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Hvorfor fejrer vi høstgudstjeneste i vore kirker den 4. oktober.

Høstgudstjenesten er først og fremmest en tak til Gud for det
under, som mæthed er. I de allerfleste religiøse ritualer indgår
brød på en eller anden måde. Brød er Guds gave og vores
indsats forenet. Brød er et mest enkle og det mest forunderlige.
Sådan er det også med høstgudstjenesten.
For en stund tænker vi over livets mirakel, over vores egen
begrænsning og glæder os over dette øjebliks rigdom.
I virkeligheden er vi jo alle sammen en slags høstarbejdere, der
skal sætte os ned og hvile hænder og hoved og glæde os over,
hvad Gud gav, og vi opnåede.

Lone Wellner

Høstgudstjenester
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Konfirmandindskrivning
Det foregår i Skellerup præstegårds
konfirmandhus
i tidsrummet tirsdag den 18. august fra
kl.16.00 til kl.18.00 eller onsdag den 19.
august  fra kl. 16.00 til kl. 18.00.
Medbring venligst dåbsattest samt en
seddel med navn, adresse,
telefonnumre og eventuel mailadresse.

Af hensyn til tilrettelæggelsen af
konfirmandforberedelsen er det vigtigt
at møde op til indskrivningen.

Jeg glæder mig til at se dig.

Med venlig hilsen
Lone Wellner

I år er det 350 år siden, at krigene mellem Danmark
og Sverige blev afgjort først foran Københavns
mure og dernæst med de dramatiske begivenheder,
der fandt sted på Østfyn i efteråret 1659: Først
landgangen ved Kerteminde og siden slaget ved
Nyborg. Danmark vandt slaget og overlevede som
selvstændig stat, men måtte alligevel afstå Skåne,
Halland og Blekinge til Sverige ved fredsslutningen
året efter.
Samme år indførtes enevælden. Foredraget giver
en introduktion til denne spændende del af
Danmarks-historien, der udspilledes på Østfyn for
350 år siden.

Sommermøde

Skal du
konfirmeres i
Skellerup eller
Ellinge kirker?
Ja?
Så skal du
indskrives til
konfirmationen.

Sommermødet den 6. september
2009, begynder med gudstje-
neste i Skellerup Kirke kl. 14.00.
Efter gudstjenesten går vi konfir-
mandhuset, hvor vi drikker kaffe
- medbring selv brød. Efter
kaffen taler Janus Møller Jensen.

Museumsinspektør, ph.d.
Uddannet middelalderhistoriker
fra Københavns Universitet. An-
sat som ph.d. og siden adjunkt på
Syddansk Universitet i Odense
(2002-2009).
Fra 2009 ansat som leder af
Nyborg Slot under Østfyns
Museer.

Janus
Møller
Jensen
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Fest Gudstjeneste
i Skellerup Kirke
I anledning af, at Kerteminde Provsti-
konvent, søndag den 20. september har
eksisteret i 200 år, vil der være fest-
gudstjeneste i Skellerup kirke kl. 14.00.
Indbudt er alle nuværende og tidligere
medlemmer af Provstikonventet med
ledsager. Ligeledes håber Konventet
også på deltagelse af medlemmer af
Menighedsråd og sogne fra hele
Kerteminde Provsti.
En kongelig forordning fra 5. maj 1809
opfordrede præster til at danne konven-
ter, hvor teologiske og praktiske
spørgsmål kunne diskuteres præsterne
imellem. 8 præster i Kerteminde provsti
tog initiativ til dannelsen af det nuvæ-
rende Konvent med første møde den 20.
september 1809.
De første år blev der afholdt 4 årlige
møder, som begyndte om formiddagen
og sluttede hen på aftenen. Der blev
blandt mange forordninger blandt andet
bestemt, at fravær uden grund og for
sent fremmøde skulle resultere i en bøde
på 1 rigsdaler.
Da formanden Paludan-Müller blev
Stiftsprovst i Odense, nedlagde han
hvervet som formand, og da ingen andre
ville overtage posten, holdt konventet en
pause på 13 år fra 1821 til 1834. Den
eneste pause, der har været i Konventets
200 årige historie.
Samtlige protokoller fra allerførste møde
og indtil i dag er bevarede, og heri findes
fyldige referater af de oplæg, som
præsterne har holdt for hinanden – og
senere også for ægtefællerne, da de kom
med. Ofte blev det også til livlige diskus-
sioner.
På konventerne blev de ydre forhold
også diskuteret.  Mødetidspunkt og antal

af årlige møde, og et tilbageværende
emne var, at maden aldrig måtte være
overvældende.
Konventet eksisterer altså stadig i bedste
velgående. Nu med fire årlige møder,
som foregår efter et ganske bestemt
mønster: Præsterne og ledsagere møder
kl. 16.00 til et, som det stadig hedder
”beskeden” kaffebord. Derefter holder
værten et teologisk foredrag, som
derefter diskuteres. Ved 18 tiden er der
spisning og almindeligt hyggeligt
samvær.
Ud fra De store Konventer, som de
kaldes, er der dukket andre tiltag op.
Blandt andet et såkaldt grækerkonvent,
hvor præsterne mødes 10 formiddage
om året til hyggeligt samvær samt
læsning af teologisk litteratur. Som nav-
net antyder, blev der i de første mange år
læst Det ny Testamente på dets origi-
nalsprog græsk. Ligeledes er der også
kommet en sommerudflugt med ægte-
fæller og børn til Romsø. Ligesom der
også ind imellem ses en aktuel film
sammen.
Så alt i alt lever og har det gamle hæder-
kronede Konvent det ganske udmærket,
selvom det nu altså passerer de 200 år.

Knud Erik Kristensen
Kølstrup
Formand for Kerteminde Provstikonvent

Til Skellerup og Ellinge sogne:
Jubilæumsgudstjenesten er samtidig
sognenes gudstjeneste, og jeg håber, at I
vil komme og hjælpe os med at markere
jubilæet og skabe en festlig gudstjeneste.

Lone Wellner

Søndag
den 20. september

kl. 14.00
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Vellykket Ældretur
Menighedsrådene i Skellerup og Ellinge
inviterede den 28. maj de ældre i
sognene til en dejlig tur til Fredericia.
Først var vi i Chrstianskirken, hvor vi
blev præsenteret for de imponerende
glasmosaikker og altertavlen, som Bjørn
Nørgaard har lavet.

Derefter var vi i Den Historiske Miniby,
som viser nøjagtige gengivelser af de
gamle huse i Fredericia.
Dagen sluttede med middag på Sdr.
Bjert Kro.

Se flere billeder på www.ellinge.dk.
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Præstens stue i Anneksgården
Helt tilbage i 1852 er der lyst forpligtelse
til, at Anneksgården i Ellinge stiller et
rum til rådighed for præsten. I skødet
står der blandt andet:
”... 1852 er ifølge skøde lyst forpligtelse
til afgivelse af staldrum til præstens
heste, vognrum og værelse til præsten,
når han er i Ellinge”.

I bogen ”Træk af Ellinge sogn historie” af
Erling Windeballe, står der:
”Når præsten fra Skellerup kom ridende,
kørende eller cyklende til Ellinge for at
holde gudstjeneste, foretog han omklæd-
ning i Annexgården. Dette ophørte, da
den sidste cyklende præst, Kaj Skovsted,
tog sin afsked i 1980, men ”præstens
stue” er stadig og skal være til rådighed
for Skellerup-præsten”.

Præsten benytter stadig den rettighed,
og mødes blandt andet med konfirman-
derne, inden man i samlet trop går til
kirken.

Der er også lavet en Fredningsoverens-
komst, som blev underskrevet af gårdens
daværende ejer, Rasmus Johannes Ras-
mussen, den 24. juni 1955. Der står
blandt andet:

”Arealerne må ikke bebygges eller be-
plantes med udsigtsødelæggende be-
plantning, ligesom der heller ikke på
arealerne må anbringes transformator-
stationer, telefon- og telegrafmaster og
lignende eller opsættes skure, udsalgs-
steder, isboder, vogne til beboelse eller
opbevaring af redskaber eller lignende
skønhedsforstyrrende genstande.
Der må i det hele taget ikke foretages
ændringer i den bestående tilstand, der
kan virke skæmmende eller hindrende
for udsigten til eller fra kirken”.

VE

Krogen, hvor præsten hængte sin kjole,
er stadig at se i præstens stue.
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Dette års konfirmander
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Nørkledamerne
Nørkledamerne begynder igen torsdag
den 1. oktober, kl. 14.00 i Konfirmand-
huset i Skellerup. Alle er velkomne.
Husk at medbringe kop og kage.
Vi plejer at være sammen i to timer.

Har du garn, som du ikke kan bruge, så
aflever det til:
Trine Thybo, Højbjergvej 12, Skellerup.

Under udflugten med de ældre i maj,
blev der indsamlet 1.495 kr. Pengene
bruges til vores sponsorbørn.
Tak for hjælpen.

Trine Thybo

Birgitte Bartholdy:
”I Jacobs hus”.
Pia Reesen Brønnum:
”Hænges ej, som druknes skal”.
Tracy Chevalier:
”Pige med ørering”.
Tracy Chevalier:
”Den blå farve”.
Rosie Thomas:
”Iris og Ruby”.
Ole Hyltoft:
”Københavnerpigen og kongemaleren”.
Evelyn Waugh:
”Gensyn med Brideshead”.
Tom Buk-Swienty:
”Slagtebænk Dybbøl”.
Margit Sandemo:
”Sagaen om Isfolket”.

Nye bøger
i Ellinge
Bibliotek

I kirkerne blev der i pinsen samlet
følgende beløb ind til De danske
udenlandskirker:
Skellerup kirke: 540 kr.
Ellinge kirke: 290 kr.

Mange tak for bidragene.
LWJ

Indsamling

Ny terrasse i
præstegården
Den gamle terrasse ud mod haven i
præstegården, trængte til en større om-
gang. Derfor har man været i gang med
de tungere maskiner, for at få ryddet,
inden der kommer nyt.



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
5/4-2009 Patrick Noah Santosidad

Jensen
12/4-2009 Alexander Dyhr Lepine
16/4-2009 Michella Kaae
21/6-2009 Lærke Dahl Christiansen

Viede
13/6-2009 Vibeke Fraling og Frank

Hallingdal Wejgelt

Ellinge Kirke
Døbte
29/3-2009 Sebastian Ricardy

Stengaard Nikolajsen
3/5-2009 Jennifer Hansen
7/6-2009 Andrea Godskesen

Begravede/bisatte
6/5-2009 Else Marie Kristensen
7/7-2009 Hans Helge Pedersen

Der afholdes ordinære møder i Skellerup
og Ellinge menighedsråd på følgende
tidspunkter:
17. september kl. 19.30
17. november kl. 19.30

Møder holdes i konfirmandhuset.
Dagsorden kan rekvireres 3 dage før
mødet ved henvendelse til enten for-
mand, sekretær eller sognepræst.

Menighedsrådsmøder
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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

23. august - 11. s.e. Trinitatis
Skellerup  - Lars Ole Jonssen ........... Kl. 9.00
Ellinge ............................................... Ingen

30. august - 12. s.e. Trinitatis

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

6. september - 13. s.e. Trinitatis

Skellerup .......................................... Kl. 14.00
Ellinge ............................................... Ingen
Sommermøde - se inde i bladet.

13. september - 14. s.e. Trinitatis
Skellerup ........................................... Kl. 10.15
Ellinge ............................................... Kl. 9.00

20. september - 15. s.e. Trinitatis
Skellerup, kor ................................... Kl. 14.00
Ellinge ............................................... Ingen
Konventsjubilæum - se inde i bladet.

27. september - 16. s.e. Trinitatis
Skellerup ........................................... Kl. 9.00
Ellinge ............................................... Kl. 10.15

4. oktober - 17. s.e. Trinitatis
Skellerup, kor ................................... Kl. 11.30
Ellinge, kor ....................................... Kl. 10.15
Høstgudstjenester - se inde i bladet.
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7. oktober - Fyraftensgudstjeneste
Skellerup ........................................... Ingen
Ellinge, kor ....................................... Kl. 17.00

11. oktober - 18. s.e. Trinitatis
Skellerup ........................................... Ingen
Ellinge, Irene Lindegaard ................ Kl. 9.00

18. oktober - 19. s.e. Trinitatis
Skellerup, Lars Ole Jonssen ............ Kl. 11.30
Ellinge .............................................. Ingen

25. oktober - 20. s.e. Trinitatis
Skellerup, Kirkekaffe ........................ Kl. 19.30
Ellinge ............................................... Kl. 10.15

1. november - Alle Helgens dag

Skellerup, kor ................................... Kl. 10.15
Ellinge, kor ....................................... Kl. 9.00

Fra Ældreudflugten til Fredericia.


