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Som det fremgår af indbydelsen på den næste 
side - til Lone Wellner Jensens afskedsrecep-
tion – sker der lige nu nogle væsentlige foran-
dringer her i vore to sogne.
Lone Wellner vil fortsætte som provst her i 
Kerteminde Provsti, men hendes funktion 
som sognepræst flyttes til Kerteminde.

Først og fremmest skal der derfor lyde en tak 
for det store arbejde og den energi og glæde, 
Lone har bibragt vore sogne, men selvfølgelig 
også et held og lykke til hende i hendes kom-
mende stilling.

I første omgang bliver Lones stilling her i 
Skellerup og Ellinge ikke genbesat, hvorfor vi 
i en periode kommer til at mangle en præst, 
der bor i præstegården. I forbindelse med 
Lones arbejde som provst, har stillingen som 
sognepræst været delt af Lone og jeg, men i 
de kommende måneder vil gudstjenesterne i 
Skellerup og Ellinge Kirker blive varetaget af 
Søren Holm fra Ullerslev-Flødstrup og jeg, 
som det fremgår af gudstjenesteplanen på 
bagsiden. Så herfra skal der lyde et velkom-
men til Søren, som mange af jer nok allerede 
kender.

Vedrørende de øvrige aktiviteter vi har 
i sognene, så vil jeg gøre alt, hvad jeg 
kan for at disse kommer til at fortsætte uden 
ændringer.
Naturligvis vil denne midlertidige ordning 
kunne mærkes, men det er mit håb, at vi i 
fællesskab kan få det bedste ud af perioden. 
Der kommer færre gudstjenester i de to kir-
ker, hvorfor der skal lyde en kraftig opfor-
dring fra mig til ikke så meget at skelne til, 
hvilken af vore to sognekirker man går til 
gudstjeneste i, men at man går til gudstjene-
ste. Jeg ved, at I, i de to sogne er glade for 
jeres ”egen” kirke, men jeg håber, at I også 
vil tænke på den anden kirke som jeres kirke! 

Trods alle disse omvæltninger glæder jeg mig 
som præst til den kommende tid. Jeg synes 
vi har nogle spændende ting på programmet 
, og så har vi også julen at se frem til. Jeg er 
stort set hver dag fra tirsdag til fredag på mit 
kontor i Ullerslev, og det håber jeg, I vil be-
nytte jer af, hvis I har brug for en snak eller 
en kop kaffe, enten hos mig på kontoret eller 
hjemme hos jer.

Karin Nebel

Kære menighedPræstens side
Strukturændringer er noget, man læser om, 
noget der rammer andre. Sådan er det ikke 
længere. 

Da sognepræst Kirsten Jørgensen forlod sit 
præsteembede i Kerteminde for at blive provst 
på Frederiksberg, ville biskoppen gerne be-
nytte lejligheden til at flytte provsteembedet 
til Kerteminde. Det er en mulighed, hun har, 
fordi vi har fået en ny lov om ansættelser af 
provster, der gør det naturligt, at provsteem-
bedet knyttes til provstiets hovedsogn, hvor 
der er flere præster. Det giver således god me-
ning, at et sogn med kun én præst ikke skal 
”lide” under, at præsten også er provst med 
alt det administrative arbejde, der er knyttet 
til det. 

Jeg har accepteret at blive flyttet til Kertemin-
de. Det gør selvfølgelig ondt at skulle forlade 
Skellerup og Ellinge, hvor jeg har været præst 
i så mange år og været så glad for at være. Jeg 
er ked af at skulle rejse fra mennesker, jeg hol-
der meget af, jeg er ked af at skulle sige farvel 
til et kirkepersonale og et menighedsråd, som 

er loyale, dygtige og meget engagerede, og 
først og fremmest gode at være sammen med. 
Tak for et meget stærkt og godt fællesskab! 
Når det er sagt, så er det selvfølgelig en mu-
lighed for mig til at prøve noget nyt i en re-
lativt sen præstealder, og jeg glæder mig til at 
skulle indgå i et nyt fællesskab i Kerteminde, 
hvor der er andre muligheder og udfordringer 
Der venter mig dér et team af præster, som jeg 
kender og værdsætter, og jeg glæder mig til at 
tage del i deres arbejde.

Jeg har endnu ikke modtaget min udnæv-
nelse, så det er selvfølgelig lidt vovet, at jeg 
skriver mit farvel nu, men jeg regner med at 
blive udnævnt til sognepræst i Kerteminde  
pr. 15. januar. 

Mine sidste gudstjenester i Skellerup og El-
linge kirker bliver den 4. januar, og jeg håber, 
at I vil komme og hilse af, så jeg også der kan 
få lov til at sige jer alle sammen tak for alt det, 
I har givet og betydet for mig.

Lone Wellner  

Gudstjeneste og afskedsreception for 
Lone Wellner Jensen

Søndag den 4. januar 2015 kl. 12.30
Efter søndagens gudstjenester inviterer menighedsrådet til frokost i sognegården, 
hvor der vil være mulighed for at sige farvel til Lone. 
Vi ønsker at sige Lone tak for hendes tid som sognepræst her i Skellerup og Ellinge.  
Hun vil blive savnet.
Kom og vær med til at gøre denne søndag mindeværdig.

Menighedsrådet ved Skellerup og Ellinge Kirker
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Nytårsgudstjenester – 1. jan 2015

Traditionen tro hilser vi det nye år velkom-
ment 1. januar ved en stemningsfuld guds-
tjeneste.
Efter gudstjenesten serveres der champagne 
og kransekage i våbenhuset.

Ellinge Kirke kl. 15.00 
Skellerup Kirke kl. 16.30

Forklaringsgudstjeneste  
Søndag den 18. januar kl. 10.30 i Ellinge

Hvorfor det? spørger rumpenisserne fra 
Ronja Røverdatter altid. Har du det lidt li-
gesådan, når det kommer til gudstjenester-
ne og hvorfor vi gør, som vi gør, så kom til 
denne forklaringsgudstjeneste, hvor jeg un-

der gudstjenesten kort gennemgår, hvorfor 
præsten snurrer rundt ved altret, hvornår 
det er, man skal stå op – og hvad der sker 
under altergangen.

Aftensang og fællesspisning  
– for de gamle, de unge, børnene og alle os midt imellem.
Onsdag den 28. januar og onsdag den 25. februar

Velkommen til disse anderledes eftermiddags 
gudstjenester, hvor orglet er byttet ud med 
et lille band og hvor vi efterfølgende spiser 
sammen i sognehuset.
Gudstjenesten starter kl. 17. Spisning kl. 18.
Musikken bliver rytmisk – og vil kunne være 
alt fra gamle danske sange, nyfortolkede sal-
mer og gospelmusik.
Efterfølgende serveres der aftensmad i sog-
nehuset, hvor der også vil være legesager til 
de mindste.

Vi håber, at I vil bakke op om denne nye 
form for gudstjeneste og muligheden for at 
få nem aftensmad i hyggeligt selskab.

Pris for spisning: 50 kr. for voksne, børn  
gratis.

Tilmelding til Karin Nebel - se side 11

Særlige gudstjenester
Fakkeloptog i Skellerup 
Torsdag den 4. december kl. 17.00 i forsamlingshuset
ca. kl. 18.00 gudstjeneste

I anledningen af julen inviterer Borgerfor-
eningen og Skellerup Kirke endnu en gang 
til det årlige Fakkeloptog. 
Vi begynder i forsamlingshuset. Her serveres 
der æbleskiver og glögg eller saftevand. Ca. 
17.30 afgår fakkeloptoget, og vi går i fælles 
flok i en sløjfe gennem byen og ender tradi-
tionen tro ved kirken, hvor sognepræst Karin 
Nebel holder en lille højtidelighed.
 
Deltagelse i fakkeloptoget koster 20 kr. pr. 
person, som dækker en fakkel, æbleskiver og 
glögg. Betaling på dagen.

Tilmelding til fakkeloptoget pr. sms/mail til 
Stephan på tlf. 61 51 75 99 / stephan.wil-
kens@skellerupnet.dk eller til Karin Nebel, 
se side 11

Julebasar i Præstegården 
Søndag den 14. december kl. 14.00

På denne tredje søndag i advent inviterer vi 
til åbent hus i præstegården. Det sker i for

bindelse med gudstjenesten i Skellerup 
kirke kl. 14.00 og den efterfølgende basar 
i konfirmandstuen, hvor der sælges flot og 
billigt håndarbejde.

Der serveres kaffe og.... det store kagebord!
Vi vil også synge adventssalmer og sange.
Kom og kombiner: støtte til sognenes u-
landsbørn og stillelse af kagesult. 
Velkommen

Lone Wellner  
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Kulturklub - kom og vær med

Vi mødes på dagen kl. 18, hvor vi får lidt at 
spise og aftenens program præsenteres. 
Der er 25 pladser til hvert arrangement, og 
du kan tilmelde dig ”hele pakken” eller en-
kelte aftener.

Der er en egenbetaling på 60 kr. pr aften.
Tilmelding til Karin Nebel – 30483539/
kaneb@km.dk eller Solveig Kongsmark på 
mail: bb@kongsmark.nu (skriv: tilmelding 
til kulturklub i emnefeltet)

Torsdag den 29. januar, Klokkerne fra 
Ekatarinburg. Koncerthuset i Odense, 
Rachmaninovs monumentale korsymfoni 
Klokkerne er en musikalsk fortælling om 
livet fra fødsel til død, ved disse koncerter 
fremført af Ural Symphonic Choir, som Ale-
xander Vedernikov har inviteret til at synge i 
Danmark for første gang. Koret opfører des-
uden et andet a cappella-værk af Rachma-
ninov, nemlig Vespers, musik til tre af den 
ortodokse kirkes tidebønner. 

Torsdag den 19. februar, Biografbesøg

Onsdag den 4. marts, Odense Teater,  
Elefantmanden.
Hvem er vore dages elefantmænd?
Sådan spørger denne nye udgave af historien 
om ELEFANTMANDEN skrevet specielt 
til Odense Teater. Rammen om forestillin-
gen er et hæsblæsende og moderne freak-
show med ekstreme elefantmænd og -kvin-
der, der balancerer på en knivsæg mellem 
opmærksomhed, succes, latterliggørelse og 
fordømmelse. 
I Odense Teaters ELEFANTMANDEN 
stiller vi tabuer og dobbeltmoral offentligt 
til skue i et freakshow om et freakshow. En 
dynamisk og dæmonisk konferencier leder 
publikum gennem historien, der kradser i 
vores selvopfattelse.
Er vi så tolerante og rummelige, som vi bil-
der os selv ind

Nørkledamer og It-café
Nørkledamerne mødes kl. 14 hver anden torsdag i de lige uger. 
Har du lyst til at strikke med, hækle eller noget helt tredje, så mød blot op i 
konfirmandstuen ved Skellerup præstegård. 
Det der bliver nørklet, sælges til julebasar til fordel for vore to sponsorbørn.  

Der er også fuld gang i tastaturet i it-caféen. Har du også lyst til at få lidt un-
dervisning i it, så er det kl. 14 hver anden torsdag i de ulige uger. Mød blot op i 
konfirmandstuen ved Skellerup Præstegård.

Det er smukke buketter, der har smykket alteret i Ellinge kirke  
fra forår  til nu. De stammer fra haverne i og omkring Ellinge, og  
frivillige har sørget for atarrangere dem og sætte dem på alteret.
Mange tak til alle jer, der har deltaget i ”blomster på alteret”.
Der er gået en invitation ud til et lille arrangement for  
blomsterpigerne, og traditionen tro skal det nok blive hyggeligt.
Håber at I også til næste år har mod på at gøre kirken klar  
til søndagens gudstjeneste.
På sognenes vegne
Lone

Tak for alle blomsterne

Bibelmaraton i Kerteminde Provsti
Bibelmaraton er, som navnet siger, et forløb, 
hvor deltagerne læser hele Biblen fra første 
linje til sidste linje. 
Deltagerne læser typisk derhjemme omkring 
60 sider. Disse sider bliver så i hovedtræk gen-
nemgået, når vi mødes, ligesom der også kort 
fortælles om det, som skal læses til næste gang.
Jeg håber, at mange vil dukke op, både me-
nighedsrådsmedlemmer, andre medlemmer af 
Folkekirken og også præsterne i Provstiet. 
Jeg vil være til stede hver gang, gennemgå det 
læste samt fortælle om det kommende. Lige-
som der også meget gerne må blive snak/de-
bat/diskussion af det læste.
Er man forhindret enkelte gange, er det helt i 
orden. Så læser man bare derhjemme, og man 
dukker op, når man ikke længere er forhindret.
Bibelmaraton vil begynde i januar 2015 og 
slutte til maj 2016.

Hver gang er i Kølstrup Præstegård, fra kl. 
17.00 - 18.30.

Datoerne for første halve år er som følger:
Torsdag den 8. januar
Torsdag den 22. januar
Onsdag den 4. februa
Tirsdag den 17. februar 
Torsdag den 5. marts 
Tirsdag den 17. marts

Venlig hilsen og på gensyn
Knud Erik Kristensen, Kølstrup

Tilmelding til Karin Nebel – se side 11
Gerne med oplysning om du har mulighed for 
at tage nogen med i bilen, eller om du mangler 
kørelejlighed.
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Nyt fra menighedsrådet Velkommen
I menighedsrådet har vi har fokus på det 
musiske islæt til gudstjenesterne, idet det er 
vores opfattelse, at netop her kan vi i vores 
lokalsamfund bidrage med et væsentligt ele-
ment som supplement til sognenes øvrige 
aktiviteter. Vi prioriterer vores kirkekor, idet 
musikken i kirken under gudstjenesten skal 
være med til at løfte oplevelsen til et hele, 
hvor ceremonien, prædiken og sangen helst 
skal give en gudstjeneste i samklang. Kirke-
koret har valgt at bruge nogle af de midler, 
som vi sætter af til løn til en sangpædagog. 
Det har betydet en rigtig god udvikling for 
koret, og jeg vil særligt fremhæve gudstjene-
sten d. 10. august, hvor vores nye præst blev 
indsat, hvor jeg synes, at musikken sad ”lige 
i skabet”.
Regnskabet gennemgås efter hvert kvartal, 
således vi hele tiden er på forkant med, om 
budgettet for året holdes. Det er vigtigt og 
tvingende nødvendigt, at vi har fokus på 
økonomien, at vi håndterer de offentlige 
midler, som vi får tildelt på bedste måde. 
Det betyder, at det første spørgsmål, som 
altid stilles, når en idé eller et ønske om nye 
tiltag eller reparationer for den sags skyld 

Til de nye medlemmer af vores menighedsråd skal der lyde et stort velkommen. 
Dejligt at I vil være med og give af jeres tid til dette vigtige arbejde for vore kirker.

Det nye menighedsråd er sammensat af følgende:

Erik Søgaard, Pårupvej 57    
Karin Jensen, Ferritslevvej 137   
Anders Jeppesen, Pårupvej 58   
Anette Hofstedt, Gl. Byvej 9   
Pia Skytthe Pedersen, Pårupvej 3b   
Peder Drud Sørensen, Såderupvej 3   
Jette Toft, Rønningevej 17  
Peter Frederiksen, Skellerupvej 3

Karin Nebel

Tak for jeres stabile og dygtige arbejde i me-
nighedsrådet. Kirken er jo ikke præstens sag 
alene, der skal også være mennesker i sog-
nene, der vil lægge kræfterne i, ellers har vi 
ingen kirke. Det har I gjort på fornem vis. I 
har arbejdet godt og meget med kirkegårde-
nes administration, med ledelse af kirkernes 
personale, med mødevirksomhed, med kir-
kekaffe, ansættelse af præst, kirkernes kalk-
ning og vedligeholdelse osv. osv. 
Jeg har oplevet vores samarbejde som godt, 

indholdsrigt og humorfyldt. Vi har haft 
mange udfordringer, men I har været villige 
til at påtage jer ansvar og roligt bragt os igen-
nem. Tak for jeres store opbakning. 
Nu er der andre gode gøremål, der kalder på 
jer. Sådan er det med engagerede mennesker. 
Tak for jeres tilsagn om at hjælpe det nye råd 
i gang og jeres fortsatte opbakning til kirken 
og dens arbejde.

Lone Wellner 

Tak for et stort og godt arbejde 
Til de afgående menighedsrådsmedlemmer

præsenteres, er: Hvad koster det? Vores øko-
nomi er god og jeg tillader mig at tilskrive 
det økonomisk ansvarlighed fra rådets side.
Arbejdet på præstegårdshaven nærmer sig 
sin afslutning, idet anlæggelse af ny græspla-
ne er det sidste, som mangler. Træer er blevet 
fældet og ny hæk m.m. er blevet plantet. 
Vi er i gang med at løse problemerne med 
varmen i Ellinge kirke. I første omgang har 
vi indhentet tilbud på nyt varmeanlæg, men 
det beløber sig til ca. 1,5 mio. kr. Vi har haft 
en varmekonsulent fra Nationalmuseet på 
besøg for at vurdere, hvad vi skal være op-
mærksomme på i forbindelse med et nyt an-
læg. Konsulenten udtalte, at det eksisterende 
anlæg efter reparation og med ny varmesty-
ring sandsynligvis ville kunne holde 10 år 
mere. En sådan reparation ville beløbe sig til 
maksimalt 100.000,00 kr. 
Vi har i rådet valgt at holde os til en repara-
tion frem for en udskiftning, idet vi dermed 
også har mulighed for at rense kirkens orgel 
samt udskifte hynderne på kirkebænkene. 
En horisont på 10 år sammenholdt med en 
begrænset udgift til reparation finder vi er 
mere fornuftig end på nuværende tidspunkt 
at investere så stort et beløb i et nyt anlæg.
Vi måtte sige farvel til Louise, som valgte at 
tage til Sjælland for – som nogen benævnte 
det – at få fod under eget alter. Derfor har 
vi sagt goddag til Karin, som vi er overbevi-
ste om er den rigtige præst for vores sogne. 
Karin har livserfaring, er kreativ og imøde-
kommende – og har mange gode ideer til det 
kirkelige arbejde.

Vibeke Bruun Møller
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Sognepræst:
Karin Nebel
Tlf.: 30 48 35 39
Mail: kaneb@km.dk
Præstekontor: Odensevej 13a, 5540 Ullerslev
Privat: Klostergade 40, 5600 Faaborg

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

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,  
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.

Kirkeværge 
Peder Drud Sørensen, Såderupvej 3, Tlf.: 21 28 78 65 

Medarbejdere ved Skellerup og Ellinge Kirker:
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

Hjemmeside:: www.skellerupellinge.dk

Kirkebladet
Ansvarshavende:  Karin Nebel
Produktion:  ProGrafisk ApS 
  Tlf.: 63 38 39 40 

Siden sidst i kirkerne:
Skellerup Kirke:
Døbte: 
3/8 - 2014  Nohr Kirkeskov Nielsen 
21/9 - 2014  Alma Hast Møllegaard

Viede:
23/8 - 2014  Louise Skov Andersen og  
  Arashk Abdalhkhani

Ellinge Kirke:
Døbte: 
24/8 - 2014  Liam Lykke Raaby

Viede:  Signe Damtoft Pedersen og  
  Rasmus Siersbæk 

Kirkelig vielse udenfor kirkens rum:  
30/8 -2014  Annette Kirk Hansen og  
  Torben Gjerlund Jørgensen

Julen i Skellerup og Ellinge kirker
Julekoncert torsdag den 18. december med  
Skellerup-Ellinge Kirkekor og Skellinge-Koret.
Desuden medvirker: Kristine Becker 
Lund, solist, Bue Bjerge Christensen, fløj-
tenist, Steen Munk Jørgensen, bas og Peter 
Shik Sørensen, trommer 
Året julekoncert med Skellerup-Ellinge Kir-
kekor og Skellinge-Koret, byder på dejlige 
danske og engelske julesange, salmer i svensk 
folketone, kærlighedens højsang på oldgræsk 
og meget mere.
Korene får i år hjælp af solist Kristine Becker 
Lund samt fløjtenist Bue Bjerge Christensen.

Der er lagt op til en aften med masser af ud-
tryk og julestemning. Der bliver selvfølgelig 
også plads til fællessange og salmer - så jeg 
lover at alle går hjem fyldt med sangglæde og 
julestemning.
Vel mødt til en fælles oplevelse i Skellerup 
kirke.
Efter koncerten er menighedsrådet vært med 
en lille forfriskning i våbenhuset.

Stephan Kaae

ALT og BAS  
SØGES!

Skellerup-Ellinge kirkekor søger en  
alt-sanger og en bas-sanger.

Koret tilbyder:
•  Professionel sangundervisning  

ved Kristine Becker Lund
•  Node- og rytmelære ved Stephan Kaae 

– Korsang på højere niveau
•  Løn ved medvirken i kirkerne – Meget 

hyggeligt socialt samvær ved prøverne

Korprøverne foregår onsdag aften i   
Konfirmandstuen ved  
Skellerup Præstegård

Er du interesseret? 

Ring til korleder 
Stephan Kaae, 25 77 31 23

Her ved vores to kirker er vi så heldige at 
have to kor, som begge har det vældigt godt.
Kirkekoret har fortsat det gode arbejde, hvor 
de dels får sangundervisning af Kristine 
Becker Lund og nodeundervisning af un-
dertegnede. Samtidig har vi også intensiveret 
korprøverne med ekstra tid til øvning. Alt i 
alt bærer det fremad mod bedre og bedre lyd 
og større musikalske oplevelser for såvel kori-
ster som menigheden. 
I foråret skal koret indspille korværket Sol-
sange. Dette arbejdes der allerede på, da ko-
ret i løbet af året vil synge satserne ved guds-
tjenesterne og ved koncerterne. Vi forventer 
at starte optagelserne sidst på vinteren og 
først på foråret, som det nu kan passe ind.
Koret er lige nu på 9 medlemmer, men skulle 
gerne være på 11 medlemmer. Der mangler 
en alt-sanger og en bas-sanger, og derfor må 
man gerne sprede budskabet om, at der er 
mulighed for at blive en bedre sanger, hvis 
man vil lægge et stykke arbejde i det. Vores 

koraftener emmer af hygge, social samhørig-
hed og sangglæde.
Skellingekoret har allerede gang i en spæn-
dende sæson, hvor vi vil synge sange af Lars 
Lilholt, salmer i svensk folketone, danske 
filmhits og klassiske værker. Vi er ca. 35 san-
gere, som er fyldte af sangglæde og vores øve-
aftener er også fyldt med latter. 
Det er efterhånden også en undtagelse, hvis 
ikke der er kage til kaffen. Koret er i gang 
med den 3. sæson og har nu tradition for at 
synge til høstgudstjenesten, julebasaren, en 
julekoncert og en forårskoncert. Derudover 
synger koret også på plejehjem og skal i år 
medvirke ved en julebasar i Ølsted ved Broby. 
Der er altid plads til flere i koret og det kræ-
ver ingen forkundskaber bortset fra en lyst 
til at synge sammen med andre og tid til det 
torsdag aften. Så kom kun og vær med hvem 
der måtte have lyst.
Begge kor kan udforskes på hjemmesiden 
www.stephankaae.dk

Nyt fra korene



Gudstjenesteplan og kalender:
Søn. den 23. nov. Sidste s. i kirkeåret  v. Karin Nebel  Ellinge 9.00  Skellerup 10.15
Søn. den 30. nov.  1. s. i advent  v. Lone Wellner  Skellerup 10.15 Ellinge 19.30
Tors. den 4. dec.  fakkeloptog i Skellerup
Søn. den 7. dec. 2. s. i advent    v. Karin Nebel Ellinge 9.00  Skellerup 10.15
Søn. den 14. dec. 3. s. i advent   v. Lone Wellner  Skellerup 14.00
Søn. den 14. dec. Julebasar i præstegården
Tors. den 18. dec.  Julekoncert, Skellerup Kirke
Søn. den 21. dec. 4. s. i advent   v. Karin Nebel Skellerup 9.00
Ons. den 24. dec. Juleaftensdag  v. Lone Wellner Ellinge 14.00 Skellerup 15.30
Tors. den 25. dec. Juledag  v. Karin Nebel  Ellinge 10.15 Skellerup 11.30
Fre. den 26. dec. 2. Juledag  v. Søren Holm Ellinge 9.00
Søn. den 28. dec. Julesøndag  v. Lone Wellner Skellerup 10.15
Tors. den 1. jan. Nytårsdag  v. Karin Nebel Ellinge 15.00 Skellerup 16.30
Søn. den 4. jan. Hellig tre Konger  v. Lone Wellner Ellinge 9.00 Skellerup 10.15
Søn. den 4. jan. Afskedsreception for Lone Wellner, Korfirmandhuset
Tors. den 8. jan. Bibelmaraton, Kølstrup Præstegård
Søn. den 11. jan. 1. s.e. H.t.K. v. Søren Holm Skellerup 9.00 
Søn. den 18. jan. 2. s.e. H.t.K. v. Karin Nebel Ellinge 10.30 (forklaringsgudstjeneste)
Tors. den 22. jan. Bibelmaraton, Kølstrup Præstegård
Søn. den 25. jan. Sidste s.e. H.t.K. v. Karin Nebel Skellerup 9.00
Ons. den 28. jan Aftensang og fællesspisning, v. Karin Nebel Skellerup 17.00
Tors.den 29. jan. Kulturklub, koncerthuset i Odense
Søn. den 1. feb. Septuagesima  v. Søren Holm Ellinge 9.00
Ons. den 4. feb. Bibelmaraton, Kølstrup Præstegård
Søn. den 8. feb. Seksagesima  v. Søren Holm Ellinge 9.00
Søn. den 15. feb. Fastelavn v. Karin Nebel Skellerup 10.30
Tirs. den 17. feb. Bibelmaraton, Kølstrup Præstegård
Tors. den 19. feb. Kulturklub, Biograftur
Søn. den 22. feb. 1. s. i fasten v. NN Ellinge 19.00
Ons. den 25. feb. Aftensang og fællesspisning, v. Karin Nebel Skellerup 17.00
Søn. den 1. marts  2. s. i fasten v. Karin Nebel Ellinge 10.30
Ons. den 4. marts Kulturklub, Odense Teater
Tors. den 5. marts Bibelmaraton, Kølstrup Præstegård
Husk    Torsdag kl. 14 i de lige uger – Nørkleklub 
 Torsdag kl. 14 i de ulige uger – it-café


