Nr. 4 • November 2011 • 31. årgang

Skellerup og Ellinge sogne

Mørkets land
Af Kirsten Jørgensen
Vi bor i mørkets land
Gud
det ved du
også
at vi trænger til glæde.
Vi har brug for, at du skubber mørket til en side og
vender solen så fikst som kun du kan.
Og der, hvor mørket sprækker og revner
i stjerner og sol, der
skal du vise os et større lys.
Så vil vi smide støvlerne og knække magten
og hjælpe barnet på vej i verden,
så godt som vi formår.
Måske vil du i år hjælpe os til at holde ham i live
lidt længere end sidste år?

Julebudet
Af Kirsten Jørgensen
Gud
du, der er glædens kilde:
lær mig at forstå
det ganske enkle julebud:
at byde den trængende
et bæger koldt vand at drikke.
Det er ikke svært
men det er svært at forstå, at så enkelt er det:
at det hele begynder med et bæger koldt vand
til den fødende Maria
og den døende Kristus.
Siden kommer alle de andre:
dem jeg skal møde mellem julenat og påskemorgen.
Det hele begynder med et glas koldt vand:
Deri sig barnet spejle.
Deraf sig livet rejser.
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Fra Børnefonden har vi modtaget følgende beskrivelse af vores sponsorbarn
(oversat fra engelsk):

Djeneba
Diarrassouba
Djeneba er en sund pige, som lever
sammen med sine forældre i Fouga, en
lille landsby i den sydlige del af Mali, og
cirka 160 km fra hovedstaden Bamako.
Sproget der bliver talt, hedder Bambara
(red.: Sproget bliver talt af omkring 6
millioner mennesker).
Djeneba kommer fra en trængende,
monogam familie med fem børn.
Hendes søskende er:
- Maimouna, pige, født den 10/9 2005.
Hun går i første klasse.
- Yama, pige, født 20/5 2007.
- Mahamadou Abdoulaye, dreng, født
den 14/7 2009, og
- Cheickné, dreng, født i 2011.
Børnene bliver forsørget af forældrene.
Djeneba´s far hedder Abdou, og hendes
mor hedder Mariam. De er henholdsvis
32 og 26 år gamle landarbejdere.
Djeneba´s forældre har en smule land,
hvor de dyrker Jordnødder, Fonio (red.:
Fonio er en lille étårig, urteagtig plante
af slægten digitalis, der vokser til en
højde på 30 til 80 cm.) og Majs.
Udbyttet er ikke stort nok til at brødføde
familien, mest fordi de mangler en plov
og en okse til at trække den.
Djeneba´s mor har en mindre handel
med Shea-smør, men det rækker ikke til
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at skaffe de mest nødvendige ting, som
sæbe, tøj, parafin og sukker.
Hvis Djeneba´s familie ikke får hjælp, vil
det blive meget svært for dem at give
Djeneba mad, tøj, samt at betale for
hendes og Maimouna's skole.
Djeneba's familie modtager skolesager
og sundhedspleje fra udviklingsmyndighederne.
Djeneba´s familie bor i deres egen
firekantede lerklinede hytte med en
traditionel terrasse foran.
Maden består primært af "tô", (majs
med grøntsagssovs), som desværre ikke
er tilstrækkeligt.
Djeneba er en social og smilende pige,
som går i anden klasse (2010-2011).
Hendes yndlingsfag er tegning, sang og
regning. Djeneba holder meget af at
danse sammen med sine venner til
musik fra en båndoptager.

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

Djeneba og hendes mor, med Cheickné
på ryggen, spreder Baobab-blade til
soltørring.
Djeneba og hendes mor samler sheanødder i marken.

Nørkledamerne holder basar i konfirmandstuen efter gudstjenesten i
Skellerup kirke kl. 14.00.
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.
Alle er meget velkomne.
Nørkledamerne og Lone Wellner
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Mange tak til alle dem, der kom til mit
jubilæum. Tak for taler og gaver og ikke
mindst for den store venlighed og åbenhed
jeg har mødt i 25 år som sognepræst i
Skellerup og Ellinge.
Lone Wellner Jensen
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Julekoncert i Ellinge Kirke
4. søndag i advent
kl. 19.30.
Medvirkende: Sopran Lara Bisserier,
Skellerup - Ellinge Kirkekor, og organist
Peter Eriksen.
Programmet
julemusik.

består

selvfølgelig

af

Sangaften
i Skellerup konfirmandstue
med Therese Andreasen
og Hans Henriksen.
Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 19.00
Aftenen indledes med Therese og Hans
som synger et udvalg af deres repertoire.
Efter kaffen vil der blive mulighed for at
synge fra Højskolesangbogen efter
publikums ønsker.
Fri entre

Koncert med blæs
i Skellerup kirke
Søndag den 4. marts 2012 kl. 19.30.
På aftenens program er blæsermusik i
forskellige variationer.
Aftenens solister er Mads Lunde på
trompet og Jesper Rosenkilde på trombone akkompagneret af Peter Eriksen på
kirkens orgel.
Solisterne lover et underholdende program med både kendt og nyt.
Fri entre

Til sognenes børn

Kom os se en god
dukketeaterforestilling
om julen!
Søndag den 18. december inviteres
sognenes børn og deres familier til
dukketeaterforestilling med Dukketeater Svantevit i Skellerup kirke.
For nogle år siden var de på besøg til
skolens juleafslutning i kirken, nu kommer de igen med en ny forestilling om
Jesu fødsel. ”Juleevangeliet” hedder
forestillingen.
Vi begynder i konfirmandstuen kl. 15.00
med lidt julegodt og et par julesange og
salmer. Forestillingen begynder kl. 16.30
i kirken. Der er gratis adgang.
Kirken bliver mørkelagt af hensyn til
forestillingen, så den er ikke beregnet på
de helt små.
Menighedsrådene
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Kulturklubben
Hvert år er der mulighed for at få nogle kulturelle oplevelser sammen
med andre fra sognene.
I år er programmet følgende:

26. januar 2012
Koncert med orkestermusik af Schubert
i Odense Koncerthus kl. 17.30

29. marts 2012
Biograf. Premiere på filmen: Dronningen og Livlægen.
Tidspunkt aftales senere

18. april
Få en kunstoverraskelse. Kl. 13.00
Vi mødes i konfirmandhuset. Her vil være en kort introduktion til det, vi
skal opleve, samt et lille traktement.
Det koster 300 kr. at være med.
Der er mulighed for 25 deltagere efter ”først til mølle”-princippet.
Kupon og penge indleveres i præstegården.

Tilmelding
Navn

...........................................................................................

Telefon og E-mail ...........................................................................................
Adresse

...........................................................................................

Kan køre til arrangementerne?

□

Ja

□

Nej
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Tak for sommerens
blomster

Gravsted på
Skellerup
kirkegård
Lasse Søgaard blev midt i sommer bisat
fra Ullerslev kirke.
Mange tror derfor, at hans urne også er
sat ned i Ullerslev og kører derfor forgæves dertil for at besøge hans gravsted.
Lasses familie har ønsket, at vi gør opmærksom på, at hans gravsted er på
Skellerup kirkegård. Det er nordøst for
kirken i det lille urneanlæg.

Sommeren igennem har kvinder fra
Ellinge sogn på skift sat blomster på
alteret i kirken.
Dejlige havebuketter har pyntet alteret
til gudstjenesterne. En smuk måde at
vise sin kærlighed til vores sognekirke
på!
Menighedsrådet ville gerne sige tak for
hjælpen, derfor blev der arrangeret en
lille middag i konfirmandhuset for
”blomsterpigerne”. Det blev til en hyggelig middag, medens det meste af
Danmark så fodbold.
Vi håber, at der til næste forår stadig er
nogle kvinder i sognet, som vil hjælpe
med blomster. Kig i det næste kirkeblad,
hvis du har lyst til at blive en af
”blomsterpigerne” !
Ellinge menighedsråd

LWJ

Kulturklubben
Se programmet på side 9.
Kupon og penge indleveres i præstegården.
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Siden sidst
i kirkerne
Skellerup Kirke

Sognepræst
Lone Wellner Jensen, Skellerup præstegård,
5540 Ullerslev. Tlf.: 6535 1118
Konfirmandhuset, Tlf.: 6535 1148
Louise Buch Jensen
Nørregade 4, 2. Th. 5800 Nyborg
Tlf.: 2055 4534

Døbte
4/9-2011
11/9-2011
11/9-2011

Malcom Haig Rönfeld
Laura Schrøder
Konrad Axel Parkhøi

Begravede/Bisatte
1/7-2011
Lars Hatting Søgaard
27/7-2011 Ingrid Marie Rasmussen
29/7-2011 Anna Marie Höyer Nielsen

Ellinge Kirke
Døbte
7/8-2011

Victor Bergholdt List

Begravede/Bisatte
30/7-2011 Anna Marie Andersen

Kirkebladenes årgang
Alle kirkebladene, helt tilbage fra 1981,
er nu lagt på www.ellinge.dk.
Under arbejdet med at scanne bladene
blev noget underligt med årgangene
konstateret.
I 1998 hedder årgangen - 18. årgang.
I 1999 hedder årgangen - 11. årgang.
Kan nogen venligst hjælpe med en
forklaring på denne besynderlighed?

Sidste frist for aflevering
Kirkebladet nr. 1, 2012 er planlagt udsendt i uge 8 (20.-26. februar 2012).
Sidste frist for aflevering af materialer til
bladet er:
Onsdag den 25. januar 2012, kl. 12.00.

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.: 4053 7231
Kasserer Merete Toftegaard Hansen,
Pårupvej 59, Tlf.: 6598 1942
Kirkeværge Peder Drud Sørensen,
Såderupvej 3, Tlf.: 2128 7865
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.
Gravermedhjælper Judith Johansen,
Kirkeballe 2E, Tlf.: 2022 9821
Kirkebladet
Ansvarshavende: Lone Wellner Jensen
Produktion:
Grafisk Center Langeskov A/S
Tlf.: 6338 3940
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Gudstjeneste
20. november - 22. s.e. Trinitatis
Skellerup, Louise Buch Jensen ......... Kl. 10.15
Ellinge, Louise Buch Jensen .............
9.00

8. januar - 1.s.e.h.3.k.
Skellerup, Louise Buch Jensen ......... Kl. 9.00
Ellinge, Louise Buch Jensen ............. Kl. 10.15

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

15. januar - 2.s.e.h.3.k.
Skellerup, Lone Wellner Jensen ....... Kl. 10.15
Ellinge, Lone Wellner Jensen ........... Kl. 9.00

27. november - 1. søndag i Advent
Skellerup, Lone Wellner Jensen ....... Kl. 10.15
Ellinge, Lone Wellner Jensen ........... Kl. 19.30

22. januar - 3.s.e.h.3.k.
Skellerup ............................................
Ingen
Ellinge, Lars Ole Jonssen .................. Kl. 9.00

4. december - 2. søndag i Advent
Skellerup *, Lone Wellner Jensen ..... Kl. 14.00
Ellinge ...............................................
Ingen
* Åbent hus
11. december - 3. søndag i Advent
Skellerup, Louise Buch Jensen ......... Kl. 9.00
Ellinge, Louise Buch Jensen ............. Kl. 10.15

25. januar - Fyraftensgudstjeneste
Skellerup, Louise Buch Jensen ......... Kl. 17.00
Ellinge ................................................
Ingen

18. december - 4. søndag i Advent
Skellerup, Dukketeater ...................... Kl. 16.30
Ellinge, Koncert ................................. Kl. 19.30

5. februar - Septuagesima
Skellerup, Louise Buch Jensen ......... Kl. 9.00
Ellinge, Louise Buch Jensen ............. Kl. 10.15

24. december - Juleaften
Skellerup, Lone Wellner Jensen ....... Kl. 15.00
Ellinge, Lone Wellner Jensen ........... Kl. 16.30

12. februar - Seksagesima
Skellerup, Lone Wellner Jensen ....... Kl. 10.15
Ellinge, Lone Wellner Jensen ........... Kl. 9.00

25. december - Juledag
Skellerup, Louise Buch Jensen ..........Kl. 11.30
Ellinge, Louise Buch Jensen ............. Kl. 10.15

19. februar - Fastelavn
Skellerup, Lone Wellner Jensen ....... Kl. 9.00
Ellinge, Lone Wellner Jensen ........... Kl. 10.15

26. december - 2. Juledag
Skellerup, Lone Wellner Jensen ....... Kl. 10.15
Ellinge, Lone Wellner Jensen ........... Kl. 9.00

26 februar - 1.s. i fasten
Skellerup, Lone Wellner Jensen ....... Kl. 10.15
Ellinge, Lone Wellner Jensen ........... Kl. 9.00

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

29. februar - Fyraftensgudstjeneste
Skellerup ...........................................
Ingen
Ellinge, Lone Wellner Jensen ........... Kl. 17.00
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29. januar - Sidste s.e.h.3.k.
Skellerup ............................................
Ingen
Ellinge, Lars Ole Jonssen .................. Kl. 11.30

