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Der brænder en ild
”Der brænder en ild, den brænder for dig,
den brænder i tusinde flammer”.
Sådan begynder en gammel børnesang – og
dans. Og den fortsætter: ”Tag mig ved hånd,
sving du mig om, jeg vil så gerne danse.”
Her i disse sommerdage – hvor vi har rundet
Sankt Hans og dens ild og bål og nu nærmer os højsommer med brændende varme –
tænkte jeg, at det var godt at blive mindet om
denne gamle sang.
For, der brænder en ild – i ethvert menneske.
En ild – af ønsker og drømme der holder os i
live dag efter dag.
En ild – af varme, venskab og kærlighed til de
mennesker vi deler liv med.
En ild, der sætter gang i livets fest og dans.
En mand, der virkelig holdt af livet og livets
dans – er digteren Jens August Schade (10.
januar 1903 – 20. november 1978).
I sine erindringer skriver han:
”Om morgenen vågnede jeg og velsignede
Vorherre – i en lille takkebøn for alt det vidunderlige, jeg oplevede. Da jeg i mit stille
sind havde sagt: ”Jeg velsigner dig” fik jeg,
imod enhver forventning, et øjeblikkeligt
svar: ”Vær selv velsignet”. Og efter en pause:
”Hver dag”.
Der brænder en ild i ethvert menneske – men
der brænder også en ild for ethvert menneske.
Tag mig ved hånd – sving du mig om – jeg vil
så gerne danse…
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Ordene er nærmest som en bøn om, at livet
vil møde os og bringe os glæde.
I det nye testamente er der en fortælling om,
hvordan Jesus og nogle af hans disciple på en
bjergtop – bliver mødt af Guds lys.
I det lys, er alt godt, varmt og uden bekymringer, og en af disciplene foreslår da også
straks – at dér skal de blive.
Men Jesus tager dem alle med ned igen – til
den vanskelige jordiske virkelighed. Og det er
altid den vej Jesus vælger i biblen – fra himlen ned mod jorden – for at være sammen
med mennesker og byde op til dans – også de
mennesker, der blev betragtet som uværdige
og uden betydning.
Jesus nægtede at se mennesker fra enhver
synsvinkel, der gjorde dem ubetydelige.
Han steg ned og levede blandt dem og bandt
sig til dem i kærlighed.
Dermed gav han hvert enkelt menneske en
uendelig værdi. Også de foragtede og dem
der foragtede sig selv.
Mennesket har den værdi, kærligheden sætter
det til, og aldrig nogensinde er hvert enkelt
menneskes værdi blevet anslået højere end af
den kærlighed, der var stærkere end døden.
Mere er der egentlig ikke at tilføje – ”der
brænder en ild – den brænder for dig – den
brænder i tusind flammer”.
Karin Nebel

Sommermøde
Søndag den 6. september i Skellerup Kirke og Sognehus
Sommermødet begynder med en fest-gudstjeneste i Skellerup Kirke kl. 14. Ved gudstjenesten varetages af Preben Kok og vores kor
medvirker, ligesom vores fine nye kniplingebort vil pryde alterbordet.
Efter gudstjenesten serveres der kaffe og dejlig kage i Sognehuset.
Vi får i år besøg af Preben Kok, der i mange
år har været sogne- og sygehuspræst i Vejle
og forfatter til bogen: ”Skæld ud på Gud”.
”Jeg forlanger ikke, at min forstand skal forstå det, som min tro ved”, siger Preben Kok,

der ud over at arbejde med alvorligt syge
mennesker, også selv kender til, at livet bliver
udfordret af sygdom.
Som ung forsøgte han at fyre Gud, men det
blev i stedet til et langt arbejdsliv som præst.
Preben Kok er ikke bange for at tale om menneskets magtesløshed og han har i sit arbejde
hjulpet mennesker til at give op – og dermed
slippe Guds kraft fri.
Velkommen til en spændende dag!
Pris for kaffe og kage – 30 kr.
som går til vores sponsor-børn.

3

Skal du konfirmeres til sommer?
Invitation til kommende konfirmander og deres forældre
Søndag den 30. august byder vi velkommen til det kommende års konfirmander ved gudstjenesten i Skellerup Kirke kl. 10.30.
Efter gudstjenesten er der indskrivning til både konfirmandundervisning og konfirmation.
Her får du en plan over undervisningen, som den kommer til at foregå indtil jul.
En del af undervisningen er, at du sammen med én anden konfirmand skal være med til at
forberede en gudstjeneste.
Vores konfirmandtur til København vil der også blive orienteret om.
Der bliver serveret frokost i sognehuset.

Skal du gå i 3. klasse?
– så kom og bliv mini-konfirmand
ved Skellerup og Ellinge Kirker!
Mini-konfirmand er et tilbud til dig der går i 3. klasse.
Vi skal på opdagelse i vores kirker – finde det gemte
kranium og op i tårnene.
Vi skal lave en fisk og en fugl – og finde ud af, hvad de to dyr har med kirke og kristendom
at gøre.
Vi skal synge og lege – og så skal vi høre nogle af historierne fra biblen.
Og vi skal i teatret i Odense lørdag den. 7. november kl. 16 og se ”Brødrene Løvehjerte”.
Til afslutningsgudstjenesten søndag den 15. november får du et diplom.
Mini-konfirmand undervisningen er onsdage kl. 14.15 – 15.30 i Sognehuset ved Skellerup
Kirke.
Onsdag den 21. oktober, 28. oktober, 4. november og 11. november.
Lørdag den 7. november og søndag den 15. november
Indskrivning til mini-konfirmand sker i forbindelse med gudstjenesten søndag den
30. august kl. 10.30 i Skellerup Kirke, hvor vi glæder os til at se dig og dine forældre.
Der serveres frokost i sognehuset.
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Morgensang…
begynder igen onsdag den 12. august
Vi mødes kl. 10 i Sognehuset ved
Skellerup Kirke.
Der serveres et stykke brød, kaffe og te
– og så synger vi af hjertens lyst fra
højskolesangbogen.
Kom og vær med til disse hyggelige og
uformelle sang-morgener.
Sangudvalget står sognepræst Karin Nebel
for – klaveret varetages af Stephan Kaae.

Nyt fra menighedsrådet
Der lægges i øjeblikket sidste hånd på den nye struktur i Kerteminde provsti, hvilket betyder,
at menighedsrådet om kort tid vil gå i gang med en renovering af præstegården, da vi ved årets
udgang igen kan ansætte en præst med bopæl i Skellerup.
Vore kirkegårde står så fine som overhovedet muligt, blomsterne blomstrer op og vore kirker
har det godt.

Knipleri
I nogle måneder har der været ekstra gang i kniplebrættet hjemme hos Grethe Skytthe. For
vi er så heldige i Skellerup Kirke, at Grethe har tilbudt at kniple en ny bort til alterdugen.
Motivet er fisk – det hemmelige symbol, som de første kristne brugte, når de mødtes, for at
undgå at blive opdaget af den Romerske statsmagt. De kristne tegnede en fisk på deres hus
når de skulle mødes – eller tegnede den for hinanden, for at være sikre på, at den anden også
kendte dette symbol og var en del af kirken.
Første gang den fine bort vil være at se i Skellerup Kirke er til sommermødet den 6. september.
Fra Skellerup Kirke skal der lyde en stor tak til Grethe Skytthe for det vidunderlige og store
arbejde hun har haft med vores nye alter-bort.
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Årets konfirmander

Skellerup-Ellinge Kirkekor og
Skellinge-Koret.
I Skellerup-Ellinge Kirkekor arbejder vi målrettet på at blive bedre sangere og dermed
også et bedre kor. Derfor får alle koristerne
solo-undervisning.
For dem der har fulgt koret vil det være tydeligt at der er sket kæmpestore fremskridt med
koret. De 8 korister frembringer en fylde og
klang som er rigtig dejlig at høre på. I kirkekoret kunne vi godt bruge 3 sangere mere
- en bas, en tenor og en alt.
Der kræves selvfølgelig visse forkundskaber
for at være med og en hel del entusiasme. Når
det så er sagt er det super-hyggeligt at være
med i koret og man vil opleve en personlig
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udvikling igennem sangen. Kontakt korleder
Stephan Kaae, hvis du er interesseret.
Skellinge-Koret har i den sidste tid bl.a. arbejdet med sange af Lars Lilholt, svenske
salmer fra Dalarna og et klassisk stykke af
Stephan Kaae.
I Skellinge-Koret lægger vi stor vægt på sangglæde og det sociale samvær.
Har du lyst til at synge med i koret, så er det
bare med at komme efter sommerferien og
være med. Alle er meget velkomne.
Organist og korleder
Stephan Kaae

Siden sidst
i kirkerne:
Skellerup Kirke:
Døbte:
29/3 – 2015

Emma Sofie Jensen

Konfirmerede:
12/04 – 2015 Rasmus Vive Andreassen
		Hans-Ejnar Elnegaard
		Christine Toft Iversen
Viede:
06/06 – 2015
		
27/06 – 2015
		

Charlotte Bæk Caspersen og
Yoel Alexander Caspersen
Helle Overgaard Kirk og 		
Christian Sand Kirk

Begravede/bisatte:
17/06 – 2015 Erling Stevns Møllegaard
24/06 – 2015 Sigrid Elena Hansen

Ellinge Kirke:
Døbte:
05/04 – 2015 Liam Sivekær Poulsen
18/04 – 2015 Anna Olympia
		Borsdal Toftegaard
17/05 – 2015 Sally Marie Baltzer
14/06 – 2015 William Chris Pode
Konfirmerede:
19/04 – 2015 Sune Fredslund Hansen
		Ida Henriksen
		
Kian Banke Larsen
		
Stine Møller Pedersen
		
Julie Emilie Rommedahl
Begravede/bisatte:
27/03 – 2015 Karl Erik Østergaard
		Kristensen
25/03 – 2015 Tove Margrethe Mortensen

Sognepræst:
Karin Nebel
Tlf.: 30 48 35 39
Mail: kaneb@km.dk
Præstekontor:
Dalgaard - Odensevej 13a, 5540 Ullerslev
Skellerup Sognehus
Skellerup Bygade 44, 5540 Ullerslev
Privat: Klostergade 40, 5600 Faaborg
Menighedsrådsformand:
Peder Drud Sørensen
Såderupvej 3, 5540 Ullerslev
Tlf.: 21 28 78 65
Kirkeværge Skellerup:
Pia Skytthe Pedersen
Pårupvej 3b, 5540 Ullerslev
Tlf.: 24 21 79 16
Kirkeværge Ellinge:
Erik Søgaard
Pårupvej 57, 5540 Ullerslev
Tlf.: 22 79 84 17
Graver:
Pia Bruun Nau – Tlf.: 25 44 96 25
Organist:
Stephan Kaae – Tlf.: 25 77 31 23
Kirkesanger:
Jesper Bech Madsen – Tlf.: 29 27 01 63
Præstesekretær:
Lisbeth Andersen
Mail: liand@km.dk
Henvendelser vedrørende attester,
navngivning og navneændringer rettes
gerne til vores præstesekretær.
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Gudstjenesteplan og kalender:
Søn. den 19. juli

7.s.e.trin

v. Karin Nebel		

Ellinge 17.00

Søn. den 26. juli

8.s.e.trin

v. Knud Erik Kristensen

Ullerslev 14.00

Søn. den 2. august

9.s.e.trin

v. Søren Holm		

Skellerup 9.00

Søn. den 9. august

10.s.e.trin

v. Søren Holm		

Ellinge 14.00

Søn. den 16. august

11.s.e.trin

v. Karin Nebel		

Skellerup 9.00

Søn. den 23. august

12.s.e.trin

v. Søren Holm		

Ellinge 10.30

Søn. den 30. august

13.s.e.trin

v. Karin Nebel		

Skellerup 10.30

Søn. den 6. sept.

Sommermøde

v. Preben Kok		

Skellerup 14.00

Søn. den 13. sept.

15.s.e.trin

v. Karin Nebel		

Ellinge 9.00

Søn. den 20. sept.

16.s.e.trin

v. Karin Nebel		

Skellerup 10.30

Søn. den 27. sept.

17.s.e.trin

v. Søren Holm		

Ellinge 9.00

Søn. den 4. okt.

18.s.e.trin

v. Søren Holm		

Skellerup 10.30

Søn. den 11. okt.

19.s.e.trin

v. Karin Nebel		

Ellinge 10.30

Onsdag den 12. august 		

Morgensang i Sognehuset ved Skellerup Kirke kl. 10.00

Søndag den 30. august		

Indskrivning til konfirmation og mini-konfirmand undervisning.

Søndag den 6. september

Sommermøde med Preben Kok, Skellerup Kirke kl. 14.00

Onsdag den 9. september

Morgensang i Sognehuset ved Skellerup Kirke kl. 10.00

Onsdag den 7. oktober		

Morgensang i Sognehuset ved Skellerup Kirke kl. 10.00

Kirkebil: Ferritslev Taxi - Tlf.: 65 98 11 22
Kirkebilen kan benyttes til alle arrangementer og gudstjenester.
Kirkebilen skal bestilles dagen inden den skal bruges. Du ringer selv direkte til Ferritslev Taxi.

