne, på den anden
side af gangen, som kan bruges til plade
og ukendtes grav.
Midt for kirken, på nordsiden vil der
også blive sået græs, og nogle hække vil
blive fjernet.
Den række af tomme grave foran kirken,
vil muligvis blive erstattet med urnegravsteder.
Al dette skal være med til at sikre at vi
med tiden, kan regulere vores gravsteder, så vi kan få ordentlige arbejdsforhold for vore ansatte, og ikke bliver
nødt til at grave ind i gravsteder ved
siden af for at foretage en kistebegravelse.
Jeg håber at familie og pårørende vil
tage godt imod de nye tiltag, der vil ske
på vores kirkegård ud i fremtiden.
Ellinge menighedsråd vil rette henvendelse til Landskabsarkitekt Susanne
Wagner København, som er tilknyttet
Fyns Stift for gode råd og vejledning
samt forslag til, hvordan vi griber dette
arbejde an.
Henning Christensen
Formand
Ellinge menighedsråd
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Information om
regnskab og
budget
Skellerup - Ellinge Menighedsråd
Ved lov § 41, 2 er det pålagt menighedsrådene at oplyse om årets regnskab og
det nye budget for 2011
Samt redegøre for de ting der sker i vore
kirker og kirkegårde i indeværende år
samt næste år.
Har du lyst til at høre hvorledes din kirke
har det, så mød op i Konfirmandhuset i
Skellerup.
Onsdag den 27. oktober kl. 18.00.
Som tak vil menighedsrådene kvittere
med en lille anretning
Skellerup-Ellinge
Menighedsråd

Emilie Spanget Rasmussen spillede
violin ved gudstjenesten
Kr. Himmelfartsdag.
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Fra Georgina Zurita Cordova
Via ChildFund, Bolivia har vi modtaget et brev fra vores sponsorbarn.

Hun har vedlagt et lille armbånd, som
kan ses her under.
Kære sponsor Skellerup-Ellinge
Jeg håber at I og jeres familier alle er
sunde og raske.
Jeg kan fortælle, at jeg er ved at tage et
kursus i alternativ undervisning. Det er
en gang om ugen, og jeg hjælper mine
forældre.
Jeg vil blive glad for et brev fra jer. Jeg
vil også skrive og fortælle jer gode ting.
Jeg siger farvel med et knus.
Jeres sponsorbarn, som elsker jer meget.
Georgina Zurita Cordova

Siden sidst
i kirkerne
Skellerup Kirke
Begravede/Bisatte
20/3-2010 Jenny Marie Pedersen
13/4-2010 Peder Karlo Jensen
24/4-2010 Ole Holm Nielsen
19/5-2010 Ejner Gerhard Hansen

Ellinge Kirke
Døbte
21/3-2010
13/5-2010
Viede
8/5-2010

Oscar Hofstedt Nielsen
Kasper Nørgaard Christensen

Anne Lohmann Hansen og
Michael Henriksen

Begravede/Bisatte
5/5-2010
Jens Hansen
29/5-2010 Sigrid Petersen

Sognepræst
Lone Wellner Jensen, Skellerup præstegård,
5540 Ullerslev. Tlf.: 6535 1118
Konfirmandhuset, Tlf.: 6535 1148
Marianne Kistrup
Tlf: 6030 8005
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
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

Indsamlinger
Ældreturen
I bussen på vej hjem blev der indsamlet
kr. 1.325.

Kirkebladet
Ansvarshavende: Lone Wellner Jensen
Produktion:
Grafisk Center Langeskov A/S
Tlf.: 6338 3940
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Gudstjeneste
24. oktober - 21. s.e. Trinitatis

15. august - 11. s.e. Trinitatis
Skellerup , Lone Wellner ................. Kl. 10.15
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 9.00

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

22. august - 12. s.e. Trinitatis
Skellerup, Marianne Kistrup ............ Kl. 9.00
Ellinge, Marianne Kistrup ................ KL. 10.15

27. oktober - Fyraftensgudstjeneste
Skellerup, Marianne Kistrup ............ Kl. 17.00
Ellinge ...............................................
Ingen

29. august - 13. s.e. Trinitatis
Skellerup ...........................................
Ingen
Ellinge, Irene Lindegaard ................. Kl. 9.00
5. september - 14. s.e. Trinitatis
Skellerup, Rikke Aagaard Nielsen .... Kl. 14.00
Sommermøde (se side 3)
Ellinge ...............................................
Ingen
12. september - 15. s.e. Trinitatis
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl. 10.15
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 9.00
19. september - 16. s.e. Trinitatis

Skellerup, Marianne Kistrup ............ Kl. 9.00
Ellinge, Marianne Kistrup ................ Kl. 10.15
26. september - 17. s.e. Trinitatis
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl. 10.15
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 9.00
29. september - Fyraftensgudstjeneste
Skellerup ...........................................
Ingen
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 17.00
3. oktober - 18. s.e. Trinitatis, Høstgudstjeneste
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl. 10.15
Ellinge, Lone Wellner
Kl. 19.30
10. oktober - 19. s.e. Trinitatis
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl. 9.00
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 10.15
17. oktober - 20. s.e. Trinitatis
Skellerup ...........................................
Ingen
Ellinge, Lars Ole Jonssen ................. Kl. 9.00
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31. oktober - 22. s.e. Trinitatis
Skellerup ...........................................
Ingen
Ellinge, Marianne Kistrup ................ Kl. 10.15
7. november - Allehelgensdag
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl. 19.30
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 10.15
14. november - 24. s.e. Trinitatis
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl. 10.15
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 9.00
21. november - 25. s.e. Trinitatis
Skellerup, Marianne Kistrup ............ Kl. 9.00
Ellinge ...............................................
Ingen

Tak for en dejlig tur
Det var en rigtig dejlig tur vi var på
forleden med de her Nørkledamer, som
hygger sig nede i Præstegården.
De kan altså mere end nørkle.
Så de skal have en stor tak for det.
Hilsen Poul Jensen, Toften, Ellinge

Kirkebil
Der sørges for gratis
transport til alle, der
måtte ønske det.
Man behøver blot
at at ringe til

Ullerslev Taxi
Tlf.: 6535 2155

