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Præsten står til rådighed for samtale 
Ring eller skriv til præsten, Keld, på tlf. 
64821307 / kha@km.dk for at få en samtale 
eller aftal, at I mødes. 

Øverste række fra venstre: 
Jeppe Yndgaard, Gersøvej 12 

Jonas Jørgensen, Franktoftegyden 

Freja Lynge Fahlén, Klintebjergvej 148 
Sophia Ross Dam, Grusgyden 3 

Oskar Emil Wenck von Wenckheim, Gerskovvej 11 
Emil Wistoft Larsen, Nørrevænget 8 

 
Mellemste række: 

William Jensen, Østrupskovgårdsvej 18 
Sofie-Amalie Lind Hansen, Jernbanegade 13 st. 

Sarah West Knudsen, Uggerslevvej 4 
Signe Lærke Knudsen, Grusgyden 22 

Trine Guldbrandt Jespersen, Lindøvej 50 
Nicole Pihl, Klintebjerg Efterskole  

Mathias Kronholm Hoffmann,  
Nislevgård Efterskole  

Cecilie Haugaard Hansen,  
Nislevgård Efterskole  

(Nicole, Mathias og Cecilie konfirmeres ikke i 
Østrup kirke) 

 
Nederst: 

Stefan Christensen, Gerskovvej 26 
 

Ikke til stede, da billedet blev taget:  
Kristian Bryld, Klintebjergvej 166a 

Bjørk Lynge Fahlén, Klintebjergvej 148 
Cevin Pahuus, Damløkkevej 17 

Facebook-gruppe for dig! 
Facebookgruppen ”din lokale kirke - face-
bookside for Østrup, Skeby og Gerskov 
kirker” er oprettet og har pt. 275 medlem-
mer. Der kan du følge med i kirkelige begi-
venheder, sociale arrangementer mm. 

MEDLEMMER AF MENIGHEDSRÅDENE 
Østrup menighedsråd: Birgit Vous, Lene 
Hommelhof Bang, Steen Risum, Lars Larsen 
og Astrid Magnussen. 
Skeby menighedsråd: Lars Nielsen, Peter 
Rasmussen, Eva Esbech, Bo Sommerstedt 
og Esther B. Sørensen. 

Gør dagen festlig ved at 

hejse flaget for 

konfirmanderne. 

Konfirmationen finder 

sted i Østrup kirke  

søndag den 19. april  kl. 

10.30 

Ny hjemmeside for området! 
Ny hjemmeside for området er gået i luften. 
Adressen er http://skovloekken.dk/ 
Hjemmesiden er udarbejdet af Lokalrådet 
og har hovedoverskrifterne: Suveræn fritid, 
Bo med naturen, Familieliv, Lokal kendt, 
Lokal indflydelse og Erhverv. Der er også en 

kalender for begivenheder i lokalområdet. 
God læselyst!! 

Konfirmanderne 
Forsidebilledet viser dette års konfirmander,  

der konfirmeres i Østrup kirke søndag den 19. april kl. 10.30 
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Kalender 

24.  

MAJ 

9.  

APRIL 

7.  

APRIL 

11.  

MAJ 

4.  

MAJ 

Sange om Krig og Fred 

Gerskov kirke den 4. maj kl. 19.30 
Niels Erik Clausen og Valther Rasmussen 
optræder i Gerskov kirke med ”Sange om 
krig og fred” (Dette er en gentagelse af 
successen fra for tre år siden). Adskillige 
kendte danske og udenlandske sange er 
blevet til som følge af krig og fredsslutning, 
og til alle disse sange hører der en historie. 

Aftenen byder på spændende fortælling, 
sang og fællessang. 

7.  

MAJ 

3.  

APRIL 

Langfredag den 3. april – de 7 korsord. 

Gudstjeneste i Gerskov kirke kl. 10.30 

Igen i år skal vi på Langfredag høre ”De Syv 

Korsord”. ”De Syv Korsord” er syv sætnin-

ger, der ifølge evangelierne var de sidste 

ord, Jesus sagde, inden han døde på korset. 

Til gudstjenesten vil sætningerne bliver læst 

op vekslende med salmesang. 

Pinsedag 24. maj – fødselsdag og cykel-

gudstjeneste 

I pinsen fejrer vi Helligånden, og pinse kal-
des også for kirkens fødselsdag. Det vil vi 
gerne fejre med gudstjeneste og efterføl-
gende fødselsdagskage.  
Inden gudstjenesten er der mulighed for en 
gå- eller cykeltur ud i naturen.  
Birgit (b-vous@mail.tele.dk) står for at plan-
lægge gåturen og Lene 
(lenebang2000@yahoo.dk) står for cykeltu-
ren. Hvis man gerne vil vide lidt om ruterne 
på forhånd, er man velkommen til at kontak-
te dem.  
Gå- og cykelturen begynder fra Østrup kirke 

kl. 9.30. Selve gudstjenesten er i Østrup 

kirke og begynder kl. 11, hvor alle selvfølge-

lig er velkommen, også selvom man ikke har 

været med på tur. 

Læsehestene… 
Mødes 9. april og 7. maj kl. 19.30. Begge 
gange hos Lene Hommelhoff Bang, Strøby-
vej 63. Hvis du gerne vil høre mere om læ-
sehestene eller hvis du vil være en af dem, 
kan du kontakte Lene på lene-
bang2000@yahoo.dk eller sms til 21464075. 

Fælles menighedsrådsmøder for Østrup 
og Skeby menighedsråd den 7. april og 
11. maj kl. 19.00 
Alle menighedsrådsmøder er offentlige. 
Sted: Østrup præstegård. 

29.  

MAJ 

Ny filmklub 

Sommerbio i præstegårdshaven  
Fredag den 29. maj kl. 21.30 
Nu åbner vi for områdets eneste biograf! 
Tag sækkestole, klapstole, evt. grill, snacks 
og tæpper med. Så sætter vi en god film 
på!! Venlig hilsen Johanne, Magnus, Jens, 
Johanne, Andreas og Keld. 
Sted: Haven, Østrup præstegård, Præsteve-

jen 8 - I tilfælde af dårligt vejr ser vi filmen 
indendørs. 

6.  

MAJ 

Forårskoncert med Happy Voices  
i Østrup kirke  

onsdag den 6. maj kl. 19.30 

Gå ikke glip af en fantastisk koncert, hvor 
musikken og stemningen er i top. 
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En påskefortælling 

Artikel ved Lars Larsen, Østrup 

Grundtvig var en mester i at se eller 
finde sammenhænge, der for os andre 
ikke lige ligger til højrebenet. I sin pin-
sesalme: ”Du som går ud fra den leven-
de Gud”, hedder det pludselig: 
”Livstræet skyde af korsets rod.” Han 
knytter åbenbart påskebegivenheder-
ne sammen med skabelsens dage, men 
hvad mener han egentlig? Det vil vi 
forsøge at vende tilbage til. 

Jødernes påske 
Bibelen er ikke altid for sarte sjæle. Nok 
rummer den evangeliet – det gode budskab 

om menneskers frelse – og tekster af stor 
skønhed, men den rummer også grusomme 
fortællinger om svigt, tortur og henrettelse, 
som i påskeberetningerne. Heldigvis ender 
det jo godt: Kristus opstod fra de døde, og 
derfor er påsken den største af alle de kirke-
lige højtider. 
 

Der ligger også en stor barskhed bag indstif-
telsen af jødernes påske. Ifølge traditionen 
havde israeliterne været slaver i Egypten i 
430 år inden Gud sendte Moses for at befri 
sit folk. Farao lod sig imidlertid ikke overta-
le, men så en dag hen på foråret – det var 
den 14. nisan – skete der noget afgørende: 
Da skulle alle slagte et lam og smøre lidt af 

dets blod på dørstolperne. Så skulle de spise 
lammet og holde sig rejseklare. Mens dette 
skete gik Dødsenglen gennem landet og ind 

i alle ’blodløse’ huse’, hvor den dræbte alt 
førstefødt både mennesker og dyr. Efter 
denne 10. plage, blev farao så rædselssla-
gen, at han lod israeliterne gå. 
 

Til minde om denne befrielse befalede Gud, 
at der hvert år skulle fejres påske, Pesach, 
der betyder gå forbi eller skåne. Jøderne 
skulle slagte et lam og spise det sammen 
med usyret brød og bitre urter til minde om 
deres lidelser i Egypten. 
 
Jesu sidste påske 

På nytestamentlig tid blev påsken fejret om-
hyggeligt efter de gamle forskrifter, og jøder 
i tusindvis strømmede hvert år til Jerusalem. 
Det gjorde Jesus og hans disciple også, og 
vi ved alle, hvad der siden skete. Men i mod-
sætning til de fleste andre var han klar over, 
hvad der ventede ham, for kort tid før Pal-
mesøndag var han i Bethania blevet salvet 
af en kvinde og dermed anerkendt som Kri-
stus eller Messias, der begge betyder den 
salvede. Da det var sket sagde han: ”Hun 
har på forhånd salvet mit legeme til begra-
velsen”. Jesus vidste altså, at han skulle dø, 
men ved at knytte bekendelsen af ham som 
Kristus sammen med døden, skete der en 

omtolkning af de traditionelle messiasfore-
stillinger. Palmesøndag tiljublede mange 
ham som Davids søn, som en national befri-
er, der triumferende skulle tage magten og 
sætte sig på tronen. Men hermed viste de, 
at de helt havde misforstået, hvem Jesus 
var. For den sande Messias er ham, der skal 
dø for på den måde at frelse menneskene. 

 
Jesu opstandelse 
Og Jesus døde som bekendt – det var som i 
Egypten den 14. nisan - men om søndagen 
var graven tom. Da kvinderne kom derud 
var stenen fjernet, og i stedet for den døde 
mødte de en engel, der fortalte dem, at 
Jesus var opstået fra de døde. Da kvinderne 
vendte tilbage til apostlene og fortalte, hvad 
de havde hørt og set, blev de mødt med 
vantro – det var typisk kvindagtig, løs snak. 

Livstræet og korset 
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Men stille og roligt skete der en ændring, og 

flere og flere blev overbevist om, at kvinder-
ne havde talt sandt. Ja selv Paulus, der som 
en indædt farisæer havde bekæmpet de 
kristne, blev overbevist. Kristendommen var 
født. 
 
Jesu død og livets træ 
Hvorfor skulle Jesus dø? En tolkning har 

hævdet, at Jesus døde for at tage vores 
synder på sig for at formilde den vrede Gud. 
Den stemmer dog ikke overens med Jesu 
forkyndelse, mener jeg. I stedet kunne man 
tolke begivenhederne i lyset af legenden om 
livets træ, som Grundtvig gjorde.  
 
Der er noget fællesmenneskeligt over træet, 

der som symbol står for livskraft og fornyel-
se samt sammenhæng i slægtens og folkets 
historie – tænk blot på stamtræet. Det vig-
tigste træ af alle er livstræet, hvis rødder er 
fæstnede i underverdenen, og hvis grene 
rækker op til himlen. Det er universets cen-
trum, og herfra kommer al liv og al kraft. På 
den store Jellingesten ser vi den korsfæste-
de Jesus – dog uden kors, men derimod 
omgivet af slyngninger, der symboliserer 

Jellingestenen med Jesus og livets træ 

livets træ, som der er mange legender om. 

En af dem lyder sådan: 
 
En legende 
Da dronningen af Saba kom for at se Salo-
mons palads i Jerusalem, var der især en 
stolpe, der fangede hendes opmærksom-
hed. Den var meget stor, og hun bemærke-
de, at den bestod af 3 sammenvoksede 

stammer. Da hun så den, blev hun bange, 
for hun kendte træets historie. Træet stam-
mede nemlig fra Edens have, og da Adam 
skulle dø, fik hans søn 3 frø fra livets træ, 
som han lagde i jorden på Adams grav. De 
voksede op, så de kom til at danne en stam-
me. Men det var spået, at et menneske en 
gang skulle dø på dette træ, og at Jerusa-

lem skulle falde. Da Salomon hørte det, blev 
også han bange og befalede, at stolpen 
skulle fjernes og kastes i Bethesdas dam, 
der siden blev kendt for sin helbredende 
kraft.  
 
På Herodes’ tid blev dammen renset op, og 
man fandt den gamle stamme, der passen-
de kunne bruges til et kors, en forbryder 
skulle korsfæstes på. Det blev rejst på Gol-
gata, hvor forbryderen blev henrettet. For-
bryderen var Guds Søn, Kristus, der nok 
døde, men påskesøndag opstod som den 
førstefødte fra de døde. 
 
Med Jesu opstandelse vandt kærlighe-

den og livet over døden 

Sådan lyder legenden, der dermed også kan 
forklare, hvorfor Jesus skulle dø. Det skulle 
han for at fratage døden dens magt og 
skænke os alle, der uden ham ville være 
dødens bytte, evigt liv. Han narrede så at 
sige døden, tilbød sig som madding, og 
dødsriget slugte ham blot for at opdage, at 

han var kommet for at sprænge dets porte 
indefra og sætte dødens fanger fri. Således 
voksede livstræet af korsets rod: med Jesu 
opstandelse vandt kærligheden og livet over 
døden. Derfor er påsken – trods al dens gru 
– en glædelig begivenhed. 
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Interview ved Mikkel Koch Lund-Hansen, Klintebjerg 

Friske initiativer i kirken 
De unge mennesker, som er Johanne, 
Andreas, Magnus, Johanne og Jens, har 
gået i skole sammen, helt fra 0. til 6. 
klasse i Skovløkkeskolen og bor også i 

området. Nu er de unge mennesker 
spredt ud på videregående uddannel-
ser, men har stadigvæk kontakt med 
hinanden. 

Det hele begyndte med en besked fra Keld til 
Johanne på facebook om hun ville være med 
i en gruppe i kirken kun med unge, og om 
hun kendte flere, som ville være med. Deref-

ter spredte budskabet sig i den gamle klasse, 
og flere meldte sig under fanerne. Alle fem 
var med til en lytterunde, hvor de skulle 
komme med en række ideer til, hvordan man 
kunne få folk til at deltage mere i kirkens 
arrangementer.  

 
En soldat i kirken, sommerbio m.m. 

En af disse ideer var mødet med soldaten fra 
Afghanistan, som kom i Østrup kirke og for-
talte om sine oplevelser. Da soldaten ikke 
var meget for at skulle stå foran en forsam-
ling og holde foredrag, arrangerede de unge 

at hive sofaer ind i kirken, for at man kunne 
give en fornemmelse af, at det var mere en 
samtale end et egentligt foredrag.  
 

Endvidere er de unge ved at planlægge en 
aften med sommerbio, hvor man kan se film 

ude i haven ved Præsteboligen. De unge 
mennesker omtaler projektet varmt; det skal 
være med storskærm, grill og hygge. 
 
Deres deltagelse gælder også i de almindeli-
ge gudstjenester, hvor de skal deltage, 

blandt andet til en barnedåb, og hvor de skal 
fungere som en del af Rejseholdet.  
 
Når de unge selv skal fortælle om deres 
arrangement med soldaten og evaluere det-
te, er de ganske godt tilfreds med, hvordan 
det forløb. Grunden til interessen for netop 
dette arrangement, var ikke så meget det, at 

han havde været i krig, eller det at vende 
hjem, men lige så meget det, hvordan han 
fandt sig selv gennem sin religion. 

Under selve arrangementet sad de sammen 

med soldaten i en sofa, for det havde han 
det bedst med, og deltagelsen, som ikke var 
alt for stor, var faktisk lidt overvældende for 
ham. Ligeledes var omgivelserne med sofa-
erne i kirken bidragende til stemningen, der 
indbød til eftertænksomhed, når pauserne 
kom. Som det blev sagt af en af de unge: 
“Den der kirkestilhed gjorde, at det satte 
tankerne i gang og gav en ro til at sidde og 
filosofere lidt.” 
 

Vennernes reaktion 
Som ung, der engagerer sig i kirken, løfter 

Johanne Jaensch Rasmussen 

Andreas Vinther 



7 

Magnus Truelsen 

Johanne Dahl Payan 

det øjenbryn hos vennerne, når man fortæl-

ler, man skal til kirkemøde eller fortæller om 
projekterne i kirken. Når de har lavet lidt 
grin med det, synes vennerne også, det er 

lidt fedt, at man engagerer sig. Som regel er 
det de unges familier og opland, der kom-
mer til selve arrangementerne. 
 
Om troen og lysten til at engagere sig 
Da samtalen lander på tro og hvorfor man 

som ung bliver konfirmeret, fortæller de fle-
ste at grunden til at man bliver konfirmeret, 
mest handler om traditionen. Det mere ån-
delige aspekt er noget man tænker mere 
over, når man bliver ældre. For nogle af de 
unge handler det mere om værdier, at det er 
nøglen til at være et godt menneske. 

 
Interessen for kirken handler også meget for 
dem om, hvem der giver dem lysten til at 

engagere sig, og her nævner de alle, at Keld 
er en stor faktor for dem hvad angår at del-
tage i den lokale kirke, men også det at 

hjælpe til. Det at der er en modtager der er 

åben for mange ideer og tanker, gør at man 
gerne vil deltage og hjælpe. De nævner 
også, at man kan mærke, at man selv har en 
indflydelse og er med til at så nye ideer. 

 
Om hvorvidt deres møder og idéudvekslinger 
har banet vej for at gøre kirken mere ung-
dommelig, er de unge ikke i tvivl. De håber 

at de næste unge der skal overtage deres 
post kan opnå samme dynamik med Keld. 

De har fundet glæde og synes, at det har 

været spændende, men mest fordi det har 
foregået herude i vores lille landsbysamfund. 
Mange af de unge er også blevet døbt og 
konfirmeret herude, og det er også dette der 

gør, at de knytter sig til den lokale kirke. Det 
nævnes også at det nok ville være sært hvis 
man nu ikke skulle vies af Keld, når man nu 
er blevet døbt og konfirmeret af ham. Det er 
genkendeligheden og det trygge, de lægger 
vægt på. 
 

Det er ikke nederen at gå i kirken 
Det de unge vil sige ved deres deltagelse og 
engagement i deres projekter i kirken, er 
også, at det ikke er nederen at gå i kirken. 

På trods af at man er et normalt ungt men-
neske, der går i byen og fester, kan man 
godt deltage i arrangementer som disse. Det 
er et budskab om, at det ene ikke udelukker 
det andet, og at man kan være et menneske 
med mange facetter og interesser, også 

dem som man tidligere anså for at være 
helligt og kedeligt. Tiden er en anden nu, og 
derfor står kirken heller ikke stille, på trods 

af at den stadig holder faste rammer i form 
af dens traditioner. Kirkens forsamlingspunkt 
er en anden type nu, end den var for flere 
år siden. 
 
Det var et meget hyggeligt møde, med nog-
le insisterende unge mennesker, som jeg 
håber vil komme med endnu flere gode ide-

er til spændende arrangementer fremover. I 
øvrigt vil jeg takke dem for deres gode ind-
sats herude i vores lokalsamfund. 
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For seks år siden var Jody Rishworth-
Nørregaard dansk soldat i Afghanistan. 
Under sit ophold i Afghanistan beslut-
tede han sig for at blive døbt. Jody for-
tæller, at man ved en gudstjeneste 
kom vand i en sort vaskebalje, og der-
efter foretog lejrpræsten dåben. 
Teenagegruppen bestående af Andreas, 
Jens, Johanne Dahl, Johanne Jaensch og 
Magnus (se også side 6 og 7) syntes, at 
Jodys historie lød spændende, og derfor 
inviterede de ham til at komme og fortælle 
om sine oplevelser. Han kom til Østrup kirke 
en aften i marts. Over for sig havde han de 
fem 17-18-årige, der stillede ham spørgs-

Beretning fra aften i Østrup kirke med en tidligere dansk soldat v. Keld B. Hansen 

Jody var dansk soldat i Afghanistan 

Jody i Østrup kirke 

mål. I kirken sad resten af til-
hørerne, der også kunne stille 
spørgsmål. 
 
Jody fortalte, at han på Born-
holm var blevet uddannet som 
”spejder”, dvs. at han i krigen 
skulle varetage den opgave, det 
er at bevæge sig allerlængst 
fremme og sommetider operere 
bag fjendens linjer for at se, 
hvor fjenden befinder sig. Gang 
på gang vendte han i løbet af 
aftenen tilbage til, hvor fare-
fuldt og hvor stressende, det 
havde været at befinde sig bag 
fjendens linjer.  Jody og spørgepanelet 

Jody fortalte blandt andet om en episo-
de, hvor han og en kammerat havde 
forladt deres køretøj for at opsøge nogle 
efterladte lastbiler. Mens de befandt sig 
på åben mark, var de pludselig kommet 

under beskydning af fjenden. Kuglerne 
var fløjet omkring dem. De var løbet så 
stærkt, de kunne, men samtidig var de 
overbeviste om, at dette her ville de ikke 
slippe levende fra. Men mirakuløst var de 
sluppet fra det med livet i behold og 
uden en eneste skramme. Begivenheden 
havde rystet dem, for det var jo et tyde-

ligt bevis for, at der var nogen, der ville 
gøre alt for at slå dem ihjel.  
 
En af tilhørerne i kirken spurgte Jody, om 
det var mødet med den mur af ondskab, der 
havde fået ham til at længes efter den kær-
lighed, som dåben repræsenterer. Og til det 

svarede han ”ja”.  
 
Der blev fortalt rigtig mange historier den 
aften, og Jody var eminent til at fortælle. 
Bagefter fortalte Johanne Dahl, at dette her 
var det mest vedkommende og medrivende, 
hun nogensinde havde hørt. Jeg er også 
overvist om, at vi den aften slog alt, hvad 

der gik i fjernsynet. Gange 100. 
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Da Århus Gospel Kvartet gav koncert 

Reportage ved Keld B. Hansen 

Den 10. marts kom Århus Gospel Kvar-
tet til Østrup kirke og holdt en kanon 
gospelkoncert... 
 
Århus Gospel Kvartet består af Hanne, Rune 

og Marlene, der alle synger. Den fjerde og 
sidste er Jakob, der sidder ved klaveret.  
 
Dybest set er koncerten ubeskrivelig. Den 
skal opleves(?), og vi blev da også alle sam-
men taget med storm på grund af kvartet-
tens udstråling og den dygtighed, hvormed 
de fremførte numrene.  

 
Det var ikke udelukkende en koncert for os, 

der sad eller stod i kirken. 
Det var til tider også en kon-
cert sammen med os. I flere 
omgange blev vi inddelt i tre 
hold med kvinderne i venstre 

side på et hold, mændene på 
et andet hold og kvinderne i 
den højre side på et tredje 
hold. På et tidspunkt blev alle 
vi mænd kaldt op på den 
store scene, som var bygget 
til lejligheden. Der stod vi så 
og sang i vekselvirkning med 

de to hold kvinder i kirken. 
En helt fantastisk oplevelse.  

En ting, som gospelkvartetten fra Århus 
også fik fint frem var formidlingen af gospel-
musikkens indhold. Sangene er tit blevet til 
under trange forhold, og ordene kan sige 
noget til os i dag, som vi kan bruge, og som 

vi kan leve på.  
 
Det var ikke mærkeligt, at begejstringen 
den aften nåede helt op til kirkeloftet, og 
selv om det havde været mere end ok, hvis 
James Sampson havde været der, så fik 
Århus Gospel Kvartet den aften bevist, at de 
også godt kunne selv. Fem stjerner til den 

aften! 

Hanne, Rune og Marlene fra Århus Gospel Kvartet 

Begejstring under koncerten!! 
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Interviewserie med tilflyttere ved Keld B. Hansen 

Højt til himlen og masser af plads 
De hedder Sussie Kodahl og Morten 
Rosendal, og de er flyttet til Kvinde-
vadgyden nummer 4. Jeg besøgte dem 
og bød dem velkommen til egnen og 
hørte om, hvordan det er at være flyt-
tet fra Odense til en adresse midtvejs 
mellem Daugstrup og Otterup. 
 
Morten har boet i Højby i ti år, og han har 
tre drenge på henholdsvis 10, 12 og 15 år. 
Sussie har boet det meste af sit voksne liv i 
Odense. Hun har i en årrække boet i et 
rækkehus i Søhus, og hun har en voksen 
søn. 
 
Deres vej til Nordfyn 
Hvis vi går et par år tilbage, var der ingen af 
dem, der regnede med, at de i en overskue-
lig fremtid skulle indgå i et parforhold. Men 

så traf de hinanden, og så tog tingene fart. 
 
De flyttede sammen i Søhus, men der var 
lidt trangt, så de begyndte at se sig om ef-
ter et hus på landet. Venner i Otterup fik 
dem til at lede efter et hus på Nordfyn, og 
de fortæller, at de en grå og regnvåd dag i 
november 2014 så huset på Kvindevadgy-
den 4 og forelskede sig i det på stedet.  
 
Vi faldt for huset på stedet, fortæller de. Og 
vi faldt for grunden, som er på to hektar og 
med masser af muligheder. På grunden har 
vi en sø, og her i weekenden kommer mine 
tre sønner, fortæller Morten, og så skal vi 
lave en bålplads ved søen. Der er et ande-
par, der holder til ved søen, så vi er spænd-
te på, om der kommer ællinger til foråret.  
 
Omme bag huset har vi så meget jord, at vi 
kan anlægge en hel fodboldbane. Og vi har 
faktisk tænkt os, at der skal spilles fodbold 
deromme. De tre drenge er for øjeblikket i 
gang med at lave fodboldmål, som skal sæt-

tes op. 
 

Der er fred og ro herude, og det sætter vi 
stor pris på ved stedet her. Og så er der 
højt til himlen. Det er virkelig dejligt at være 
her. Vi er allerede så glade for stedet her, at 
vi planlægger at blive boende her for altid! 
 
Det gik rigtig stærkt i december 
Da vi først havde set huset i november sid-
ste år, gik det rigtig stærkt. Vi købte huset 
og overtog det den 1. december, og den 12. 
december flyttede vi ind. 
 
Vi har indrettet huset, så det passer til os. 
Dvs. at vi har lagt nye gulve i det meste af 
huset, og der er kommet nye døre i. Vi for-
søger at tage hensyn til husets alder, når vi 
indretter det. Det betyder blandt andet, at vi 
sørger for, at der er sprosser i vinduerne. Vi 
mangler stadig nogle rum, men det meste 

er på plads nu. Mens jeg er på besøg, arbej-
der en tømrer bagved huset med at sætte 
en stor og dejlig terrasse op!  
 
Sussie og Morten fortæller, at nu hvor det 
bliver forår, skal der ske noget i haven. Det 
bliver et stort projekt, men det bliver også 
et spændende stykke arbejde. 
 
Fordele og ulemper 
Der er masser af fordele ved at bo her. Nog-
le siger, at vi bor langt ude, men det kom-
mer jo an på i forhold til hvad. Vi synes, vi 
bor lige der, hvor vi skal bo.  
 
Det blæser en del her på Kvindevadgyden, 
så vi har planer om at plante et læhegn. 
Sommetider er vinden krydret med en duft 
af gylle, men det kan vi nu nok leve med.  
 
Vi har lagt mærke til, at der faktisk er en del 
trafik her på Kvindevadgyden, og at folk 
kører stærkt. De kører også for stærkt. Og 
af og til er der nogen, der smider ting ud af 

bilvinduet. For eksempel plastic, dåser og 
papir. Vi har sågar også fundet et par gamle 
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Sådan finder du Kvindevadgyden: 
 
(Der er kun to huse på Kvindevadgyden, så 
det er ikke mærkeligt, hvis ikke du ved, 
hvor vejen ligger.) 

 
Start i Daugstrup. Ved Nordfrim drejer du 
op ad Kvindevadet. Fortsæt 700 meter mod 
Otterup; så har du Kvindevadgyden på din 
højre hånd. 
Eller start ved Østrup kirke. Kør ad Klin-
tebjergvej i vestlig retning. Efter cirka 500 
meter drejer Klintebjergvej skarpt til højre. 

Der kører du i stedet lige ud, og så er du på 
Kvindevadgyden. 

underbukser. Hver uge kan vi indsamle en 
del ting, som folk har smidt langs vejen, 
hvor vi bor. Vi synes folk burde bruge skral-
despanden derhjemme i stedet for. 
 
Da vi flyttede hertil, oplevede vi også, at det 
tog sin tid med at komme på internettet. 
Men alt dette ændrer ikke ved, at det er 
skønt at bo her. Og nu når det bliver forår, 
skal vi rigtig ud og udforske lokalområdet.  
 
Vi har været en tur i Klintebjerg, men ellers 
er det begrænset, hvad vi kender til områ-

det. Så vi glæder os til at finde cyklerne 
frem og komme omkring. Vi skal også til at 
gå en masse ture. 

Morten Rosendal 

KIRKEBLADETS REDAKTIONSGRUPPE 

Keld B. Hansen, Lars Larsen, Sanne Timmer-

mann, Tessa Gjødesen, Peter Kirkeby, Ale-

xandra Lund-Tholander og Mikkel Koch Lund

-Hansen. Billederne til kirkebladet er taget af 

Carsten Michael Pedersen. 

Vil du... f.eks. indlevere artikler, indlæg, 
digte, eller forslag til artikler, eller omtale af 
arrangementer til kirkebladet, så skriv se-

nest den 5. maj til kha@km.dk / Keld B. 
Hansen, Præstevejen 8. 



Hvornår                   Tema for gudstjenesten Gerskov Skeby Østrup 

Søndag 29/3                            Palmesøndag   10.30 (KBH) 

Torsdag 2/4                              Skærtorsdag                  19.30 (KBH)  

Fredag 3/4                  Langfredag - Jesu død  10.30 (AP)   

Søndag 5/4        Påskedag - Jesu opstandelse 11.30 (KBH)  10.00 (KBH) 

Mandag 6/4             Jesus efter opstandelsen  10.30 (AP)  

Søndag 12/4       Disciplen Thomas og tvivlen                     19.30 (AP)   

Søndag 19/4                             Konfirmation   10.30 (KBH) 

Søndag 26/4             Sorg skal blive til glæde  10.30 (KBH)  

Fredag 1/5                                     Bededag   10.30 (KBH) 

Søndag 3/5                                 Om afsked 10.30 (KBH)   

Søndag 10/5                   Bed til Gud, så får I   10.30 (KBH) 

Torsdag 14/5                       Kristi himmelfart  10.30 (KBH)  

Søndag 17/5      Jesus: fortæl om mig overalt                            10.30 (AP)   

Søndag 24/5      Pinsedag / cykelgudstjeneste   11.00 (AP) 

Mandag 25/5 2. pinsedag; Gud gav os sin søn    10.30 (KBH)   

Søndag 31/5               At være født af Ånden  10.30 (KBH)  

Døde: 

Anna Marie Højlund 

Bodil Kappel 

Helge Bjerg Jensen 

Kirkebil 

Ældre, der ikke kan befordre sig selv, er velkomne til at bestil-
le en gratis taxa (menighedsrådet betaler) til gudstjeneste 
eller møder i præstegården på tlf.: 64 82 14 66 

NAVNE 

GUDSTJENESTER 

Provst Keld B. Hansen, 64821307; Sognepræst Astrid Paludan, 51645178; Graver ved 
Østrup, Skeby og Gerskov kirker: Henning Madsen, 41263411; Organist: Niels Erik 
Clausen, 30556750. 

Kirkebladet er 
trykt på FSC 

certificeret papir, 
der støtter bære-
dygtigt skovbrug 

verden over. 

Kirkens hjemmeside:  
Se kirkens hjemmeside på adresserne: www.skebykirke.dk / www.gerskovkirke.dk / 
www.østrupkirke.dk 


