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Skellerup og Ellinge sogne

Når verden kommer forbi
Da jeg denne morgen kørte fra Faaborg til mit
kontor i Ullerslev, kom jeg forbi tre unge mænd
der stod og tomlede. I sort tøj og med høje hatte
stod de i vejkanten med deres oppakning. De var
alle tre navere – fra Tyskland.
Navere er unge mænd – og en enkelt kvinde,
der efter endt læretid i et håndværksfag tager på
valsen.
I dag er der ikke mange navere tilbage – man regner med omkring 350. Af disse er en håndfuld
fra Danmark, og ellers er de fra Skandinavien,
Tyskland og Østrig.
Naver-traditionen går tilbage til 1900 tallet. En
naver forpligter sig på at rejse fra sted til sted i 3
år og én dag. En naver skal opholde sig mindst
50 km borte fra sit fødehjem.
Navere er let genkendelige med deres sorte tøj –
Kluft, som består af en sort hat, en hvid skjorte
med et sort slips bundet i den øverste knap som
tegn på ærbarhed, sorte bukser, vest og jakke.
De må bære urkæde og ørering med deres håndværks tegn.

Spørger man en hvilken som helst far i verden
om, hvad der i bund og grund giver livet værdi
– vil svaret være det samme: at han kan passe på
dem han elsker.
Og det er da forunderligt!
Som mennesker deler vi livsvilkår med hinanden, uanset hvor i verden vi er.

Men altså – af de 350 navere der findes, mødte
jeg så de tre. Den ene havde et halvt år tilbage –
de to øvrige noget længere.

Og så rejste konfirmanderne, Lone Wellner og
jeg en tur ud i verden, da vi i januar var på den
årlige konfirmandtur til København og havde
nogle dejlige dage.
Vi var blandt andet på byvandring med en
mand, der efter 20 år som topkriminel inden for
narkoverdenen og selv afhængig af kokain, var
kommet ud af det hele. Det var et meget spændende møde og det satte en masse tanker i gang
om at gøre mennesker ondt og om at få tilgivelse.
Vi var også på Statens museum for Kunst. Her så
vi 5 udvalgte værker under overskriften ”Mellem
liv og død”. Konfirmanderne var derefter i museets værksted og lavede selv nogle kunstværker,
under den bundne opgave at det skulle handle
om liv og død og en passage imellem. Billederne
der pryder forsiden er nogle af disse.

Men det slog mig – hvor dejligt det er, når verden sådan kommer forbi.
Når mennesker mødes åbent og uden frygt. Når
livsbaner krydses for et kort øjeblik.
Det minder mig om, hvor stor og dejlig verden er.
Minder mig om, hvordan vi som mennesker altid er mennesker, uanset hvor vi kommer fra eller
hvad vi laver eller hvad vi tror på.
Menneskelivet har dén hemmelighed – uanset
hvor i verden det er – at vi som mennesker, altid
er afhængige af hinanden.
Spørger man en hvilken som helst mor i verden
om, hvad hun føler for sit lille barn – så vil svaret være det samme: kærlighed og håbet om at
kunne beskytte det lille barn.
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Siden sidste Kirkeblad – er verden også kommet
forbi i form af en hilsen fra de to børn, som vi
som kirke betaler skolegang for gennem Børnefonden.
Djeneba på 12 og Salamatou på 9. En pige og en
dreng fra henholdsvis Mali og Togo.
Djeneba kæmper med at være dygtig i skolen.
For at øge støtten til hende fra hendes forældre,
der begge er analfabeter, får forældrene nu hjælp
til at lære at læse og skrive.
Salamatou klarer sig godt i skolen og er en stor
hjælp for hans klassekammerater.
Begge børns familier får støtte omkring deres
landbrug for at stabilisere deres livsgrundlag.

Karin Nebel

Ældrerudflugt
til Koldinghus og Den geografiske Have
Velkommen til årets ældre-udflugt – Torsdag den 21. maj
I år går turen til Kolding, hvor vi først skal se
Koldinghus – Jyllands sidste kongeborg.
Engang var Koldinghus landets sydligste
værn, og fornemme folk som Dronning Margrethe d. 1., Christian d. 1., d. 3. og d. 4.,
samt Frederik d. 2. og d. 4., har alle været
her.
Så denne torsdag vil vi gøre som de kongelige
og de kendte, og tage til Koldinghus.
Koldinghus der nu er museum har en række
faste udstillinger, hvor man kommer igennem de gamle bygninger. Tillige er der en
udstilling om, hvorledes adelen rejste førhen.

I havens cafe får vi eftermiddagskaffe, boller
og lagkage.
På vejen tilbage til Fyn gør vi holdt ved
Harndrup Forsamlingshus hvor vi spiser aftensmad.
Afgang fra Ellinge Kirke kl. 11.20
Afgang fra Skellerup Kirke kl. 11.30
Hjemkomst ca. kl. 20.00
Der er plads til 50 på turen

Herefter går turen til Geografisk Have, en
park, der oprindelig var planteskole. Hvis
foråret bliver mild og varm, er der mulighed
for at roserne er ved at blomstre. Ellers er der
en mængde andre blomster at nyde.

Pris 50 kr som går til vore sponsorbørn
Tilmelding senest den 15. maj til:
Trine: Tlf. 50 90 42 67

Den ene af vores sponsorbørn Djeneba på 11 år fra
Mali. Djeneba er startet i 4 klasse og klarer sig godt
fordi hun slider hårdt med lektierne. Hendes forældre er analfabeter og har nu fået tilbud om hjælp fra
Børnefonden til at lære at læse og skrive.
Djeneba med hendes mor
og 5 søskende
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Konfirmationer i foråret
Skellerup Kirke - søndag den 12. april kl. 10.00
Rasmus Vive Andreasen
Hans-Ejnar Elnegaard
Christine Toft Iversen

Ellinge Kirke - søndag den 19. april kl. 10.00
Sune Fredslund Hansen
Ida Henriksen
Kian Banke Larsen
Stine Møller Pedersen
Julie Emilie Rommedahl

Blomsterdamer
Nu nærmer foråret og sommeren sig med hastige skridt, og igen i år håber vi, at I er nogle der
har lyst til at hjælpe til med alterbuketter til Ellinge Kirke.
Det er en utrolig smuk tradition, at alterbuketterne kommer fra haverne i og omkring
Ellinge, og jeg håber meget at det bliver lige sådan denne sommer.
Har du lyst til at være med eller høre nærmere, så kontakt sognepræst Karin Nebel eller graver
Pia Bruun Nau – se bagerst i bladet.

Bibelmaraton
Forløbet i Kølstrup Præstegård, som er et arrangement for hele provstiet fortsætter.
Bibelmaraton er en måde at læse bibelen fra ende til anden på. Der læses et stykke, som man
så snakker om.
Datoer og mere information om forløbet kan fås hos Karin Nebel – se bagerst i bladet.
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Særlige gudstjenester
Morgensang i Skellerup Sognehus
Som noget helt nyt kan du nu komme til
morgensang en gang om måneden.
Vi vil synge fra højskolesangbogen og der vil
være et rundstykke.
Klaveret varetages af organist Stephan Kaae,
udvalget af sange af sognepræst Karin Nebel

Morgensang starter kl. 10.
Datoerne for morgensang er:
Onsdag den 11. marts kl.
Onsdag den 8. april
Onsdag den 6. maj

Bas, trommer og klaver
Aftensang og fællesspisning for hele familien i
Skellerup Kirke og Sognehuset.
Velkommen til disse anderledes eftermiddagsgudstjenester, hvor orglet er byttet ud med et
lille band, og hvor vi efterfølgende spiser sammen i sognehuset.
Vi har nu prøvet denne form for gudstjeneste
et par gange – og jeg kan kun sige, at det er en
dejlig og god gudstjeneste, der er mere uformel end en traditionel søndags højmesse.

Så kom og vær med og oplev, hvordan en
gudstjeneste også kan være.
Gudstjenesten starter kl. 17.
Ønsker du at være med til fællesspisning, skal
du tilmelde dig senest søndagen før gudstjenesten til sognepræst Karin Nebel – se bagerst i
bladet.
Pris for spisning: 50 kr. for voksne, børn gratis.
I sognehuset er der legesager til de mindste.
Onsdag den 29. april
Onsdag den 27. maj

Skærtorsdags-måltid
Efter gudstjenesten torsdag den 2. april
kl. 17.00 i Skellerup Kirke, er der aftensmad i Sognehuset.
Skærtorsdag er den dag, hvor Jesus ved det
sidste måltid han har sammen med sine venner, siger de ord vi gentager i kirken, hver
gang der er altergang.
Ordene om, at brødet og vinen vi får ved altret, for altid skal minde os mennesker om,
at Jesu død og opstandelse er for vores skyld

– og at Jesus for altid vil være til stede i vore
fællesskaber i kirken.
I sognehuset, til denne skærtorsdagsfest, vil vi
spise sammen og synge fra højskolesangbogen.
Ønsker du at være med til spisning, skal du
tilmelde dig senest den 30. marts til sognepræst Karin Nebel – se bagerst i bladet.
Pris for spisning og drikkevarer: 100 kr. for
voksne, børn gratis.
I sognehuset er der legesager til de mindste.
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Nyt fra korene
- nu også rytmiske gudstjenester!
Skellinge-Koret og Skellerup-Ellinge Kirkekor har fuld fart på forårssæsonen.
De to kor holdt en fælles julekoncert med en
forrygende stemning, masser af god julemusik og sangglæde. Publikum sang også med
og denne gang skulle man stå op under fællessangene. Dette gav både kor, orkester og
publikum en større oplevelse af fællesskab, så
det gør vi igen næste gang.
Kirkekoret har fået nye opgaver i 2015. Vi
er gået i gang med at holde en månedlig rytmisk gudstjeneste i stedet for fyraftensgudstjenesterne. Orgelmusikken er udskiftet med
et band som indtil nu består af klaver, bas og
trommer samt hele kirkekoret. Vi holdt den
første rytmiske gudstjeneste den 28. januar
og det var en meget god oplevelse. Gudstjenesten var godt besøgt og menigheden gav
vældig god respons derefter. Al musikken
inkl. korsvar er rytmiske. Det musikalske
mål med gudstjenesterne er, at det skal være
en dansk, rytmisk gudstjeneste. Derfor vil
vi kun synge på dansk. Det, at der sidder et
orkester sammen med koret forrest i kirken,
samler på en måde også gudstjenesten mere
end ved en almindelig højmesse. Der kommer en mere afslappet stemning, som kan
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appelere til andre kirkegængere. Højmessen
har så en mere højtidelig stemning, som bestemt har sin berettigelse. Her er der mere ro
og plads til fordybelse.
Kirkekoret mestrer både den rytmiske og
klassiske genre og har efter halvandet års
sangundervisning udviklet en mere sikker,
blød og fælles klang, som vi arbejder videre
med.
Kirkekoret holder sin sommerkoncert den
17. juni.
Skellinge-Koret synger denne sæson bl.a.
sange af Lars Lilholdt. Derudover arbejdes
der med et klassisk værk af undertegnede kaldet ”Vågn op, du som sover”, med tekst fra
bibelen. Der er også plads til det faste glade
repertoire med sange fra den gamle danske
filmskat og nye fortolkninger af salmer. Koret har altid plads til nye medlemmer som
bare skal møde op om torsdagen kl. 19.30
i konfirmandlokalet - alle bliver godt modtaget.
Skellinge-Koret holder forårskoncert den 4.
juni med band.
Stephan Kaae

Siden sidst
i kirkerne:
Skellerup Kirke:
Døbte:
2/11 – 2014
8/11 – 2014
16/11 – 2014
16/11 – 2014
23/11 – 2014

Laurits Maagaard
Mascha Jensby Iversen
Lærke Frisch Rungstrøm
Liam Julius Rasmussen
Tobias Schmidt Pedersen

Begravede/bisatte:
8/11 – 2014
Ane Marie Nielsen
3/1 – 2015
Anna Kirstine
		Holbæk Henriksen

Ellinge Kirke:
Døbte:
16/11 – 2014
18/1 – 2015
1/2 – 2015
1/2 – 2015

Andreas Bergholdt List
Lærke Fanø Løgstrup Bech
Iben Damtoft Siersbæk
Jason Gamst

Begravede/bisatte:
15/11- 2014
Hans Jørgen Lykke Jensen
2/12 – 2014
Birthe Doris Johansen
23/12 – 2014 Lone Merete Jensen
21/1 – 2015
Poul Knudsen

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 99 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

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.

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 8. marts

3. s i fasten

v. Karin Nebel		

Skellerup 9.00

Ons. den 11. marts – Morgensang i Sognehuset kl. 10.00
Søn. den 15. marts

Midfaste

v. Søren Holm		

Ellinge 14.00

Søn. den 22. marts

Mariæ bebudelse

v. Søren Holm		

Ellinge 9.00

Søn. den 29. marts

Palmesøndag

v. Karin Nebel		

Skellerup 10.30

Tors. den 2. april

Skærtorsdag m. spisning

v. Karin Nebel		

Skellerup 17.00

Fre. den 3. april

Langfredag

v. Søren Holm		

Ellinge 10.30

Søn. den 5. april

Påskedag

v. Karin Nebel Skellerup 9.00

Ellinge 10.30

Man. den 6. april

2. Påskedag

v. Søren Holm 		

Skellerup 9.00

Ons. den 8. april – Morgensang i Sognehuset kl. 10.00
Søn. den 12. april

Konfirmation

v. Karin Nebel		

Skellerup 10.00

Søn. den 19 april

Konfirmation

v. Karin Nebel		

Ellinge 10.15

Søn. den 26. april

3. s.e. påske

v. Karin Nebel Skellerup 10.30 Ellinge 9.00

Ons. den 29. april

Aftensang og fællesspisning v. Karin Nebel		

Skellerup 17.00

Fre. den 1. maj

Bededag

v. Søren Holm		

Ullerslev 9.00

Søn. den 3. maj

4 s.e. påske

v. Søren Holm		

Skellerup 9.00

Ons. den 6. maj – Morgensang i Sognehuset kl. 10.00
Søn. den 10. maj

5. s.e. påske

v. Karin Nebel		

Ellinge 10.30

Tors. den 14. maj

Kristi Himmelfart

v. Karin Nebel		

Skellerup 9.00

Søn. den 17. Maj

6 s.e. påske

v. Karin Nebel 		

Ellinge 10.30

Tors. den 21. maj – Ældreudflugt – Ellinge Kirke 11.20 – Skellerup Kirke 11.30
Søn. den 24. maj

Pinsedag

v. Karin Nebel Ellinge 9.00

Skellerup 10.30

Man. den 25. maj

2. Pinsedag

v. Søren Holm		

Ellinge 9.00

Ons. den 27. maj

Aftensang og fællesspisning v. Karin Nebel		

Skellerup 17.00

Søn. den 31. maj

Trinitatis søndag

Ellinge 9.00

v. Karin Nebel		

Tors. den 4. juni – Forårskoncert med Skellinge-Koret Skellerup 19.00
Søn. den 7. juni

1. s.e. trin

v. Søren Holm		

Ons. den 17. juni – Sommerkoncert med Kirkekoret – Ellinge 19.00

Skellerup 10.30

