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Kom og giv en hånd med i din kirke
Vi skal have sammensat et nyt menighedsråd. 

Det sker ved et møde i konfirmandstuen, Skellerup Byvej 44, 5540 Ullerslev, 
tirsdag den 9. september kl. 18.00. Det nuværende menighedsråd er vært 
ved et stykke smørrebrød.
Har du interesse for kirken og dens historie, for åndelige og etiske spørgsmål,  
ønsker du at kirken skal have en stemme i vores landsbyer, så er der brug for dig hèr. 

Dagsorden :

 1. Velkomst (vb)

 2. Valg af dirigent (vb)

 3. Menighedsrådets opgaver og kompetencer (mr)

 4. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg (mr)

 5. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet (mr)

 6. Redegørelse for dispensation til valgforsamling samt reglerne herfor (vb)

 7. Valg af stemmetællere (dirigent)

 8. Beslutning af valgform – vælg enten a eller b (dirigent)

 a. Forhandling om fællesliste (forhandling om grupperingers pladser på listen)

 

 I  Præsentation af grupperingernes kandidater og stedfortrædere

 II Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne

 III Afsluttende forhandling om fordeling af pladser i rådet til grupperingerne.

 IV Afstemning om forhandlingsresultatet

 b. Personvalg

  I  Opstilling af kandidater til menighedsrådet

  II Præsentation af kandidater til menighedsrådet

 III Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne

 IV Afstemning

 V  Opstilling af kandidater til stedfortræder og evt. præsentation og yderligere debat.

 VI Afstemning

 Meddelelse af afstemningsresultat (dirigent) og underskrivelse af beslutningsprotokol (vb)

 Orientering om mulighed for at indgive en kandidatliste og derved begære valg gennem- 

 ført efter de almindelige regler og om klagemulighed til biskoppen (dirigent eller vb).

 9.  Eventuelt (dirigent eller vb)
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Navn:  Karin Nebel
Alder:  41 år
Yndlingsfarve:  Lavendelblå
Yndlingsbog:  Ringenes Herre eller  
 Brødrene Løvehjerte
Yndlingsfilm:  Stolthed og fordom
Yndlings musik: Magtens korridorer
Yndlingsdyr:  Kat

Mon ikke vi alle kan huske det med at skri-
ve i poesibøger? Og på få linjer skulle gøre 
rede for, hvem vi er, hvad vi drømmer om og 
hvad vi gerne ville være, når vi blev store?

Jeg drømte som barn om at blive dyrlæge, 
men da jeg først havde været med til et kej-
sersnit på en ko, ja så skiftede jeg mening. 
Og hvor var det godt – for i stedet er jeg nu 
endt med at have det bedste job, man kan 
tænke sig – som præst.

Præst, det har jeg været siden 2008, hvor 
jeg sammen med min kæreste Henrik Ne-
dergaard flyttede til Faaborg, hvor Henrik 
er præst. 
Med os havde vi min datter Birgitta, som i 
dag er 12 år, og siden kom der så en hund og 
et lille barn til, Carl, som er 2 år.

At arbejde som præst, er for mig det bedste 
i verden. Jeg er i hvert fald helt sikker på, 
at det er bedre for mig end at være dyrlæge, 
for jeg holder meget af at få lov at møde så 
mange mennesker, få lov at undervise kon-
firmander, holde bryllupper og begravelser. 
Og så holder jeg af at holde gudstjenester og 
vride de gode historier ud af biblen. 
Der er for mig at se nok i denne verden, der 

Vores nye præst

kan tage modet fra os mennesker, og derfor 
synes jeg, det er uendeligt godt at få at vide, 
at vi mennesker ikke er overladt til os selv – 
men at vi har Gud på vores side og i vore liv.
Selv har jeg det seneste halve år været gen-
nem et forløb med brystkræft, og kræfterne 
til den kamp er blandt andet kommet gen-
nem arbejdet med gudstjenesterne, for 
søndag efter søndag er det sådan set den 
samme historie, der bliver fortalt – nemlig, 
at Gud er på menneskers side og altså også 
på min side. 

Nu er bladet så vendt for mig. Fra 1. august 
begynder jeg som præst i Skellerup-Ellinge 
og Ullerslev-Flødstrup. Jeg glæder mig me-
get til at være hos jer. 
I det daglige vil jeg være fysisk at finde på 
mit kontor ved Ullerslev Kirke, men jeg 
kommer gerne på visit eller giver en kop 
kaffe på kontoret.

Karin Nebel
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Sommerferien er forbi  
         – og hvad så?
Der er noget hektisk over sommerferie. 
Alt det dejlige man skal opleve og nå at 
gøre. Mange lægger planer for ferien og 
ser frem til den, og når man så sidder i 
bilen eller flyveren og ligger ved stranden 
eller går i bjergene, så måler man: lever 
det her op til forventningerne? Vi tager 
vores egen og familiens åndelige tempe-
ratur hele tiden. Maden skal være god 
som aldrig før, festen skal være vildere, 
Roskildefestivalen skal være længere 
og vådere. Der skal være gode fotos på 
facebook. Jeg skal være chokoladebrun 
og helst have set alle venner, og familien 
skal mødes uden skænderier og hylende 
unger. I ferien stemmer vi livet op i håb 
om at det fosser ud i en rivende strøm af 
mening og intensitet. Når ferien er forbi, 
er der et hul, en tomhed, der kan være ret 
deprimerende. Start efter ferie bliver der-
for en slags mininytår: vi har behov for at 
fylde tomheden ud med noget – for mit 
vedkommende ofte: fortsætter, beslut-
ninger om forhold, der trænger til æn-
dring. Nu skal jeg også….., fra nu af skal 
det være slut med………. Vi hanker op i os 
selv og kæmper for at vinde ny motiva-
tion, skabe nyt liv, komme op på hesten 
igen. 

I min sommerferie var jeg til gudstjene-
ste i domkirken i Palermo. Jeg forstår 
ikke det hele, men man kan på forbløf-
fende vis alligevel forstå meget af, hvad 
der foregår. Jeg blev uventet usigelig 
glad, da det viste sig, at prædiketeksten 
til gudstjenesten var den tekst, jeg præ-
dikede over til min indsættelse for mange 
år siden i Skellerup og Ellinge kirker. Den 
tekst blev indgangen til mit præstevirke, 
den blev begyndelsen på alle hverdage, 
søndage og festdage for mig. Jeg er sik-
ker på, at det var en hilsen fra Vorherre. 
En besked om mening: Her sad jeg midt 
i min dejlige, eksklusive ferie på Sicilien 
og var opsat på at suge indtryk til mig, og 
så blev jeg lige mindet om, hvad det er jeg 
skal! Det var dejligt, det var befriende, det 
skabte en glæde i mig, som var helt uven-
tet, men det er ikke en helt særlig som-
merferieoplevelse. Det er i virkeligheden 
udbyttet af enhver gudstjeneste. Vi bliver 
befriet fra vores selviscenesættelse og sat 
fast i den tanke, der skal bære både fest 
og hverdag: Gud giver dig mening, og du 
skal ikke stemme livet op, men tage det 
til dig – og især på hverdage og i regnvejr. 

LWJ



5

Hvad  er en IT - cafe ?
Café - kulturen har grebet om sig, således også i Skellerup.

Hvis nogle skulle være nysgerrige og have 
lyst til at stifte bekendtskab med, hvad  man 
mon dog laver sådan et sted, er  de meget 
velkomne til at kigge forbi.
Vi er en flok ældre borgere, der mødes hver 
anden torsdag i konfirmandstuen i Skelle-
rup Præstegård. Vi deler hinandens erfarin-
ger på IT - området og hvis der er ting, vi 
ikke kan, prøver vi at finde ud af det.
Undertegnede har hidtil stået for dagens 
program, men alle er velkomne til at bi-
drage med noget, de har lært, eller noget de 
gerne vil lære.
Vi har vidt forskellige forudsætninger og læ-
rer i forskelligt tempo.
Det vigtigste indtil nu har været, at blive 
fortrolige med NEM-ID, at kunne oprette 
og bruge vores indgang til den nye digitale 
verden, som vi alle skal forholde sig til i lø-
bet det kommende år.
Vi har også fået oprettet en e-mail adresse, 
så vi kan skrive og sende et brev til andre 
med e-mail adresser.
Vi har lært at søge oplysninger på noget, der 
hedder Google, og vi har også snuset lidt til 
noget med billeder.

Men vi er slet ikke hverken udlærte eller 
perfekte, og mange ting skal gentages igen 
efter sommerferien.
 Der er plads til flere - også til dig, der måske 
er lidt tøvende eller mangler lidt træning i 
noget, du måske har lært engang.
IT betyder informations teknologi - det ly-
der svært og alvorligt. Det er det ikke hos os. 
Vi griner, hygger os  og hjælper hinanden.
Caféen er dér , hvor vi slapper af, drikker en 
kop kaffe, spiser dejlig kage, lytter til hinan-
dens oplevelser og fortæller en god historie.
Du skal helst have din egen bærbare com-
puter med, men det er også i begrænset om-
fang muligt at låne.

Alle kan være med - også dem helt uden for-
udsætningrer - så hvis du synes, det var no-
get for dig, eller du bare vil spørge  om noget 
angående dette, kan du ringe enten til Lone 
65351118 eller Solveig 65361220.
 
Vi begynder igen 9. okt. kl. 14.00
 
Solveig Kongsmark

Der er mulighed for at slutte sig til en flit-
tig og hyggelig gruppe af nørkledamer, der 
laver håndarbejde af genbrugsmaterialer 
mv.
Det er et godt sted at være og så gør det 
også godt ude i den store verden.
Nørkledamerne tjener ved deres håndar-
bejde penge til sognenes adoptivbørn un-
der Børnefonden, og de står for sognenes 

ældreudflugt om foråret. De mødes hver 
anden torsdag i vinterhalvåret.
I år er første gang den 2. oktober  kl. 14.00 
i præstegårdens konfirmandstue. Nye 
medlemmer er meget velkomne. I skal bli-
ve taget godt imod.
 
LWJ

Nørkledamer
Kære håndarbejds- og hyggeinteresserede i Skellerup og Ellinge
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Ældreudflugt til Horsens
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Det gamle Statsfængsel   •   Horsens Industrimuseum
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I efteråret har vi koncert søndag den 19. 
oktober 2014 kl. 19.30 i Ellinge kirke med 
Markando.

Vokalgruppen MARKANDO fortolker dan-
ske sange og gamle folkeviser samt lyrisk 
og lidenskabelige argentinske folkesange. 
Med stemmer, der smelter sammen eller 
går i hver sin retning og smukke og spæn-
dende harmonier, leverer MARKANDO 
sange med klang og følelse akkompagne-
ret af guitaren og den argentinske bombo 
(tromme). Gruppens medlemmer er Marco 
Martiri, Kristina Grunenberg og Fernando 
Massino. Marco er fra Argentina og er vok-
set op i Danmark mens Kristina er dansk og 
har boet fire år i flere latinamerikanske lan-
de. Fernando er fra Argentina og har siden 
2007 boet i Danmark. Deres fælles inte-
resse i de smukke og spændende sange fra 
både Danmark og Argentina har udmøntet 
sig i gruppen MARKANDO.  Repertoiret af 
danske sange spænder vidt - fra folkeviser 
med dramatiske fortællinger og en mørk 
og magisk lyd til gamle fædrelands- og re-
ligiøse sange med poetiske tekster, som 
MARKANDO fortolker unikt, melodisk og 
udtryksfuldt.  I den argentinske folklore er 
sangen et vigtigt element sammen med det 
rytmiske akkompagnement bestående af 
guitar og tromme (bombo leguero). Der er 
tradition for at synge udtryksfuldt og med 
følelse. Smukke og poetiske sange med ryt-
mer, der har rødder i gauchoens, de sorte 
og den indianske befolknings musik.  De 
danske sange er fra den danske sangskat. 

Dejlige folkesange, fædrelands- og religiøse 
sange med fantastiske tekster som MAR-
KANDO fortolker melodisk, spændende og 
udtryksfuldt.  Umiddelbart skulle man tro, 
at to så forskellige stilarter ville være ufor-
enelige, men Marco, Kristina og Fernando 
formår at skabe en sammenhæng mellem 
de to verdener som de, på hver sin måde 
repræsenterer. MARKANDO har høstet 
stort bifald fra såvel dansk som argentinsk 
publikum.
På YouTube kan nummeret Lygtemandens  
sang ses og høres på denne adresse: 
www.youtube.com/watch?v=Vrh2HCz34QQ

Anmeldelsen af sangen lød sådan: ”Det er 
simpelthen så musikalsk og skønt at høre 
på. Forsangerinden - Kristina, med en 
utrolig medrivende vokal og så de 2 ar-
gentinske gutter Marco og Fernando, som 
ikke bare leverer god musik til, men også 
nogle fantastiske 2. og 3. stemmer. Det er 
mørkt, det er dansk, det er højskole, det er 
fantastisk.”

Vel mødt til en stor musikalsk oplevelse i 
Ellinge kirke med gratis entré naturligvis.

     Kirkekoncert 
           søndag den 19. oktober kl.19.30
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Kirkekoret fortsætter det gode arbejde 
med sangpædagog Kristine Becker Lund 
og Stephan Kaae.
Der bliver ekstra tid til korprøver i den 
kommende sæson og da koret ligeså stille 
bliver mere og mere rutineret, kan vi se frem 
til nogle dejlige musikalske oplevelser i kir-
kerne. 
Hele koret vil igen medvirke én søndag om 
måneden i kirkerne samt lave en koncert til 
jul og forår. 
Ved gudstjenesterne vil man kunne opleve, 
at koret vil synge flerstemmigt på flere og 
flere salmer, efterhånden som vi får dem 
lært. Dette er vældigt berigende for gudstje-
nesten.

Kirkekoret består af 11 yderst sangglade 
voksne mennesker, som yder en stor per-
sonlig indsats i træning af stemmerne og ved 
korprøverne. Når man hører koret, håber jeg 
derfor også, at det er glæden, der vil fylde kir-
kerummene, og som menigheden vil opleve. 
I efteråret medvirker hele koret ved følgende 
gudstjenester: søndag den 10. august, høst-
gudstjenesterne, allehelgen, 2. søndag i ad-
vent. Derudover afholdes der julekoncert i 
december. 

Det store folkekor ved Skellerup og Ellinge 
kirker, Skellinge-Koret, starter sin 3. sæson 
i august. 
Sidste sæsons gode oplevelser med koncer-
ter i kirkerne og på plejehjemmene har givet 
blod på tanden og fortsætter i den nye sæson 
med lignende arrangementer. Repertoiret 
i den nye sæson vil bl.a. blive sange af Lars 
Lilholt samt selvfølgelig en masse andet god 
musik. I Skellinge-Koret kan alle komme og 
være med. Der er altid plads til flere, så hvis 
du går og har lyst til sangglad samvær med 
dejlige mennesker, kan du bare møde op.  
Se beskrivelsen her:
Skellinge-Koret er for alle sangglade men-
nesker med lyst til at synge sammen i et kor, 
hvor vi bliver udfordret. Vores øveaftener 

er altid fulde af godt humør og latter. Ofte 
er der en, der har kage med, og vi holder en 
god pause på 15 minutter med kaffe og the 
og snak. Der kræves ingen forkundskaber 
for at være med, blot sangglæden og gå-på-
mod. Alle har mulighed for at øve sig hjem-
mefra via min hjemmeside www.stephan-
kaae.dk. Der er altid plads til flere i koret, 
så hvis du har lyst til at prøve, tager vi godt 
imod alle nye ansigter. Vi øver hver torsdag 
aften kl. 19.30-22.00 i konfirmandstuen i 
Skellerup. Første korprøve efter sommerfe-
rien er torsdag den 21. august 2014.
Har du spørgsmål så ring gerne til mig på 
25 77 31 23.

Korleder Stephan Kaae

Kirkekoret

Skellinge-Koret
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Søndag den 7. september kl. 14.00 er det gudstjeneste 
med efterfølgende sommermøde i Skellerup.

Prædikant til gudstjenesten er sognenes 
nye præst Karin Nebel.
Efterfølgende er der kaffe og kage i kon-
firmandhuset og foredrag om et liv i 
Østtyskland før murens fald:
UD AF DDR
Petra Witt er født og opvokset i det tidli-
gere DDR og var ung og aktiv, da muren 
faldt i 1989. Denne eftermiddag vil hun 

fortælle om livet bag muren, kampen 
for frihed og hvordan det er at skabe et 
nyt liv i et nyt land.
Petra Witt bor i Faaborg og er selvstæn-
dig tandtekniker.

Velkommen

Menighedsrådet

Velkommen til sommermøde

Efter jul inviterer vi igen til arrangementer i kulturklubben.
Vi bringer datoerne allerede nu, så I kan afsætte dagene i kalenderen.
Der bliver mulighed for at opleve følgende:
 
29. januar – Koncert i koncerthuset i Odense
19. februar – Filmaften, biografbesøg
4. marts – Teateraften, store scene i Odense
Til foråret besøg på Grimmerhus, keramikmuseum (dato afhænger af, hvornår de 
genåbner efter ombygning)
 
Man kan deltage i enkelt arrangementer eller tilmelde sig ”hele pakken”. 
Der er 25 pladser.
Der kan være lidt forskel på mødetidspunkt (meldes ud i næste kirkeblad), men vi 
mødes typisk omkring kl. 17.00.
Når vi mødes er der en introduktion og lidt at spise og drikke.
 
Solveig Kongsmark og Lone Wellner

Kulturklub
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 Sognepræst:
Lone Wellner Jensen, Skellerup Præstegård,
5540 Ullerslev. Tlf.: 65 35 11 18 
Kerteminde Provstikontor tlf: 65 32 15 53

Karin Nebel 
Klostergade 40, 5600 Faaborg, Tlf: 30 48 35 39
 
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  Karin Jensen
 Ferritslevvej 137, Tlf.: 65 98 10 54
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.: 29 27 01 63 
Graver Pia Bruun Nau, Møllevænget 17,   
 5800 Nyborg, Tlf.: 25 44 96 25
Gravermedh. Judith Johansen, Assensvej 40, 
 5853 Ørbæk Tlf.: 20 22 98 21

Ellinge kirke: - Se Skellerup Kirke

Kirkeværge  Dorte Lundsgaard, Pårupvej 52,   
 Tlf.: 65 98 21 65 

Kirkebladet
Ansvarshavende:  Lone Wellner Jensen

Produktion:  ProGrafisk ApS
  Tlf.: 63 38 39 40 

Siden sidst  
i kirkerne:
Skellerup Kirke:

Døbte:
1/6 - 2014  Sigrid Olivia Christensen

Begravede/Bisatte:
9/5 - 2014  Poul Thyge Nielsen
11/6 -2014 Malvina Benedicte  
 Iuel-Brockdorff
5/7 -2014 Karl Johannes Andersen

Ellinge Kirke:

Viede
31/5 -2014 Else Marie Phillip og 
 Frank Bjarne Lundgren  
 Mortensen  
(kirkelig vielse udenfor kirkens rum)

Kære hundeluftere i Skellerup
 
Vi vil gerne bede jer om at huske posen.
Det er ikke rart at slå græs i den grønne 
rabat ved Skellerup kirke, når I glem-
mer den.
 
Mange tak
Graverne

Bøn fra 
graverne



Gudstjeneste
7. september 12.s.e. trin.
Skellerup, Karin Nebel
Sommermøde ................................... Kl. 14.00

14. september, 13.s.e.trin.
Ellinge, Lone Wellner  ...................... Kl.  10.15

21. september, 14.s.e.trin
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl.  10.15
Ellinge, Lone Wellner  ...................... Kl.  9.00

28. september, 15.s.e.trin.
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl.  9.00
Ellinge, Lone Wellner  ...................... Kl.  19.30

5. oktober, 16.s.e.trin - Høstgudstjeneste
Kirkekoret medvirker. Indsamling
Skellerup, Karin Nebel ..................... Kl.  10.15
Ellinge, Karin Nebel ......................... Kl.  9.00

8. oktober - fyraftensgudstjeneste
Skellerup, Karin Nebel  ..................... Kl.  17.00

12. oktober, 17.s.e.tin.
Ellinge, Arendse Wulff-Jørgensen  ... Kl.  10.15

19. oktober,18.s.e.trin
Skellerup, Lone Wellner  .................. Kl.  9.00
Ellinge, koncert ................................. Kl.  19.30

22. oktober - fyraftensgudstjeneste
Ellinge, Karin Nebel ......................... Kl.  17.00

26. oktober 19.s.e.trin.
Skellerup, Karin Nebel ..................... Kl.  10.15

2. november - Alle helgens dag
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl.  19.30
Ellinge, Lone Wellner  ...................... Kl.  10.15

5. november - fyraftensgudstjeneste
Skellerup, Lone Wellner  .................. Kl.  17.00

9. november, 21.s.e.trin.
Ellinge, Karin Nebel ......................... Kl.  9.00

16. november, 22.s.e.trin.
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl.  9.00
Ellinge, Lone Wellner  ...................... Kl.  10.15

19. november - fyraftensgudstjeneste
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 17.00

23. november, sidste s. i kirkeåret
Skellerup, Karin Nebel ..................... Kl.  10.15
Ellinge, Karin Nebel ......................... Kl.  9.00

30. november,1.s. i advent
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl.  10.15
Ellinge, Lone Wellner  ...................... Kl.  19.30

Høstgudstjeneste - Vi fejrer årets høst søndag den 5. oktober.
Kom og oplev de smukt pyntede kirker og afslut høsten med at sige tak.

Fyraftensgudstjeneste - Man kan ikke kun komme i kirke søndag formiddag. Hvis du 
er til korte, lidt meditative gudstjenester med megen musik, så kom til fyraftensgudstjeneste onsdag 
kl. 17.00. Se gudstjenestelisten. 

Alle Helgens dag - Når vi mødes til gudstjeneste på allehelgensdag mindes vi vore døde. 
Efter prædikenen læser jeg navnene på dem, der er døde i sognene og dem, der er begravede eller 
bisatte fra vore kirker. 

LWJ


