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Håbet er smukt. Dets ansigt er furet på kryds og tværs, det har sår og
skrammer, dets krop er mærket for livet.
Håbet flygter ikke fra livets smerte.

Håbet flytter virkeligheden ind i den drøm, som går ud over det vi
kan fatte.
Håbet svæver som en håndgribelig hån over for den virkelighed, som
er stærkere end drømmen, men som aldrig får lov til at være alene
med sin meningsløshed.

Håbet er fortvivlelsens kamp mod det onde.
Håbet er kærlighedens råb efter evigt liv.

Håbet er konkret, det vil ikke miste det mindste af sine mange
længsler.
Håbet synker ned i livet. Og bliver der. Lige meget hvad det er for et
liv.

Håbet lever af fortvivlelsens uanede kræfter og giver mennesker
drømme, der trodser enhver forstand.
Håbet holder os fast i livet, mens det leves og døes.

Håbet lever sit eget umulige liv - og skaber livskraft.
Håbet fortærer alt. Intet menneskeliv er det fremmed.

Håbet lever mellem troen og kærligheden.
Håbet flygter ikke fra meningsløshedens mørke.

Håbet og mennesket bliver sammen i deres fælles virkelighed.
Håbet trænger ind i afmagtens inderste væsen og bliver ved i en
uendelighed.

HÅBET
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Når det begynder at mørkne, er vi
atter på vej på stjernetæpper lyseblå
mod landets kirker for at høre om
barnet, som blev født ved midnatstid
i en mørk stald. I det hele taget er
omgivelserne, hvor vor Herre blev
født, i den grad mørke. Men det skal
jo være mørkt, for at man rigtigt kan
fatte lyset.
  Alt liv opstår i mørke. Det er i
mørket, at man for alvor mærker
hjertet banke for første gang. Hvem
husker ikke det første kys, for de
fleste foregik det i mørke. Det var
også mørke omkring os, da vi lå og
svømmede og sparkede rundt i vores
mors liv, inden vi første gang så
dagens lys. Det var den lille sædcelle
derinde i mørket, der fik lov til at
komme ind i ægget og efterhånden
begyndte at spalte sig i dette trygge
urhav, indtil et barn var klar til at
fødes. Vi kom til livet ud af mørket.
  Kommer man et frø i den mørke
jord, vil det sætte rødder og begynde
at vokse. Uden væksten i mørket vil
træet eller planten visne. Gud har
indrettet det sådan, at ud af mørket
kommer der liv. Og Han har vist, at

end ikke dødens mørke kan holde
livet tilbage.
  Midt i den kulsorte nat stod stjernen
over stalden I Bethlehem og lyste så
kraftigt, at mørket måtte vige. Det
sande lys, som oplyser hvert
menneske, var ved at komme til
verden. Jesusbarnet er lyset, som kan
få ethvert menneske til at se
sandheden om Gud. Han bringer os
juleglæden ved at blive til midt i
mørket. Når Gud kommer ind i vores
verden, så bliver hver dag lysere.
  Snart tager vi hinanden i hånden og
begynder at gå rundt om juletræet,
mens vi synger:"Et barn er født i
Bethlehem." Sådan går vi ud af
ængstelsen og mørket med hinanden,
og de døde er med i kredsen, og dem,
som vi savner, som er langt borte.
Sådan bliver det julenat for os og alle
mennesker, levende og døde, og vi
kan synge for fuld styrke ind i de
blafrende lys på juletræet"På stjerne-
tæpper lyseblå, lyseblå, skal glade vi
til kirke gå, halleluja, halleluja!"

K. Christensen

JuIebudet til dem, der bygge
her i mørket og dødens skygge,
det er det lys, som aldrig slukt,
jager det stigende mulm på flugt,
åbner udsigten fra det lave,
trøster mildelig mellem grave.
(J. Chr. Hostrup i Den Danske Salmebog 129 v. 1)
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Prosessionen på vej til
Fest Gudstjeneste

i Skellerup Kirke

Nuværende og nogle få tidligere
præster i Kerteminde provsti på
trappen til præsteboligen i Skellerup

Alterpynt til
Høstgudstjeneste i
Ellinge Kirke
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Nuværende og nogle få tidligere
præster i Kerteminde provsti på
trappen til præsteboligen i Skellerup

Udsigten fra toppen af
stilladset, da Skellerup
Kirke blev kalket
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25. januar kl. 19.30
i Ellinge Kirke

Fra Barok til Gospel
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

KRYSS (Færd, Pierre Dørge, Becker
og Hjetland)
Orkestret er en forening af jazz og tradi-
tionel 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 Ulv-

7. december kl. 19.30
i Ellinge Kirke

Julekoncert
med
Nyborg Motetkor
Koret opfører Morten Lauridsens
værk for kor og orgel Lux Aeterna.
Desuden vil koret slå julens klange
an med arrangementer af diverse
julesange.

15. november kl. 19.30
i Skellerup Kirke

Rytmiske salmer og
musicalsange
Lise Nees, sang, Bjørn Elkjer, piano.
Tekster/melodier af: Grundtvig/
Erik Sommer, Kingo/Lasse Lunder-
skov, Hans Holm, H.A. Jørgen-
sen/Merete Wendler, Holger
Lissner m. fl.
I musicaldelen kan høres sange fra
bl.a. West Side Story, Kristina från
Duvemåla, Jesus Christ Superstar
og Prinsen fra Egypten.

Koncerter 2009/2010

sand, 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.

14. marts kl. 19.30

Ensemble Oblik
med Nickie Johansson – Bachkoncert
Vinterens koncerter slutter af med den-
ne 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 konservato-
rieuddannede kontratenor.
Akkompagnementet ligger i sikre hæn-
der hos violinist Jette Jokumsen, Ida
Franck på cello og Randi Elisabeth
Mortensen ved orgeltangenterne.
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Fyraftens-
gudstjenester

Der er i gudstjenestelisten på bagsiden
nogle gudstjenester om onsdagen, som
vi kalder for fyraftensgudstjenster.
De er beregnet på, at man kan få en
anderledes gudstjenesteerfaringen.
Her kan man opleve kristendom for-
kyndt på en anden måde.
I denne vinter er gudstjenesterne bygget
op som billedbetragtninger. Vi tager ud-
gangspunkt i et kunstværk og prøver
udfra det at forstå vores liv og sætte det
ind i en kristen forståelse.
Der er også til fyraftensgudstjenesterne
mere musik, end der plejer at være.

Fyraftensgudstjeneste er:

Velkommen
LWJ

Åndehul
Livstolkning
Meditation
Forandring
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Åbent Hus
og Basar
2. Søndag i advent har vi åbent hus i
præstegården efter gudstjenesten i
Skellerup kirke kl. 14.00.
Vi sælger håndarbejde i konfir-
mandstuen til fordel for sognenes
adoptivbørn og der serveres Kaffe-
bord i præstegårdens stuer.
Betalingen for kaffebordet går lige-
ledes til adoptivbørnene.

Alle er velkomne

LWJ

Den nye terrasse
i præstegården

Søndag
den 8. november 2009
Besøg på Fyens Kunstmuseum, Odense

Vi mødes i konfirmandhuset i Skellerup
præstegård til frokost, efter 10.15 guds-
tjenesten.
Derefter kører vi til Odense og får en
omvisning på Kunstmuseet, der er
genåbnet den 1. november, efter istand-
sættelse.

Menighedsrådsmøde
den 22. september
Vores graver havde bedt menigheds-
rådet om en kirkegårdsvandring, for at
besigtige kirkegården om der var ting
som burde ændres, og hvorledes kirke-
gårdens almene tilstand er.  Når vi ser
bort fra alle de tomme gravsteder, syntes
jeg godt vi kan være vores kirkegård
bekendt.
Menighedsrådet besluttede i øvrigt at de
fem tomme gravsteder over for græsplæ-
nen med de ukendtes grav ikke må
bruges til gravsteder, da man ønsker fra
menighedsrådets side at udvide græs-
arealet med tiden.
Menighedsrådet vil også indhente tilbud
om at få udskiftet hækken ved parke-
rings pladsen

Henning Christensen
Formand
Ellinge MenighedsrådSkellerup-Ellinge

Kirkekulturklub

Husk



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 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: 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

Kirkebladet
Ansvarshavende:  Lone Wellner Jensen
Produktion:           Grafisk Center Langeskov  A/S
                                 Tlf.: 6338 3940

Siden sidst
i kirkerne
Skellerup Kirke
Døbte
2/8-2009 Freja Jensen
30/8-2009 Hjalte Sofus Christensen
13/9-2009 Esther Hast Møllegaard

Viede
8/8-2009 Maria Louise Vesterby og

Christian Horn

Ellinge Kirke
Døbte
2/8-2009 Mads Aagaard Bukhave

9/8-2009 Alma Kathrine Seneca
Zachariassen

19/9-2009 Frederik Alexander
Spangsgaard

Viede
8/8-2009 Katja Klithammer og Per

Thyssen Jensen
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Indsamlinger
Til høstgudstjenesterne samlede vi ind
til Folkekirkens Nødhjælp.
Tak for:
Ellinge kirke kr. 480,50
Skellerup kirke kr. 240,00

I december og januar har vi følgende
indsamlinger:
Juleaften og juledag: Kirkens korshær.
Nytårsdag: Det danske bibelselskab.



Gudstjeneste

Kirkebil
Der sørges for gratis
transport til alle, der
måtte ønske det.

Man behøver blot
at at ringe til
Ullerslev Taxi
Tlf.: 6535 2155

1. november - Alle Helgens Dag
Skellerup, Kor ................................... Kl. 10.15
Ellinge, Kor ....................................... Kl. 9.00

4. november - Fyraftensgudstjeneste
Skellerup ........................................... Kl. 17.00

Ellinge ............................................... Ingen

8. november - 22. s.e. Trinitatis

Skellerup .......................................... Kl. 10.15
Ellinge ............................................... Kl. 9.00

15. november - 23. s.e. Trinitatis
Skellerup, Louise Buch Jensen ........ Kl. 19.30
Ellinge, Louise Buch Jensen ............ Kl. 10.15

22. november - Sidste s. i kirkeåret
Skellerup, Lars Ole Jonssen ............. Kl. 9.00
Ellinge ............................................... Ingen

29. november - 1. s. i advent
Skellerup ........................................... Kl. 10.15
Ellinge ............................................... Kl. 19.30

6. december - 2. s. i advent
Skellerup, åbent hus ........................ Kl. 14.00
Ellinge, kor ....................................... Ingen

13. december - 3. s. i advent
Skellerup .......................................... . Ingen
Ellinge, Søren Holm ........................ Kl. 9.00

20. december - 4. s. i advent
Skellerup .......................................... Kl. 9.00
Ellinge .............................................. Kl. 10.15

24. december - Juleaften
Skellerup .......................................... Kl. 15.00
Ellinge .............................................. Kl. 16.00

25. december - Juledag
Skellerup .......................................... Kl. 11.30
Ellinge .............................................. Kl. 10.15
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26. december - 2. juledag
Skellerup ........................................... Kl. 10.15
Ellinge .............................................. Kl. 9.00

1. januar - Nytårsdag
Skellerup ........................................... Kl. 15.00
Ellinge ............................................... Kl. 16.30

3. januar - Helligtrekongers søndag
Skellerup .......................................... Kl. 9.00
Ellinge .............................................. Kl. 10.15

10. januar - 1.s.e.h.t.k.
Skellerup ........................................... Kl. 10.15
Ellinge ............................................... Kl. 9.00

13. januar - Fyraftensgudstjeneste
Skellerup .......................................... Ingen
Ellinge .............................................. Kl. 17.00

17. januar - 2.s.e.h.t.k.
Skellerup .......................................... Kl. 10.15
Ellinge .............................................. Ingen


