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Fakkeloptog og gudstjeneste

Basar og åbent hus

Som en del af traditionerne i adventstiden arrangerer 

Skellerup Borgerforening igen i år fakkeloptog. Der foregår 

torsdag d. 5. december. Optoget slutter ved kirken, hvor vi 

fejrer en kort gudstjeneste sammen. 

For nærmere oplysninger: Kontakt formand Niels Høyer 

på telefon 30 27 24 64 eller se foreningens hjemmeside: 

www.skellerup.dk.

Dette års åbent-hus-arrangement i 

præstegården finder sted søndag d. 8. 

december. Arrangementet begynder 

med gudstjeneste i Skellerup kirke 

kl. 14. Efter gudstjenesten er der salg 

af alt det fine håndarbejde, nørkleda-

merne har fremstillet i efterårets løb. 

Det sker i konfirmandstuen, og her-

efter drikker vi kaffe og spiser kage i 

præstegården, hvor der i dagens an-

ledning er dæk-

ket op til mange. 

Betalingen for 

kaffen og ind-

tægterne ved basaren gård til kirker-

nes sponsorbørn.

Både Skellingekoret og kirkens kor 

vil være med til at gøre dagen festlig. 

Alle er velkomne.

Gennem hele sommeren har en grup-

pe frivillige pyntet alteret i Ellinge 

kirke med blomster fra deres haver. 

Det siger vi tak for ved en lille sam-

menkomst i konfirmandhuset tirsdag 

d. 12. november. Kunne du tænke dig 

at være med til næste år – eller kunne 

du tænke dig at være med til at starte 

samme tradition i Skellerup, så kontakt 

menighedsrådet. 

Blomster i 
            Ellinge kirke
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Kirkekaffe
Som noget nyt er vi begyndt at drikke 

kirkekaffe efter søndagens gudstjene-

ste. De søndage, hvor der er to tjene-

ster, er der kaffe efter den sidste. Det 

er hyggeligt og rart at få en lille snak i 

våbenhuset, inden vi går hver til sit, så 

kom og vær med!

I år samler vi i juletiden ind til Børne-

sagens Fællesråd i vore kirker. Børne-

sagens Fællesråd støtter børn, der på 

grund af fattigdom, svigt eller misbrug 

har det svært. Der kan for eksempel 

være tale om at give børnene mulighed 

for at gå til en fritidsaktivitet. Fattige 

familier kan have svært ved at betale 

eksempelvis kontingentet til en spej-

derklub. Her kan Børnesagens Fælles-

råd hjælpe.

Tak for enhver gave, der lægges i kir-

kernes indsamlingsbøsser. 

Pigen Salamatou fra Togo er nu ble-

vet 7 år. Hun bor i en lerhytte sammen 

med sin mor og to søstre. Hun har mi-

stet sin far for et par år siden. Moderen 

dyrker grøntsager og holder høns, og 

hun er glad for ethvert bidrag, der kan 

hjælpe familien. Gennem vores støtte 

til Børnefonden er vi med til at sikre, at 

familien får ernæringsvejledning og læ-

gehjælp samt skolematerialer og infor-

mation om vigtigheden af, at børnene 

kommer i skole. 

Vi har i år modtaget brev fra Sala-

matous familie med tak for den støtte 

de har modtaget. Pengene har gjort det 

muligt for familien at købe bl.a. majs 

samt fodtøj og en skoletaske til pigen.

Vi har ligeledes fået brev med nyt 

om vores andet sponsosrbarn, Djeneba 

fra landsbyen Fouga i Mali. De penge, 

vi har sendt til Djeneba og hendes fa-

milie, er bl.a. gået til en cykel til pigen. 

Børnenes familier sender os en stor tak 

for vore bidrag.

Julens indsamling

Nyt fra kirkernes sponsorbørn
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Julen kommer  – pas på
Nu kommer julen snart. Den 

kommer. Den er ikke et produkt 

af det, vi gør. Det er svært at hol-

de fast i, fordi julen er blevet den 

tid, hvor vi har mest travlt med 

at leve og være sammen. Jule-

travlheden er en kliche, det er en 

omstændighed, som vi alle ler af, 

ironiserer over og tager afstand 

fra, men ikke desto mindre, så er 

den vores vilkår. Man kunne godt 

få lyst til at sprede alle advents-

tidens gode gøremål ud over et 

helt år, men det kan man ikke. Så 

er det ikke det samme, det virker 

ikke. Det virker kun, fordi vi for-

binder alle vore gøremål og sam-

vær med Guds gøremål. 

Vores tro er egenartet ved at 

hævde, at Gud ikke holder sig i 

sin himmel. Julenat bliver Gud 

menneske i skikkelse af sin søn. 

Det nærvær som Gud skaber til 

os, det knytter os sammen på en 

særlig måde, og vi giver det skik-

kelse - det nærvær - ved at bage, 

og lave juledekorationer, tænde 

levende lys, synge, skrive julekort 

og meget, meget mere. Vi søger 

sammen, men så går det, som det 

ofte går os, vi bliver meget opta-

gede af at se det, vi kan frembrin-

ge. Vore hænders værk bliver vig-

tigere end Guds værk, og når det 

sker, så bliver vi fattigere. Vore 

hænders værk skal ikke få lov til 

at knække os i denne her jul! I 

den juletid, der kommer, da vil vi 

lade alt det gode netop komme. 

Vi vil nyde julehygge med snavs 

i krogene, vi vil sætte sildene på 

bordet juledag i deres eget glas, 

vi vil melde afbud til halvdelen 

af julefrokosterne, så vi kan være 

glade og nærværende, dèr hvor vi 

kommer. 

Vi er et dygtigt folk, vi præste-

rer meget. Vi går det i møde, der 

kommer til os. Derfor skal vi øve 

os i at blive stille og tage imod 

det, der kommer. Guds komme 

julenat fejres bedst ved at lade 

hænderne synke, gå i kirke og 

tage imod og ved at brede armene 

ud imod dem der kommer – også 

selvom forklædet er beskidt!

Lone W.
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Organistens klumme
af organist Stephan Kaae

 

Kirkekoret har nu fået undervisning af 

Kristine Becker Lund, som er sangpæ-

dagog, siden august måned. Det viser 

sig allerede nu at være en stor succes. 

Der bliver lavet om på kormedlemmer-

nes kropsholdning, deres vejrtrækning 

og selvfølgelig deres sang. Det rykker 

rigtig meget på klangen og vi kan alle-

rede nu mærke det når vi har korprøver 

og når vi synger i kirkerne. 

Det er med små sikre skridt at vi be-

væger os fremad og vi håber på at ord-

ningen kan bestå i flere år frem. 

Koristerne er meget glade for under-

visningen og der er rift om de ledige 

pladser, når der er en korist som har 

fravær. Koret tæller nu 11 medlemmer 

og vi har været så heldige at få 2 rigtig 

gode bassangere med. Så nu har vi et 

meget homogent kor, hvor alle trækker 

i samme retning og der er et rigtig godt 

socialt miljø. 

Sangundervisning til kirkekor en succes
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Efter sidste års succes med Engle.dk og 

årets konfirmander er det vedtaget at 

prøve det igen med de nye konfirman-

der. Koncerten bliver søndag den 26. 

januar kl. 19.00 i Skellerup kirke. 

Gruppen består af 3 garvede musikere 

som har sat sig for at spille nutidsmu-

sik i kirkerummet. Rigtig meget af vor 

tids pop og rockmusik er på den ene 

eller anden måde gennemsyret af den 

kristne kulturarv. Derfor kan man høre 

musik af kunstnere som U2, Leonard 

Cohen, Danser med drenge, Coldplay 

og Rasmus Seebach. Derudover spiller 

gruppen også egne numre og det hele 

krydres med et par fællessange. Som 

de selv skriver: ”musik som sætter tan-

kerne igang om livet – og det der kom-

mer efter”. 

Årets konfirmander kan denne dag 

se frem til en helt speciel oplevelse, da 

Engle.dk vil holde en workshop med 

konfirmanderne om eftermiddagen in-

den koncerten. Her vil konfirmanderne 

få gennemgået de fleste sange og have 

mulighed for at lære dem bedre at ken-

de inden koncerten. 

Englene flyver igen sammen med 
konfirmanderne – den 26. januar - 2014

Skellerup-Ellinge kirkekor og 

Skellinge-koret afholder en 

fælles julekoncert i Ellinge 

kirke den 19. december. Begge 

kor har forbedret sig meget 

siden sidste år og vi vil gøre 

alt for at lave en hyggelig ju-

lestemning i kirkerummet. 

Korene vil synge julemusik af 

forskellig art. Der vil også være fælles-

salmer, så kom glad i kirke denne aften 

Julekoncert – den 19. december

 – en fælles oplevelsen

og lad julestemningen fylde dig op lige 

ved indgangen til juledagene. 
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Engle.dk består af 

Tine Mynster hvis motto er: ”Musik 

er sjovest når man laver den sammen 

med andre”. Hun er uddannet Almen 

Musikpædagog med speciale i børne-

musik. Tine holder mange kurser og 

koncerter og har desuden udgivet 4 

CD’er med børnemusik både til hjem-

mebrug og undervisning. 

Tom Lindby er musiker, sanger, 

producer, komponist, arrangør, stu-

die- og lyd-tekniker, og har arbejdet 

professionelt med musik siden 1984. 

Han er aktiv musiker i flere bands, og 

arbejder kreativt med musikproduk-

tion (skriver, indspiller, producerer, 

arrangerer, redigerer og mixer). Det er 

både produktion af egne kompositio-

ner og produktion af andres musik. 

Thomas Lennert er uddannet Almen 

Musikpædagog og organist. Han har 

arbejdet med musik fra barnsben og 

blev tidligt korleder. Ud over at være 

organist i Hornslet kirke med tilhø-

rende 2 kirkekor spiller han også din-

ner og selskabsmusik. Han er en flittig 

komponist og ud har udgivet en Solo-

CD som han selv beskriver på følgende 

måde: ”...tænksomme, underfundige 

og rockende sange, som handler om at 

være en ganske almindelig mand midt 

i livet med børn, bil og boliglån, hvor 

hverdagene er fyldt med krav til fokus 

på job, krop og kærlighed”.

De 3 professionelle musikere spiller på 

alle slags instrumenter og synger også 

alle tre. Musikken er altså for alle aldre, 

så hele familien kan få sig en dejlig op-

levelse i det smukke kirkerum. 

Vel mødt til en skøn musikaften. 
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 Sognepræst:
Lone Wellner Jensen, Skellerup Præstegård,
5540 Ullerslev. Tlf.: 65 35 11 18 
Kerteminde Provstikontor tlf: 65 32 15 53
 
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, 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  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:  Louise Buch Jensen 
Produktion:  ProGrafisk ApS
  Tlf.: 63 38 39 40 

Siden sidst  
i kirkerne:
Skellerup Kirke:

Viede:
9/7 - 2013  Rosemarie Salazar Dump-ig  

og Stig Møller Jørgensen

24/8 - 2013   Trine Buddike Vive og
 Morten Filberth Andreassen

7/9 - 2013 Rie Bastrup og  
 Kim Christensen

21/9 - 2013   Sara Katrine Lindholm 
 Thorsen og  
 Martin Christiansen

Begravede/Bisatte:
16/10 - 2013 Jette Hartvig Hansen

Ellinge Kirke:

Døbte:
25/8 - 2013  Christian Groth Lydeking

Viede:
20/7 - 2013  Pia Hader-Hylén og  

Bjørn Baltzer

31/8 - 2013  Berit Gamst Zachariassen og 
Carsten Seneca Jensen

Begravede/Bisatte:
27/8 - 2013  Niels Peder Mikkelsen

28/8 - 2013 Kaj Erling Mortensen
 

Forsidefoto: Ina Rosdal Lauridsen
Foto s. 4-5: Vita Thodsen Hørup



Gudstjeneste
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

8. december, 2.s.i advent
Skellerup, Lone Wellner  .................. Kl.  14.00
Kirkekoret og Skellinge-koret medvirker 
Åbent hus

15. december, 3.s.i advent
Skellerup, Lone Wellner  .................. Kl.  9.00
Ellinge, Lone Wellner  ...................... Kl.  10.15

19. december
Fælles julekoncert for Kirkekoret og 
Skellinge-koret
Ellinge  .............................................. Kl.  19.30

22. december, 4.s.i advent
Skellerup, Louise Buch Jensen  ........ Kl.  10.15

24. december, juleaften
Skellerup, Lone Wellner  .................. Kl.  14.00
Ellinge, Lone Wellner  ...................... Kl.  15.30

25. december, juledag
Skellerup, Lone Wellner  .................. Kl.  11.30
Ellinge, Lone Wellner  ...................... Kl.  10.15

29. december, julesøndag
Skellerup, Louise Buch Jensen  ........ Kl.  10.15

1. januar, Nytårsdag
Skellerup, Louise Buch Jensen  ........ Kl.  15.00
Ellinge, Louise Buch Jensen  ............ Kl.  16.30

5. januar, Helligtrekongers søndag
Skellerup, Lone Wellner  .................. Kl.  19.30
Ellinge, Lone Wellner  ...................... Kl.  10.15

8. januar - fyraftensgudstjeneste
Ellinge, Lone Wellner   ...................... Kl.  17.00

12. januar - 1.s.e.h.3.k.
Skellerup, Lone Wellner  .................. Kl.  10.15

19. januar - 2.s.e.h.3.k.
Skellerup, Louise Buch Jensen  ........ Kl.  9.00
Ellinge, Louise Buch Jensen  ............ Kl.  10.15

26. januar - 3.s.e.h.3 k. 
Skellerup, Englekoncert  .................. Kl.  19.00
Ellinge, Lone Wellner  ...................... Kl.  10.15

2. februar - 4.s.e.h.t.k. - med Kirkekoret 
Skellerup, Lone Wellner  .................. Kl.  10.15
Ellinge, Lone Wellner  ...................... Kl.  19.30

5. februar - fyraftensgudstjeneste
Skellerup, Louise Buch Jensen   ....... Kl.  17.00

9. februar -Sidste s.e.h.t.k.
Ellinge, Louise Buch Jensen  ............ Kl.  10.15

16. februar - Septuagesima
Skellerup, Lone Wellner  .................. Kl.  10.15
Ellinge, Lone Wellner  ...................... Kl.  9.00

23. februar - Seksagesima
Skellerup, Lone Wellner  .................. Kl.  19.30
Ellinge, Lone Wellner  ...................... Kl.  9.00


