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Skellerup og Ellinge sogne

Koncerter 2010/11
Torsdag den 11. november Søndag den 19. december
kl. 19.30
kl. 19.30
Ellinge Kirke
Over Sundet er en kvartet som spiller
lyriske fortolkninger af traditionelle
skandinaviske melodier, såvel som egne
kompositioner. Det sund der nævnes i
gruppens navn er Øresund mellem
Sverige og Danmark, for meget af gruppens inspiration trækker på den vemodige og poetiske svenske folketone. De
blander den med elementer fra klassisk
musik og jazz – en blanding som opstår
fordi gruppens medlemmer selv hver
især har en baggrund i folkemusik, jazz
og klassisk musik.
Gruppen har tidligere lavet koncert i
Ellinge Kirke, og fik her inspiration til et
nyt nummer, som de bl.a. vil lade
publikum høre denne aften. De har
endvidere udgivet deres debut-cd i
december 2009 med titlen Over Sundet.
Læs mere:
http://www.myspace.com/oversundet/

Skellerup Kirke
Syng julen ind
Kom og syng julen ind i Skellerup Kirke.
Vi har sammensat et varieret program
som sikrer at den sidste julestemning
skulle komme på plads.
Kirken får besøg af en duo bestående af
Henrik Kold på violin og
Søren Plougheld Hansen på guitar.
De vil spiller juletoner i jazz- og folkemusikstil.
Kirkens kor vil synge nogle arrangementer, og så er der selvfølgelig gode
fællessalmer, så alle får rørt både sjæl og
legeme.
Fri entre.

Henrik Kold

Medvirkende:
Siri Iversen, klarinet
Cecilie Elbrønd Strange, tenorsaxofon
Lea Havelund Rasmussen, cello
Simon Alsing Busk, percussion

Fotograf : Kristoffer Juel Poulsen

Fri entre.

Foto: www.henrikkold.dk
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Fremtidige koncerter:

13. juni 2011 - 2. Pinsedag
kl. 19.30 i Skellerup Kirke

Søndag den
13. februar 2011
kl. 19.30 i Ellinge Kirke
Gospelkoncert 2011
Nogle af landets dygtigste gospelartister
optræder i en helt ny konstellation ved
en stribe kirkekoncerter.

”La Bianca Rosa”
Programmet byder på original musik for
sopran og cembalo af tre af barokkens
største komponister: Händel, Bach og
Purcell. Duoen lover et farverigt og
rørende program.
Aftenens sangsolist er et genhør med
Nickie Johansson fra Bach-koncerten
med Ensemble Oblik sidste februar i
Skellerup kirke. Hun akkompagneres af
cembalist Jonas Nørgaard.
Händel: The Harmonious Blacksmith,
arier af Purcell, Toccata i e-mol af Bach
og kantaten ”La Bianca Rosa” for sopran
og cembalo.
Fri entre.

Gruppen består af Laura Kjærgaard,
Christina Boelskifte, Claes Wegener &
Jakob Gunnertoft.
Koncerten indeholder gospelklassikere
og både kendte og nye sange i gospelstil.
En musikalsk forfriskende oplevelse for
hele familien hvor publikum også får rig
lejlighed til at synge med.

Foto: http://www.nickiejohansson.dk/

Entre: 75 kr pr. person.
Billetter købes ved koncerten.

Koncertprogrammet har fået sin egen
profil på Facebook. Du behøver ikke at
være bruger på Facebook, for at se
profilen, som er på:
http://www.facebook.com/
group.php?gid=160693377282320

Foto: Nicolai Lund
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En stor glæde
Mange synes, at gudstjenesten juleaften er uundværlig for den rette
julestemning, - måske især fordi det er første gang i mange uger, der
bliver en lille smule ro og stilhed til at tænke, synge og høre om julens
budskab. Så indfinder julens højtidsstemning sig omsider - i sidste
time før selve festen.
Men det behøver ikke at være sådan. Adventstiden er ikke kun til at få
købt julegaver og gjort alle de praktiske forberedelser, - den er også tid
til selv at forberede sig. Til i stille stunder at samle sig om julen. Måske
endda sammen med familien, - prøv at fortælle dine børn eller
børnebørn, hvad det er, vi fejrer i julen. Ethvert barn og de fleste
voksne elsker juleevangeliet, ikke kun fordi det er smukt, men fordi
det bringer en sjælden fred med sig. Det tænder håbet i alle, der hører
det med englens vidunderlige glædesbud: ”Frygt ikke! Se, jeg
forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der
født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er
tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.”
Og den himmelske hærskare sang: ”Ære være Gud i det højeste og på
jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!”
Når vi hører juleevangeliet, melder glæden ved julen sig uundgåeligt.
For juleevangeliet rummer ord, der er helt anderledes end andre ord,
der nogensinde er talt ind i denne verden til os mennesker. Det bringer
en sjælden fred med sig. Det tænder et håb i os.
Glæden er altid et udtryk for noget positivt. Den, der er glad, får lyst til
at dele sin glæde med andre. Sand juleglæde vil altid være dér, hvor
mennesker virkelig selv ser gaven bag glæden. Gaven består i, at Gud
sendte sin søn til jorden for at dele kår med os alle.
Jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul og godt nytår.
sognepræst Marianne Kistrup.
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Ellinge Kirke var smukt pyntet til
Høstgudstjenesten
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Superbror
Birger Larsens børnefilm "Superbror"
har fået tildelt "Gabriel Prisen".
Den er blandt andet omtalt som "Årets
mest vellykkede danske familiefilm".
Filmen er en rørende historie om den 10
årige Anton (Lucas Clorius), der har en
storebror Buller (Viktor Kruse Palshøj),
som er autistisk, og han kan ikke leve
op til Antons drømme og forventninger
om en stærk storebror.
Det giver Anton mange problemer,
blandt andet fordi han bliver mobbet i
skolen. I det hele taget fungerer tingene
ikke særligt godt omkring ham.
Anton lyver, og fortæller, at hans bror, er
karateekspert, og snart kommer hjem fra
USA, men Buller har konstant blikket
vendt mod verdensrummet.
Og så sker der noget.

Gabriel Prisen
Gabrielprisens vinder udpeges af en
jury fra kirkens og filmens verden.
Filmen udvælges blandt nordiske
film, der har haft premiere i en
dansk biograf i perioden 1. marts til
28. februar.
Filmprisens fundats betoner at der
skal udvælges en kvalitetsfilm, der
ikke kun får udtrykt gode etiske,
sociale, kunstneriske og kristne
værdier.
Men som også er en relevant udfordring for os som mennesker og
kristne.
Hensigten er også at promovere
filmen, så den kan blive brugt i
undervisning, ved sognearrangementer - hvor sogne kan gå sammen
om for eksempel at få vist filmen i
den lokale biograf og i skole-kirkesamarbejdet.

Manuskript af Åke Sandgren.
Medvirkende:
Lucas Clorius, Viktor Kruse Palshøj,
Anette Støvlebæk, Andrea Reimar,
Nicolai Borch Kelstrup, Frank Theil,
m.fl.
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Fra nytårsprædikenen i Skellerup og Ellinge kirker 2010

Anden del af Fadervor er en bøn om det, vi har brug for.
Læg meget mærke til, at Jesus bruger ordet: os.
Giv os, forlad os, led os. Ikke mig.
I begyndelsen af en af sine fantastiske fortællinger lader Karen
Blixen en ung mand tænke over begrebet sandhed. Den unge
mand længes efter sin gode ven. Den eneste, som han kan være
helt oprigtig overfor. Han tænker: Jeg ville give et år af mit liv for
at tale med ham i aften. For sandheden er kun til i et menneskeligt
samvær. Hvad er sandheden om en mand på en øde ø? – Og jeg,
jeg er som en mand på en øde ø. Jesus sætter os altid ind i
fællesskaber. Han skabte og skaber fællesskaber. Han åbner
lukkede fællesskaber op, og Han skubber udstødte ind i samfund
med andre. Hele Hans liv og Hans død peger på: at meningen med
os ikke ligger i individuel forfinelse. Vi skal ikke pudse kanden
eller fylde den op med specialdyrket forfinet dyr te. Vi skal kaste
os ud i de fælles steder og aktiviteter og åbne os for de andre, drage
dem ind til os. Og så får vi en masse skrammer, og vi bliver
moralsk angribelige, og vi dummer os, men det gør ikke noget, for
vi står i fællesskab med Gud. Vi er anerkendte, vi er valgte. Og når
vi så ikke kan leve med os selv længere, så går vi til kirke og til
alters og hører Guds stemme: Dine synder er nu tilgivet gå herfra
med fred i sindet.
Godt nytår.
Amen
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Basar

Sangaften

2. søndag i advent er der mulighed for at
støtte sognenes adoptivbørn i den 3.
verden.

Vil du være bedre til at synge?
Nu får du chancen. Vi mødes torsdag
den 2. december kl. 19.00 i konfirmandstuen i Skellerup præstegård.

Nørkledamerne holder basar i konfirmandstuen efter gudstjenesten i Skellerup kirke kl. 14.00.

Alle er meget velkomne

Her træner vi træner og synger, og så vil
vi sammen planlægge en sangaften for
alle den 20. januar, hvor vi blandt andet
kan synge vore favoritter.
Denne aften er en opfølgning på den
første øveaften for begyndere den 22.
september.
Tak til jer der mødte op og genfandt jeres
sangermuskler. Nu er der mulighed for
at fortsætte, men der er selvfølgelig også
mulighed for at komme med, selvom
man ikke var med den første gang.

Nørkledamerne og Lone Wellner

Velkommen til sangtræning.

Der kan man købe fint håndarbejde til
meget små priser.
Efter basaren er der åbent hus i Skellerup præstegård med kaffe og kagebord.
Betalingen for kaffen går ligeledes til
adoptivbørnene.

Peter Eriksen og Lone Wellner
Fra Basaren i 2009

Indsamlinger
Høstgudstjeneste i Ellinge
blev der indsamlet
kr. 407.

Kirkebil
Der sørges for gratis
transport til alle, der
måtte ønske det.
Man behøver blot
at at ringe til

Ullerslev Taxi
Tlf.: 6535 2155
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Siden sidst
i kirkerne

Sognepræst
Lone Wellner Jensen, Skellerup præstegård,
5540 Ullerslev. Tlf.: 6535 1118
Konfirmandhuset, Tlf.: 6535 1148

Skellerup Kirke

Marianne Kistrup
Tlf: 6030 8005

Døbte
13/6-2010
13/6-2010
11/7-2010
22/8-2010

Ida Friis Mikkelsen
Sarah Haagensen
Nathanial Colton Smith
Julie Lærke Bjerregaard
Lethenborg

Viede/Velsignede
3/7-2010
Hanna Krogh og Nils Præst
31/7-2010 Lene Vestergaard og
Per Krogh Terkelsen
6/8-2010 Annika Asbjørnsdóttir og
Mogens Hansen
25/9-2010 Sanna Dichmann Maagaard
og Morten Rasmussen
28/9-2010 Joan Dejløv Pedersen og
Jørgen Frisch Pedersen
Begravede/Bisatte
27/8-2010 Kaja Marie Hansen
28/8-2010 Asta Petrea Rasmussen

Ellinge Kirke
Døbte
20/6-2010 Mathilde Lykke Nielsen
18/7-2010 Tobias Hedeager Langløkke
Viede
14/8-2010

Berit Aagaard Christensen og
Kenneth Bukhave

Begravede/Bisatte
26/6-2010 Børge Holm Svensson
24/7-2010 Lis Helm Madsen
8/8-2010 Hans Aage Hansen
20/8-2010 Ejgil Seneca Jensen

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 dåbseller 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.: 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
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Gudstjeneste

16. januar - 2.s.e.h.t.k.
Skellerup, Marianne Kistrup ............ Kl. 9.00
Ellinge, Marianne Kistrup ................ Kl. 10.15

24. november - Fyraftensgudstjeneste
Skellerup ............................................
Ingen
Ellinge, Marianne Kistrup ................. Kl. 17.00

23. januar - 3.s.e.h.t.k.
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl. 10.15
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 9.00

28. november - 1.s. i Advent
Skellerup, Marianne Kistrup ............ Kl. 10.15
Ellinge, Marianne Kistrup ................ Kl. 19.30

26. januar - Fyraftensgudstjeneste
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl. 17.00
Ellinge ...............................................
Ingen

5. december - 2.s. i Advent
Skellerup, Lone Wellner, Basar. åbent hus Kl. 14.00
Ellinge ................................................
Ingen

30. januar - 4.s.e.h.t.k.
Skellerup ............................................
Ingen
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 10.15

12. december - 3.s. i Advent
Skellerup, Marianne Kistrup ............ Kl. 9.00
Ellinge, Marianne Kistrup ................ Kl. 10.15

6. februar - 5.s.e.h.t.k.
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl. 10.15
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 9.00

19. december - 4.s. i Advent
Skellerup, Lone Wellner, Syng Julen ind Kl. 19.30
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 10.15

13. februar - 6.s.e.h.t.k.
Skellerup, Marianne Kistrup ............ Kl. 9.00
Ellinge, Marianne Kistrup ................ Kl. 10.15

24. december - Juleaften
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl. 16.00
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 15.00

20. februar - Septuagesima
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl. 10.15
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 19.30

25. december - Juledag
Skellerup, Lone Wellner .................... Kl. 10.15
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 11.30

23. februar - Fyraftensgudstjeneste
Skellerup ............................................
Ingen
Ellinge, Lone Wellner ........................ Kl. 17.00

26. december - 2. Juledag
Skellerup ...........................................
Ingen
Ellinge, Marianne Kistrup ................ Kl. 9.00

27. februar - Seksagesima
Skellerup, Lone Wellner .................... Kl. 19.30
Ellinge ................................................
Ingen

1. januar - Nytårsdag
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl. 16.30
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 15.00

6. marts - Fastelavn
Skellerup - Lone Wellner .................. Kl. 9.00
Ellinge, Lone Wellner ........................ Kl. 10.15

9. januar - 1.s.e.h.t.k.
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl. 10.15
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 9.00

13. marts - 1.s. i fasten
Skellerup, Lone Wellner .................... Kl. 10.15
Ellinge, Lone Wellner ........................ Kl. 9.00
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