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Skellerup og Ellinge sogne

Efterårets valg
Der er noget om, at man oplever, at tiden
flyver afsted - især hvor man er i godt
selskab - for til efteråret er det fire år
siden, at der sidst var valg til
menighedsrådet. Det er således allerede
tiden for et nyt valg.
Nu har foråret endnu ikke meldt sin
ankomst og jeg skriver allerede om et
valg, som først kommer til efteråret,
hvorfor man med rette kan sige, om det
ikke er at være i meget god tid.
Bestemt, men vi ved allerede nu, at nogle
af rådets medlemmer ønsker at udtræde,
hvorfor det lige her en god idé at vise
rettidig omhu, som man siger.
At deltage i rådets arbejde indeholder
mange aspekter. Det drejer sig både om
økonomi, kultur, personaleledelse m.v.,
hvor alt selvfølgelig tager sit afsæt i
kirkens liv. Hvad vi i rådet beslutter, skal
være årets aktiviteter, skal være et
supplement til de aktiviteter, som ellers
løber af stabler i sognene og hvor vores
klare udgangspunkt er kirken sammen
med en høj prioritering af musik og
samvær.

Kirkekoncerter samt korets deltaget i
flere kirkelige handlinger er eksempler
på det musiske og sidste års
sommermøde med besøg af Anders
Agger er et andet eksempel på et indhold,
som i høj grad skabte samvær en søndag
eftermiddag i september.
Jeg mener, at det faktisk er vigtigt
allerede nu at gøre sig nogle tanker, om
man gerne vil være med til at sætte sit
præg på, hvad menighedsrådet skal
arbejde med de næste fire år.
I de næste numre af kirkebladet vil der
komme flere oplysninger af praktisk
karakter i forhold til opstilling af
kandidater samt selve valget.
Ønsker du at høre mere om rådets
arbejde, er du hjertelig velkommen til at
kontakte mig på tlf. 40 53 72 31.
Vibeke Bruun Møller
formand for Skellerup
menighedsråd

og

Ellinge

Forside foto
Den 18. december 2011 var der
dukketeater med Svantevit i
Skellerup Kirke, hvor mange børn
kom med forældre og bedsteforældre, for at opleve forestillingen
"Juleevangeliet", der blev en stærk
oplevelse i både handling, lys,
farver og lyd.
På forsidebilledet er dukkerne anbragt, klar til forestillingen.
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Ældreudflugt
Sognenes ældre inviteres på udflugt

Torsdag den 24. maj
Turen går til Fåborg
Vi skal besøge Den japanske Have, hvor
vi får rundvisning og drikker kaffe.
Derefter tager vi til Fåborg og besøger
kirken, hvor pastor Marianne Kistrup
fortæller om dens historie.
Vi slutter dagen med middag på
Hundstrup Kro.

Menighedsrådet er værter ved kaffe og
middag, dog er drikkevarer til middagen
for egen regning.
Nørkledamerne har arrangeret, og vi
kører med Erik Lunds busser.
I forbindelse med busturen beder vi om
50 kr. pr. deltager til sognenes børnearbejde.
Pastor
Marianne Kistrup

Vi kører fra Skellerup kirke kl. 12.00, og
fra Ellinge kirke kl. 12.15.

Tilmelding skal ske senest den 20. maj. Max. antal deltagere er 55.
Send eller aflevere kupon til : Trine Thybo, Højbjergvej 12 B, Skellerup

Tilmeldingsblanket

Ældreudflugt 24. Maj 2012

Navn: ______________________________
Adresse: ____________________________
Tlf.: _____________________

Påstigning
□ Skellerup Kirke

□
□

Ellinge Kirke
Jeg er diabetiker
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Påskeblomst
Af Louise Buch Jensen
”Hvis Kristus ikke er opstået, er vi de
ynkværdigste af alle mennesker,” siger
Paulus. For så har vi kristne sat vores lid
til en mand, der endte sit liv på et kors.
En mand, der råbte på sin Gud, og hans
Gud svarede ikke. Så var det løgn alt
sammen; alt det, Jesus havde gjort og
sagt. Og så var han bare endnu en
sindsforvirret, religiøs fantast, som
verden har set så mange af både før og
siden. Hvis det hele var endt langfredag
med den forladte skikkelse på korset, så
var vi da i sandhed ynkelige, hvis vi
havde sat al vores lid til ham.
Men det gjorde det jo ikke! Han stod
op af graven igen på den tredje dag. Gud
oprejste ham, og derved vedkendte Gud
sig ham, dvs. Han stod ved alt, hvad
Jesus havde gjort og sagt. Alt det, Jesus
havde vidnet om Guds kærlighed og vilje
til forsoning, var sandt; det står til
troende.
Det er den første betydning af
opstandelsen; at Jesus talte sandt, og at
han var den, han sagde, han var: Guds
søn. Og den anden betydning er, at nu er
døden ikke længere skal herske over os,
men vi har håbet om det evige liv. Men vi
har intet bevis for det. Ingen så, hvad der
skete den morgen. Men troen siger, det
er sandt, og så må vi leve uden beviser.
Det er ikke altid lige let. Selv
salmedigteren Grundtvig, der ellers
skrev så triumferende om opstandelsen,
kunne komme i tvivl. Han, der skrev
”Tag det sorte kors fra graven, plant en
lilje hvor det stod!”, kom i svære kriser i
sit liv og i sin tro. Nogle af hans største
salmer blev til i de kriser, hvor han
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sloges med livets dybeste spørgsmål. Om
opstandelsen grubler han: Er det virkelig
sandt?
Svaret fandt han hos påskeliljen –
som alle dage har været noget billigt
skidt! På Grundtvigs tid var det en
”bondeblomst”, som han siger. Den var
ikke fin og fornem som rosen eller liljen,
og i dag, ja, der kan man få 3 bundter af
dem for 15 kr. i Netto. Men den giver
svaret, siger Grundtvig. Ligesom den
springer op af jorden og folder sine gule
blade ud, sådan springer livet frem af
den sorte grav påskedag.
Men det er jo ikke noget argument,
det er ikke noget bevis for Jesu
opstandelse. Det er en overbevisning, en
tro.
Grundtvig
lader
påskeliljen
forkynde troen for sig. For det vigtigste
her i livet kan vi ikke bevise. Vi kan ikke
bevise overfor et andet menneske, at vi
elsker ham eller hende. Vi kan gøre nok
så meget for den anden for at prøve at
vise det, men vi kan ikke bevise det. I
sidste ende må den anden tro os; tro os
på vort ord. For livet bliver fattigt, hvis vi
kun skal bygge det på det, der kan
bevises.
Men nu stod Kristus op af graven ”som
førstegrøden af de hensovede”, som
Paulus siger. Dvs. at han er den første, og
at vi skal følge efter ham - ud på den
anden side af døden – til nyt liv. For
fællesskabet med ham skal fortsætte –
også på den anden side af det, som vi
troede, var grænsen for alt.
Glædelig påske.
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Børnene i dagpleje var på besøg i Skellerup Kirke
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Salg ved Julebasar Kaffe 1.320,- kr. Basar 2.134,- kr.
Indsamling i Ellinge Kirke Kirkens Korshær kr. 487,- Det Danske Bibelselskab kr. 168,7

Inden der var dukketeater, fik børnene en forfriskning i konfirmandhuset.
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Konfirmander 2012
Ellinge kirke den 15. april

Skellerup kirke den 22. april

Jacob Jonas Jørgensen
Ferritslevvej 137, Ellinge

Rasmus Dyrendal Munkebo
Hindemaevej 62, st. th. Ullerslev

Jonas Larsen
Ferritslevvej 84, Ellinge

Martin Jelstrup Christophersen
Granvej 149, Ullerslev

Patrick Viberg Bøgelund
Toftegårdsvej 6, Ellinge

Magnus Henriksen
Ferritslevvej 68, Ellinge

Tascha Matthiesen
Kirkeballe 2 D, Ellinge

Jakob Dupont Drud Sørensen
Såderupvej 3, Såderup

Marlene Møller Pedersen
Toftemarken 9, Ellinge

Oliver Sander Gregersen
Vibevej 3, Ullerslev

Anika Kristiansen
Ferritslevvej 100, Ellinge

Nanna Marie Hansen
Hovmarken 1, Skellerup
Mie Høyer
Højbjergevej 11 Skellerup
Sandrine Tina Brønning Sørensen
Ved Mosen 7, Såderup
Ellen Fraling, Højbjergvej 2
Skellerup
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Peter Eriksen har taget
sin afsked som organist
Vores dygtige og afholdte organist Peter
Eriksen har sagt sit organistembede op.
Han vil fremover bruge sin uddannelse
som cand. mag. til at undervise på VUC.
Da Peter i august 2006 søgte det ledige
organistembede ved kirkerne og
prøvespillede i Skellerup kirke, havde
menighedsrådet svært ved at tro på sit
held.
Vi hørte det med det samme – en
organist med overskud af musikalitet og
indfølingsevne. I samtalen bagefter
fornemmede vi, at Peter var et
imødekommende menneske med et
stort overskud.
Fornemmelsen viste sig at være helt
rigtig. Vi har i menighedsråd og i
personalet
haft
en
meget
fint
samarbejde med Peter, som vi gerne vil
takke for. Peter er altid positiv, altid
konstruktiv og fuld af optimisme, og det
er der brug for også på den kirkelige
arbejdsplads.
Peters orgelspil vil vi komme til at savne.
Søndag efter søndag har jeg tænkt, at det
spil har vi næsten ikke fortjent. Elegant,
spændende og meget velforberedt. Det
er ord, jeg umiddelbart kommer i tanke
om, når jeg tænker på Peters orgelspil til
gudstjenester, kirkelige handlinger og
koncerter. Det er ikke mindst hans
fortjeneste, at vi i dag har et velsyngende
kor og et fint koncertliv ved vore kirker.
Mange tak for det.
Der vil blive mulighed for at tage afsked
med Peter og ønske ham held og lykke
med det nye job.
Vi holder efter koncerten den 4. marts kl.
19.30 en lille afskedsreception i
konfirmandhuset.
Alle er velkomne.
På menighedsrådets vegne
Lone Wellner
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Peter Eriksen

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

Siden sidst
i kirkerne
Skellerup Kirke
Døbte
3/12-2011
15/1-2012

Emilie Maagaard
Phillip Engel Kristiansen

Begravede/Bisatte
26/11-2011 Jens Schøn
10/12-2011 Varny Hansen
30/12-2011 Jørgen Fridmann

Ellinge Kirke
Døbte
23/10-2011 Noah Lykke Raaby
6/11-2011 Alaia Mynthe Frisch
Vestergaard Pedersen
8/1-2012
Frederik Holmsted
Henriksen
Viede
25/11-2011 Stina Maria Hansen og
Frank Rosenlund Matthiesen
Begravede/Bisatte
11/11-2011 Grethe Konny Damgaard
Larsen
20/1-2012 Kristian Hedeager
24/1-2012 Edith Marie Christiansen

Sidste frist for aflevering
Kirkebladet nr. 2, 2012 er planlagt udsendt i uge 21 (21.-27. maj 2012).
Sidste frist for aflevering af materialer til
bladet er:
Onsdag den 11. april 2012, kl. 12.00.

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
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
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
4. marts - 2. søndag i fasten
Skellerup, Koncert ............................ Kl. 19.15
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 10.15

29. april - 3. søndag efter påske
Skellerup, Lars Ole Jonssen ............. Kl. 9.00
Ellinge, Lars Ole Jonssen ................. Kl. 11.30

11. marts - 3. søndag i fasten
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl. 10.15
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 19.30

4. maj - Bededag
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl. 10.15
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 9.00

18. marts - Midfaste
Skellerup, Louise Buch Jensen ......... Kl. 10.15
Ellinge, Louise Buch Jensen ............. Kl. 9.00

6. maj - 4. søndag efter påske
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl. 9.00
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 10.15

25. marts - Mariæ bebudelsesdag
Skellerup, Louise Buch Jensen ......... Kl. 9.00
Ellinge, Louise Buch Jensen ............. Kl. 10.15

13. maj - 5. søndag efter påske
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl. 10.15
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 9.00

1. april - Palmesøndag
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl. 10.15
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 9.00

17. maj - Kristi Himmelfarts dag
Skellerup, Lars Ole Jonssen ............. Kl. 9.00
Ellinge ...............................................
Ingen

5. april - Skærtorsdag
Skellerup, Louise Buch Jensen ......... Kl. 10.15
Ellinge, Louise Buch Jensen ............. Kl. 19.30

20. maj - 6. søndag efter påske
Skellerup, Louise Buch Jensen ......... Kl. 10.15
Ellinge, Louise Buch Jensen ............. Kl. 9.00

6. april - Langfredag
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl. 9.00
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 10.15

27. maj - Pinsedag
Skellerup Lone Wellner .................... Kl. 11.30
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 10.15

8. april - Påskedag
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl. 11.30
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 10.15

28. maj - 2. Pinsedag
Skellerup ...........................................
Ingen
Ellinge, Lone Wellner (Kirkekaffe) .. Kl. 19.30

9. april - 2. Påskedag
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl. 10.15
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 9.00

3. juni - Trinitatis
Skellerup, Louise Buch Jensen ......... Kl. 9.00
Ellinge, Louise Buch Jensen ............. Kl. 10.15

15. april - 1. søndag efter påske
Skellerup ...........................................
Ingen
Ellinge, Lone Wellner (Konfirmation) Kl. 10.15

10. juni - 1. søndag efter Trinitatis
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl. 10.15
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 9.00

22. april - 2. søndag efter påske
Skellerup, Lone Wellner (Konfirmation) Kl. 10.15
Ellinge ...............................................
Ingen

17. juni - 2. søndag efter Trinitatis
Skellerup, Lone Wellner ................... Kl. 9.00
Ellinge, Lone Wellner ....................... Kl. 10.15
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