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Skellerup og Ellinge sogne

Etablering af fællesråd
På baggrund af et godt og udvidet samarbejde mellem Skellerup og Ellinge
menighedsråd finder vi det oplagt at tage
næste skridt, hvilket er etablering af et
fællesråd. Der lægges også fra centralt
hold op til en større grad af koordinering
sammenholdt med, at begge råd ved
sidste valg gik fra 6 medlemmer til 5
medlemmer, vil det være naturligt at slå
kræfterne sammen for derved at opnå en
bedre brug af rådenes ressourcer.
Som eksempel kan nævnes, at der i
forbindelse
med
overenskomstforhandlingerne i 2009 blev indført mulighed for brug af geografisk fleksibilitet,
hvilket betyder, at kirkens personale kan
træde til ved andre kirker inden for - i
vores tilfælde - sydlige del af provstiet.
En forudsætning for at bruge denne

mulighed er en tættere koordinering
mellem de involverede menighedsråd.
Dernæst men ikke mindst skal menighedsrådene som alle andre se på de
driftsmæssige udgifter og hvor vi for
færre penge kan få en lige så god eller
forhåbentlig bedre service og her kan et
fælles råd også betyde en gevinst.
Vi vil derfor på efterårets menighedsmøde i oktober præsentere forslaget,
som kræver, at fremmødte fra vores to
sogne stemmer forslaget igennem.
Forslagets nærmere detaljer vil blive
præsenteret på mødet og vi håber fra
begge råd på interesse for og accept af
forslaget.
På vegne Skellerup og
Ellinge Menighedsråd
Vibeke Bruun Møller og
Henning Christensen

Koncert
13. juni 2011
2. Pinsedag, kl. 19.30
i Skellerup Kirke
”La Bianca Rosa”
Programmet byder på original musik for
sopran og cembalo af tre af barokkens største
komponister: Händel, Bach og Purcell.
Duoen lover et farverigt og rørende program.
Aftenens sangsolist er et genhør med Nickie
Johansson
fra
Bach-koncerten
med
Ensemble Oblik sidste februar i Skellerup
kirke. Hun akkompagneres af cembalist
Jonas Nørgaard.
Händel: The Harmonious Blacksmith, arier
af Purcell, Toccata i e-mol af Bach og
kantaten ”La Bianca Rosa” for sopran og
cembalo.
Fri entre.
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Foto: http://www.nickiejohansson.dk/

Foto: Nicolai Lund

Antigone

Foto: Odense Teater

Tre gode
oplevelser
Kirkekulturklubben har i vinter budt på
tre gode oplevelser. Vi var til koncert
med Odense Symfoniorkester, og sad på
de forreste rækker.
Vi besøgte Tidens Samling, hvor Inge fra
samlingen viste rundt, forklarede og
fortalte anekdoter.
Og så var vi i Sukkerkogeriet og fik nærkontakt med Antigone - et meget stærkt,
men velspillet stykke, som ikke kunne
udgå at komme helt ind på sjælen, med
den kraft og entusiasme, som skuespillerne rakte langt ud over scenekanten.
Mens Kirkebladet er i trykken har vi
sæsonens sidste tur, som går til Glorup
Slot, hvor Helga Wilson tager os med på
en parkvandring.
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Nye tider på
kirkegårdene
Arbejdsgangen for graver og gravermedhjælper på de to kirkegårde i Skellerup og Ellinge
er i gang med at blive ændret.
Det er nye regler fra Kirkeministeriet, samt
overenskomstforhold som gør, at der kommer og allerede er gennemført ændringer.
”Det er vigtigt for mig, at de to kirkegårde
fortsat kommer til at bibeholde deres
særpræg”, siger Henning Duchess, graver på
de to kirkegårde, og han fortsætter: ”Kirkegården i Ellinge er kendetegnet ved stramme
linjer, mens Skellerup er i en mere romantisk
stil, hvor naturen får lov til at forme visse dele
af kirkegården, og for mig er det er stor
udfordring at få fastholdt forskellighederne”.
Til at udføre arbejdet har Henning Duchess
fået en medhjælper, Judith Johansen, som
skal assistere på begge kirkegårdene, samt
arbejde i præstegårdshaven.
”Tidligere var det i vid udstrækning Kirkeministeriet som beskrev de opgaver graveren
skulle udføre. Men nu er beslutningerne flyttet ud til de enkelte menighedsråd, og i
Skellerup-Ellinge er der truffet beslutning
om, at graver og medhjælper mere skal bruge
arbejdstimerne på kirkegårdene, og mindre

Henning Duchess

tid på at deltage ved gudstjenester”,
fortæller Henning Duchess. ”Så
fremover er det kirkesangeren, som
tager sig af selve gudstjenesten.
Graver og med-hjælper træder dog
ind ved visse højtider”.
Henning Duchess gør desuden opmærksom på, at dersom der er
større opgaver som skal laves ved et
gravsted – så som anlæg og udskiftning af beplantningen, så skal man
henvende sig til Henning Duchess
på telefon 2972 2980.

Ny gravermedhjælper
I midten af april begyndte Judith Johansen,
Kirkeballe 2E, som gravermedhjælper.
Judith har en baggrund som væksthusgartner,
og er i øjeblikket under oplæring på de to kirkegårde af Henning Duchess.
Hun skal være medhjælper i både Ellinge og
Skellerup, og hun fortæller at hun er spændt på
at komme rigtigt ind i det nye job, hvor der er tre
måneders prøvetid - og hun er meget glad for, at
starten har været i så flot vejr.
Judith Johansen
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25 års
Jubilæum
Lone Wellner Jensen kan
fejre 25 års jubilæum
den 15. september 2011

Tak til menighedsrådene, som dengang
ansatte en så ung og helt nyuddannet
præst i vores to kirkesogne.
Lone er en dygtig og vellidt præst, som
virkelig engagerer sig i sine sogne og
kirkeligt arbejde.
Som alle ved, er hun provst i Kerteminde provsti. Vi er taknemlig for, at
Lone har valgt at bruge sin styrke på en
sådan måde, at vi har fået lov til at
beholde hende.
Lone har også sat et fingeraftryk i sognene. Blandt andet ved renoveringen af
Ellinge kirke, siden blev forpagtergården
solgt.
Konfirmandhuset blev bygget, for efter
nogle år at tilføje en tilbygning, og til
sidst er Skellerup kirke renoveret.
Tidligere har Lone givet udtryk for, at det
væsentlige for hende altid være
forkyndelsen af det kristne budskab,
hvilket hun til fulde viser gennem altid
vedkommende og aktuelle prædikener.
Man bliver som kirkegænger altid givet
muligheden for at reflektere over
søndagens budskab.
Endelig skal også lyde en stor tak til Lone
for et altid godt og konstruktivt
samarbejde, som er med til at kvalificere
vores arbejde som menighedsråd og

betyder meget for det engagement, som
vi går til opgaven med.
Tid og sted for jubilæum offentliggøres
senere. Egentlig skulle jubilæet være
fejret den 15. juni. men da Lone har haft
3 måneders orlov, der ikke regnes med i
ansættelsesalderen, så gør vi det rigtigt
og venter med at fejre jubilæum til den
15. september.
Skellerup - Ellinge
menighedsråd
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Pinse
Prædiken til pinsedag 2009

''Verdens hersker er på vej", siger Jesus,
"men han kan ikke gøre mig noget." Det
forekommer at være et underligt udsagn, for få timer senere får Jesus pisk
af romerske soldater og bliver korsfæstet på Golgata. Så det mest nærliggende er, at Jesus tager fejl. Men det
kan også godt være, at Han har ret, og
så ligger kristendommens hele hemmelighed gemt i de ord:

Verdens herskere
kan ikke gøre mig noget.
For nogle år siden sad jeg hos en
kvinde, der havde mistet et menneske,
hun holdt meget af. Det var ikke længe
siden, og hun var chokeret og græd
meget. Når man mister, så er ens hoved
fyldt af en masse tanker:
Savn, voldsom kærlighed, ensomhed og
skyld - det hele er en lang kæde af
tanker, der gør ondt. Mens vi sad der,
kom et familiemedlem.
Kvinden modtog ham med ordene: Det
gør så ondt, og han svarede til min store
overraskelse: "Så lad det gøre ondt, hold
op med at stritte imod, for så vælter du."
Jeg syntes, at det var noget mærkeligt
noget at sige, men jeg kunne se, at han
talte af erfaring.
Der er forskel på at lide ondt og blive
væltet af det. Der er forskel på, at blive
fri for og være fri. Vi bliver ikke fri for
sorgen, men vi er fri i kraft af vores tro.
Vi skal stadig leve med vores menneskelig hed og al vores sorg og skyld,
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men vi er ikke bundet til det, vi er ikke
tabt i det - for Gud har lagt frihedens
ånd ind i os, så vi kan ånde frit i sorgen,
Gud har givet os kærlighedens ånd, så
vi kan føle og mærke og elske livet,
også når det gør ondt.
Pinsedag bliver kirken til, menigheden
til, vi bliver et nyt fællesskab.
Den kristne ånd gydes ud i verden,
ligesom en bølge af frisk luft fra et
vindue, der smækkes op på vid gab. Og
verden spørger så os :

Hvad er det I vil?
Hvad har I kristne at
komme med?
Og I ved jo nok, at i dag er der ingen,
der vil lytte til lange og indviklede svar,
så hvad skal vi sige?
Vi skal sige: Kristendom er budskabet
om menneskets frihed.
Det kristne menneske er aldrig bundet
til et nu. Den kristne er altid mere end
sig selv - mere end sorgen, mere end
skylden, mere end sit rygte, mere end
sin sygdom, mere end sin sociale
position, mere end det, som jeg formår,
Det kristne menneske er en skjult kilde
til kærlighed, en kræfternes elv, det
kristne menneske er ikke bundet af
moralske love og regler om, hvordan
livet skal leves for at tilfredsstille Gud.
Vores Gud har skudt sig selv ind i os
med kærlighedens styrke til at trodse
verden.
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Uddrag af et brev om Skellerup
kirke fra Kjeld Aagaard Sørensen
I december måned 2008 modtog jeg
under min orlov et brev fra KAAS.
Han skrev til mig, fordi han havde set
Skellerup kirke i Familie Journalen,
hvor vores kirke var julekirke det år.
Jeg er glad for brevet, fordi KAAS`s
far var en af de lærer i Skellerup, som
jeg havde hørt meget om, og fordi
han i brevet fortæller spændende ting
om kirken, som han husker det fra
sin barndom.
Her et uddrag af brevet:

Far blev ansat som 2. lærer ved Skellerup
Skole den 1. august 1921 og blev da også
organist. I maj 1924 blev han kaldet til
embedet som førstelærer ved Skellerup
Skole og indtrådte samtidig i embedet
som degn ved Skellerup Kirke, med
tiltrædelsesdato den 1. juni.
Efter pensionering som lærer, fortsatte
han som forsanger i kirken. (Om han
fortsat var degn, ved jeg ikke), men han
beklædte fortsat forskellige gøremål i
kirkeligt regi.
Han døde den 5. maj i 1971, altså ca. 3
måneder før han kunne fejre sit 50 års
virke i Skellerup Kirke.
Vi var 4 søskende, jeg var den yngste og
er nu den eneste overlevende.
Ofte gik jeg med far ned i kirken om
lørdagen for at hænge salmenumre op,
rense alterlys o.s.v. Til tider ved
strømafbrydelser måtte jeg træde
pedalen til orglets blæsebælg.
I perioden 1943-1944 blev der udført en
gennemgribende restaurering af kirkens
indre. Samtidig dermed blev tårngavlens
østside og tag repareret på grund af
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lynnedslag. Alle de gamle kirkestole blev
fjernet og nye fremstillet og monteret,
(jeg har et gammelt gavlstykke i behold),
prædikestolen blev renoveret og genmonteret på en ny undersokkel. Kalken
på væggene blev "rappet" ned og man
fandt også den gang rester af
kalkmalerier, som man skønnede af
ringe værdi, hvorfor de igen blev overkalket.
Den hidtidige altertavle blev fjernet. Jeg
husker den, som et stort flot indrammet
maleri med træer og grønt område som
baggrund, og i midten af det afbildning
af figurer, der illustrerede en bibelsk
hændelse. Hvor denne altertavle forsvandt hen, og ej heller hvor mange år
den havde eksisteret, ved jeg ikke.
Den nye altertavle, altså den vi har kendt
fra 1944, blev monteret. Den havde
været gemt.
Far fortalte på et tidspunkt i 1944, at en
ny altertavle skulle sættes op i stedet for
den gamle, og på spørgsmålet: "Hvor
kommer den fra og hvordan ser den ud",
svarede han: "Det kan være vi kan finde
noget af den".
Vi gik så af den snoede trappe op i
kirketårnet, helt op til gulvet under
klokkerne, og derfra kunne vi se ind over
"Skibs"-hvælvingerne. Her lå de 4
figurer, som er midterparti i den nu
opshinede alter tavle, og ved samme
lejlighed fik vi at vide, at den ene var den
hellige Katharina, hvorefter kirken har
fået sit navn.
Nu kan man så spekulere på, om
altertavlen overlevede reformationen
ved at gemme sig på kirkens loft?

Alterbillede i Skellerup kapel.
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Ny
kirkeværge
i Skellerup
Sogn

Kan du lide at synge? Kunne
du tænke dig at få mere
erfaring?
Skellerup-Ellinge kirkekor søger nye sangere
i alderen fra 6. klasse og op.
Koret har eksisteret i 4 år og består for tiden
af 8-10 sangere i alderen fra 15 år. De fleste
medlemmer har været med siden korets
start. Det vil derfor være et godt tidspunkt at
begynde nu sammen med rutinerede
sangere.
Tag en ven i hånden og kom og vær med en
aften eller to.
Ring gerne til mig på nedenstående nummer
eller send mig en mail inden.
Det er ikke nødvendigt at man kan læse
noder. Vi øver melodier og flerstemmi-ge
satser grundigt så alle kan følge med. Men
det er vigtigt at man gerne vil arbejde med
sin stemme og lytte til andre og til musikken.

I den forløbne vinter er Peder Drud
Sørensen tiltrådt som kirkeværge i Skellerup Sogn, efter to år som suppleant.
Peder er gift og har fire børn i alderen 12
til 19 år.
Han er født i Marslev, og har efter
problemer med helbredet og placering i
flexjob, etableret egen virksomhed. Det
er et smedeværsksted, hvor der blandt
andet laves montørarbejde indenfor
landbrug - også traditionelt smedearbejde, som hegn, låger og gelændere.
Kunderne er i hele Danmark, og der er
især meget at lave i Jylland.
Peders far var også kirkeværge, men
Peder ser det ikke som en opgave der går
i arv. Mere som en naturlig funktion i et
velfungerende samfund, og han har
påtaget sig opgaven med stor respekt for
de pligter, der følger med.
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Som korsanger er man med til
- gudstjenester med hele koret ca. 10 gange
om året.
Vi synger flerstemmigt til salmesangen og et
stykke selvstændig musik.
- Desuden medvirker to korsangere sammen
med kirkesangeren på skift ved alle
gudstjenester - det vil i praksis sige én
søndag om måneden per sanger. Her synger
man blot med på salmer og korsvar. Der
deltager ikke korsangere ved tjenester i
skolernes sommerferie.
For hver tjeneste man er med til, får man et
honorar på ca. kr. 300,00.
For at kunne deltage i koret skal man komme
regelmæssigt til korprøver, som er onsdage
fra kl. 19.30-21.00. Prøverne foregår typisk
op til højtiderne og de øvrige ”store
gudstjenester” (se ovenfor). Der er som regel
ikke prøver i skoleferier.
Korprøver foregår i sognehuset ved
Skellerup kirke, Skellerup Byvej 44, 5540
Ullerslev
Håber at se dig! Peter Eriksen, Organist
Mobil 21 49 68 53
Telefon 86 21 68 08
E-mail: petersbeskeder@gmail.com

Siden sidst
i kirkerne
Skellerup Kirke
Døbte
20/2-2011
10/4-2011
24/4-2011
24/4-2011
24/4-2011

Ditte Cramer Hjort
Adam Henneberg Abildtrup
Silje Annalise Lindholm
Christiansen
Mirah Jensby Iversen
Naja Sofie Christensen

Viede/Velsignede
6/11-2010 Sanne Markvardsen og
Henrik Horn
Begravede/Bisatte
5/4-2011
Svend Aage Nielsen

Ellinge Kirke
Døbte
23/1-2011
23/1-2011
30/1-2011
6/3-2011

Line Pallisgaard Jensen
Viggo Storm Talbro
Oscar Marius Larsen
Victoria Haurum Buhl

Nørkledamerne
Sæsonen begynder igen torsdag den 6.
oktober 2011.
Det er den første torsdag i oktober, og
det er kl. 14 i konfirmandhuset i Skellerup, og alle er velkomne.

Sognepræst
Lone Wellner Jensen, Skellerup præstegård,
5540 Ullerslev. Tlf.: 6535 1118
Konfirmandhuset, Tlf.: 6535 1148
Marianne Kistrup
Tlf: 6030 8005
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 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 Peder Drud Sørensen,
Såderupvej 3, Tlf.: 2128 7865
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.: 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.
Gravermedhjælper Judith Johansen,
Kirkeballe 2E, Tlf.: 2022 9821
Kirkebladet
Ansvarshavende: Lone Wellner Jensen
Produktion:
Grafisk Center Langeskov A/S
Tlf.: 6338 3940
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Gudstjeneste
12. juni - Pinsedag
Skellerup, Ulla Charlotte Hansen .......Kl. 10.15
Ellinge, Ulla Charlotte Hansen ......... Kl. 11.30

14. august - 8. s.e. Trinitatis
Skellerup, Lone Wellner Jensen ....... Kl. 10.15
Ellinge, Lone Wellner Jensen ........... Kl. 9.00

13. juni - 2. Pinsedag
Skellerup, Koncert .............................
Ellinge ................................................

19.30
Ingen

21. august 9. s.e. Trinitatis
Skellerup, Lone Wellner Jensen ....... Kl. 9.00
Ellinge, Lone Wellner Jensen ........... Kl. 10.15

19. juni - Trinitatis
Skellerup, Lone Wellner Jensen ....... Kl. 9.00
Ellinge, Lone Wellner Jensen ........... Kl. 10.15

28. august - 10. s.e. Trinitatis
Skellerup ............................................
Ingen
Ellinge ................................................ Kl. 11.30

26. juni - 1. s.e. Trinitatis
Skellerup ............................................
Ingen
Ellinge, Søren Holm .......................... Kl. 9.00

4. september - 11. s.e. Trinitatis
Skellerup, Lone Wellner Jensen ....... Kl. 10.15
Ellinge, Lone Wellner Jensen ........... Kl. 9.00

3. juli - 2. s.e. Trinitatis
Skellerup, Søren Holm ...................... Kl. 9.00
Ellinge ................................................
Ingen
10. juli - 3. s.e. Trinitatis
Skellerup ............................................
Ingen
Ellinge, Lars Ole Jonssen .................. Kl. 10.15
17. juli - 4. s.e. Trinitatis
Skellerup, Lars Ole Jonssen ............. Kl. 11.30
Ellinge ...............................................
Ingen
24. juli - 5. s.e. Trinitatis
Skellerup, Lone Wellner Jensen ....... Kl. 10.15
Ellinge, Lone Wellner Jensen ........... Kl. 11.30
31. juli - 6. s.e. Trinitatis
Skellerup, Lone Wellner Jensen ....... Kl. 11.30
Ellinge, Lone Wellner Jensen ........... Kl. 10.15
7. august - 7. s.e. Trinitatis
Skellerup, Lone Wellner Jensen ....... Kl. 9.00
Ellinge, Lone Wellner Jensen ........... Kl. 11.30
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Basaren
Ved basaren i december 2010 var der
følgende indtægter:
Salg:
2.359,00
Kaffe: 1.376,00
Gave:
100,00
Ialt
3.835,00

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

Ullerslev Taxi
Tlf.: 6535 2155

