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Målsætning: ”Vi vil være en aktiv, lyttende og inddragende kirke” 

Om Pinsen 

Kirkens facebook gruppe 

Den nye skovkirkegård i Østrup 

Om 4. maj og om det at synge gospel 

Foto: CMP 
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19 minikonfirmander 

Friske nyheder fra Keld B. Hansen / præst 

Siden sidste efterår har det været sådan, at 

alle sogne overalt i Danmark skal tilbyde 

undervisning for minikonfirmander. Under-

visningen er en slags indledende konfir-

mandundervisning for dem, der går i 3. klas-

se.  

Derfor tilbød jeg i januar, at dem fra Skov-

løkkeskolens 3. klasse kunne blive minikon-

firmander. Alle 19 elever fra 3. klasse meldte 

sig, og mellem januar og maj har vi haft –

synes jeg - 16 skægge og spændende timer 

sammen. Samtidig har 6 frivillige hjulpet mig 

med chokolademadder, gulerødder og kør-

sel, når vi skulle på tur. Takket være de 

frivillige samt det gode samarbejde med 

skolen blev undervisningen en succes. 

Vi har siden januar været på tur til både 

Østrup, Skeby og Gerskov kirker samt til 

præstegården. Vi har leget avisleg, sunget 

salmer og bedt bønner. De har hørt om 

kirkerne og om kristendommen, og jeg har 

besvaret mindst 1000 spørgsmål fra velop-

lagte og spørgelystne minikonfirmander. 

Imens det hele er foregået, har 3. klasse og 

jeg lært hinanden godt at kende. 

Træet med bønner 

Søndag den 10. maj sluttede vi med en 

gudstjeneste, hvor forældrene også var 

inviteret med. Gudstjenesten foregik på 

børnenes betingelser, og vi fremviste det 

smukke bønnetræ, som vi havde lavet med 

en bøn på hvert af de flere end hundrede 

blade. Ved gudstjenesten fik alle minikonfir-

mander udleveret et diplom for deres delta-

gelse i minikonfirmandtimerne. 

Dette her kommer vi til at se mere af fremti-

den! Næste vinter tilbydes undervisningen 

til den næste 3. klasse, og til maj næste år 

er det meningen, at vi igen får en børne-

gudstjeneste, hvor minikonfirmanderne del-

tager aktivt. Det er vi flere, der allerede nu 

glæder os til.  
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Kalender 

KIRKEBLADETS REDAKTIONSGRUPPE 

Keld B. Hansen, Lars Larsen, Sanne Tim-

mermann, Tessa Gjødesen, Peter Kirkeby, 

Alexandra Lund-Tholander, Mikkel Koch 

Lund-Hansen og  Carsten Michael Pedersen. 

Sogneudflugt den 18. juni 2015  
Sogneudflugten går i år til Jylland. 
Vi mødes på parkeringspladsen ved Østrup 
Kirke kl. 13.00 og kører mod Bramming, 
hvor vi skal besøge Olsens Paradis. En 
meget smuk 15.000 m2 stor have med mas-
ser af granitopstillinger, vandfald og fantasi-
fulde landskaber.  

18.  

JUNI 

6.  

AUG 

Vanddag for børn torsdag den 6. au-
gust kl. 9 - 14 
Et tilbud til skolebørn om en sjov og spæn-
dende dag ved Klintebjerg havn. Man må 
gerne tage sine forældre eller bedsteforæl-
dre med. tilmelding til Keld B. Hansen, 
23474144 / kha@km.dk 

Fra Østrup Beboerforening har kirke-
bladet modtaget flg. begivenheder: 
 
Grundlovsfest den 5 juni på sports-
pladsen i Østrup. 
Festen starter kl. 14, og der vil være hoppe-
borg og mulighed for at bage pandekager 
samt købe kaffe og kage. Fællesspisninger 
kl. 18. 
 
”Børne skt. Hans aften” tirsdag den 23 
juni på sportspladsen i Østrup. 
Bålet tændes kl. 17. Der kan bages snobrød 
og grilles medbragt mad. Øl og sodavand 
kan købes. 

I år synger vi i bussen, frem for i kirken, da 
køreturen er lidt længere end sædvanligt. 
Så har vi bedre tid til at bese haven og nyde 
den medbragte kaffe og kage. 
Efter et par timer kører vi hjemad, og gør 
holdt ved Bisonfarmen i Morud, hvor 
aftensmaden serveres.  

Pris pr. deltager er kr. 150,00, som vi afreg-
ner i bussen på hjemvejen. 
Drikkevarer er for egen regning. 
Tilmelding til Birgit Vous på telefon 
22531085 (gerne på sms) senest den 11. 
juni. 

Olsens paradis 

Olsen 

8.  

AUG 

Skov- og kirkedag for (mindre) børn 
lørdag den 8. august kl. cirka 9 - ? 
Lørdag den 8. august bliver der et tilbud til 
(mindre) børn om en skov– og kirkedag. 
Forældre til børn i 1. klasse arrangerer da-
gen sammen med Keld. Planerne er endnu 
ikke fuldt udviklede, men der kommer mere 
om dagen i næste kirkeblad, der udkommer 
omkring den 1. august. 
Men reserver allerede dagen nu! 
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I al sin glans – om Grundtvig og pinsen 

Pinseartikel ved Lars Larsen, Østrup 

Kirkebladets redaktion har bedt Lars 
fra redaktionsgruppen om at skrive en 
pinseartikel. Selv om kirkebladet ud-
kommer efter pinse, er det stadig rele-
vant at få lidt bedre styr på hvem Hel-
ligånden er. God læselyst! 
 
Af kirkeårets tre største højtider, er Pinsen 
vel den, de fleste af os har det vanskeligst 
med. Jul og barnefødsel giver dyb mening, 
og påskens tomme grav og budskabet om 
Jesu opstandelse rummer også en vis plausi-
bilitet, hvor ufatteligt opstandelsesunderet 
end kan forekomme. Men pinsen. Hvad skal 
vi dog stille op med den? 

Den kristne pinse - hvad i alverden 
sker der? 
Pinsen kaldes traditionelt kirkens fødselsdag, 
og hedder på græsk pentacost, der betyder 
50 – de 50 dage, der er gået siden påskens 
begivenheder. Den falder samtidig 10 dage 
efter Kristi Himmelfartdag - to begivenhe-
der, der naturligvis har efterladt den lille 
menighed med en stor tomhedsfølelse, nu 
hvor deres elskede herre havde forladt dem.  
 
Men pludseligt skete der noget forunderligt, 
da det blev pinse.  
 
Pinseberetningen, der er beskrevet i Apost-
lenes Gerninger kapitel 2 er vanskeligt for-

ståeligt, for her skete der pludselig ting og 
sager: Med et – hedder det - lød der en 
voldsom lyd fra himlen. ”Det lød som et 
stormvejr, og det fyldte det hus, de sad i. 
De så nogle tunger, der lignede flammer, og 
som fordelte sig på hver enkelt af dem, og 
de blev fyldt af Helligånden. Så begyndte de 
at tale mange forskellige sprog, og det var 
Helligånden der bestemte, hvad de skulle 
sige.” De mange folk, der var til stede blev 
både lamslåede og forvirrede, og de sagde: 
”Hør er de mænd ikke fra Galilæa? Hvordan 
kan det så være, at vi alle sammen kan for-
stå hvad de siger? Vi kommer jo både fra 
Parthien og Medien, Elam og Mesopotamien, 
fra Judæa m.v.,  men uanset hvor vi kom-
mer fra…kan vi på vort eget sprog høre dem 
fortælle om de store ting Gud har gjort. 
Hvad i alverden sker der her?”, spurgte de 
hinanden. Og et af svarene var at gøre disci-
plene til grin - ”De har blot drukket for me-
get vin.” 

 
Det var imidlertid ikke vin, der var årsag til 
de mærkværdige fænomener, men derimod 
– som der står i teksten – Helligånden, som 
vi – trods vanskelighederne ved at forstå 
den egentlig burde kende så godt. For den 
var jo med ved verdens skabelse, og uden 
den var der intet liv, som vi kan læse om i 
starten af Bibelen, hvor Gud indblæser livs-
ånde i alt det skabte, hvorfor David sam-
menfattende kunne skrive i salme 104, at 
ånden slet og ret er livgiver: Gud sendte sin 

ånd, ”og der skabes liv – du gør livet nyt.” 
Og som i urtiden – før Babelstårnet - var 
mennesker nu atter i pinsen i stand til at 
tale sammen, trods deres forskellige sprog 
og afstamning. Og alt dette skyldtes - ifølge 
teksten - Helligåndens kræfter, der bl.a. 
viste sig som tunger af ild. 
 
Pinsen forstået ved at læse digterne 
Pinsens begivenheder kan som nævnt være 
vanskelige at forholde sig rationelt og der-
med tvangsløst til. Alligevel bør man dog 

Pinseliljer 
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ikke opgive at søge at give pinsens begiven-
heder mening, og en vej kunne være at lytte 
til de digtere, der har forsøgt at give det 

svært forståelige mægle. 
 
Herhjemme har især Kingo og Brorson skre-
vet om pinsens under – og så især Grundt-
vig, der ligefrem er blevet kaldt pinsens dig-
ter.  I en prædiken fra 1842 skrev han: ”Har 
vi nogensinde været vidne til solens opgang 
og i ret og mag nydt den fornøjelse, det er 
at høre alt i dæmringen alle småfugle synge 
sig vågne, og se hvordan den ene skygge-
hær efter den anden ligesom flygter for 
dagslyset.. indtil endelig den gyldne sol 
frembryder, da har vi det dejligt, men dog 
kun et svagt billede af den oplysning, der 
kommer fra Kristus, når hans navn vågner 
og opstår fra de døde.” 
 
Grundtvigs pinsesalme 
Det følgende år skrev Grundtvig så den sal-
me, der om nogen står som pinsens salme – 
nemlig I al sin glans nu stråler solen. 
Her møder vi i første strofe den forkyndelse, 
livsglæde og naturbetragtning, vi også så i 
prædikenen, og der er ingen tvivl om, at 
Grundtvig evnede at digte om det hjemlige 
landskab på en måde, så det med de skif-
tende årstider blev et billede på den kristne 
frelse, der hermed gøres billedeligt nærvæ-
rende. Gud er nær lige nu med sin Ånd, blidt 
og overbevisende, midt mellem pinseliljer, i 
skoven, i den korte sommernat. Den lune 
blide sommernat og Guds Ånde. 
 
Som andre kristne var det en del af Grundt-
vigs tro, at Helligånden udgår fra Gud og er 
den ene af de tre fremtrædelsesformer, der 
kendetegner den treenige Gud. Helligånden 
er dermed den ånd, der skaber, trøster, 
oprejser, giver mod og håb. Helligånden er – 
kunne man sige - Himlens Tale-evne, som 
det hedder i en anden salme (Gud Helligånd 
vor trøstermand), og derfor har den også 
mange navne: talsmand, trøstermand og 
sandhedsånd. 
 
Salmens rigdom og fylde 
Nærlæser man Grundtvigs salme, vil man 
blive forbløffet over dens rigdom og fylde. 

Her er kun plads til at komme ind på en kort 
tolkning, der vil forsøge at give udtryk for 
hans forkyndelse og forståelse af Hellig-
ånden. Guds virksomme ånd i verden er 
salmens ledende tanke, og gennem behæn-
dige bogstavrim, tryller Grundtvig for at gøre 
åndens nærvær synlig: Allerede fra første 
færd er bogstavet I poetisk på færde: Ja det 
er som om selve bogstavet i overbeviser: 
Guds Ånd råder i verden – et fænomen, der 
både kan ses, høres og mærkes. I al sin 
glans.  

Bogstavet I signalerer nærvær om Guds 
Ånd, der råder i verden – hvilket både kan 
ses, høres og mærkes i salmens poesi. Livs-
lyset, pinseliljetid og blid. I strofe 3 ser vi 
det samme: Visionen er synlig i skabervær-
ket, når Gud med sit ord lader mennesket se 
de livgivende kræfter frem for de destrukti-
ve. Da er Paradis ikke kun et: tænk nu en 
gang, men også et allerede nu, hvilket I-et 
igen understreger: himmelsk, vifter, hjem-
lig, lufter liflig, Paradis, yndig risler, livets 
flod. Poesien bevirker, at mens vi synger, er 
i’erne på spil og underbygger og udpensler, 
at det er nærværet af himlen på jorden, der 
gør verden hjemlig, for når det vifter og 
lufter livligt, ligner jorden himlen – ja, den 
er et stykke heraf.  

Glædelig pinse. 

Niels Frederik Severin Grundtvig 
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Artikel ved Alexandra Lund Tholander, Klintebjerg, og Keld B. Hansen 

Kirkens facebook gruppe 
Gennem de sidste par år har vi (som 
tidligere omtalt i kirkebladet) afholdt 
”lytterunde-aftener”, hvor mennesker 
er blevet inviteret til en samtale om 
kirken og troen. Det var på en af disse 
aftener, at jeg, Alexandra, sagde til 
Keld, at kirken da bør have en face-
book gruppe. Det synes jeg, Keld, var 
en rigtig god ide, og inden aftenen var 
omme, havde Alexandra sat en face-
book gruppe op. Gruppen har nu eksi-
steret i to år, og vi er rigtig glade for, 
at så mange er med (i alt 300 medlem-
mer), og at der stadig er folk, der ber 
om at komme med i gruppen. 

Gruppens navn er ”Din lokale kirke - face-
bookside for Østrup, Skeby og Gerskov kir-
ker”. Så hvis du er på facebook, og du ikke 
er medlem, er du velkommen til straks at 
søge om optagelse i gruppen. 

Formålet med gruppen 
Denne gruppe er en mulighed for, at folk i 
vores lokalområde, i Skeby Sogn og Østrup 
sogn, kan følge med i, hvad der sker i kir-
ken; af kirkelige hændelser og andre sociale 
arrangementer. På facebook siden står der 
følgende om formålet: 
 
”Vores mål med denne gruppe er at få kir-
ken til at spille en større rolle i udviklingen 
af lokalområdet. Et af tiltagene bliver en 
større gennemsigtighed, hvor vi blandt an-
det vil bruge de sociale medier, og vi har 
derfor oprettet denne gruppe på facebook. 

Her vil vi annoncere forskellige arrangemen-
ter og ligeledes poste forslag som kan disku-
teres og tages til efterretning eller brug i 
forbindelse med at gøre netop din kirke me-
re interessant for dig. Her vil derfor postes 
opslag om lidt af hvert, stort som småt, og 
man vil have mulighed for selv at komme 
med forslag og tiltag til hændelser i din lo-
kale kirke eller i lokalområdet.” 

Hvad siden er brugt til indtil nu 
Nedenfor ser I et udsnit af facebook siden. 
Forud for en søndag (Maria bebudelsesdag) 
havde jeg lagt et moderne billede af Maria 
ud. Jeg knyttede selv en kommentar til hen-
de, og andre gjorde det samme. Efter søn-
dagen forklarede jeg nærmere, hvordan jeg 
i min prædiken havde tolket billedet. 

På det næste udsnit af siden (se spalten  på 
næste side) har en person lagt billeder ud af 
mig, som hun har taget ved gudstjenesten 
på Fjordens dag. Det nederste billede er 
taget af Carsten, der også tager billeder til 
kirkebladet. Han har være ommet bag alte-
ret i Østrup kirke. På billedet er der snapse-
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glas, askebæger og lightergas, og han spør-
ger- med et glimt i øjet - hvad præsten mon 
laver der omme bag alteret. 

 
Facebook siden er også brugt til...  
Aprilsnar. Den første april fortalte jeg, at 
Østrup og Skeby kirker nu skulle males røde. 

Taknemmelighed. Medlemmerne blev på et 
tidspunkt inviteret til at skrive, hvad de er 
taknemmelige for.  

Skabelse og opstandelse. Jeg benyttede si-
den til at forklare, hvad jeg mener, kristen-
dommen siger om skabelse og opstandelse. 

Holdningen til homoseksuelle vielser har 
også været oppe som et aktuelt emne. 

Der har været konkurrence om det flotteste 
billede med vand.  

Der har været billeder fra arrangementer i 
kirkerne. For eksempel Happy Voices forårs-
koncert, koncerten med Århus Gospel Kvar-
tet og teenageres møde med en soldat i 
Østrup kirke. 

Konfirmationsbilledet har været lagt ud. 
Gamle dåbsbilleder har også været der. Der 
har været omtale af kommende arrange-
menter. Der har været vittigheder. 

Senest har der været en afstemning om 
hvilken film, der skulle vises på filmaftenen i 
præstegårdshaven. 

Vores vision for facebook siden 
Vi ønsker, at gruppens medlemmer kommer 
til at deltage mere og fortsat kommer med 
forslag til, hvad der kan ske i kirkerne. Det 
er et sted hvor tanker, ideer og minder kan 
blive hørt og diskuteret. 
 
Enhver skal være velkommen til at starte 
diskussioner, eller man kan gribe en diskus-
sion og give sit besyv med. Man kan også 
stille spørgsmål, hvis der er noget ved kirken 
eller kristendommen, man ikke forstår eller 
synes er tankevækkende. 

Man kan invitere andre med i gruppen, eller 
man kan ”like” og kommentere.  

Man kan indsende billeder fra dåb, konfirma-
tion og bryllup. Eller hvis man bliver grebet 
af et øjebliks stemning, som man får taget 

et billede af. Det kan man dele med face-
book gruppen. 
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Hvis man besøger kirkegården i Østrup 
kan man på den nordlige side af Klinte-
bjergvej (modsat kirken) og helt  ude 
mod vest finde kirkegårdens skovkir-
kegård. Dette afsnit af kirkegården er 
anlagt for to år siden, og efterhånden 
som planterne vokser op, vil området 
blive mere og mere skovagtig. 
 
Gorm Skousen fra Klintebjerg og vores gra-
ver, Henning Madsen, har været hoved-
mændene bag anlæggelsen af det nye afsnit 
på Østrup kirkegård. De har på den måde 
arbejdet på at udvikle kirkegården, så den 
kan blive et endnu mere attraktivt sted at 
færdes. Anlæggelsen er foretaget ud fra et 
ønske om at kunne tilbyde mange forskellige 
begravelsesformer. Ud over skovkirkegården 
er der også mulighed for kistegravsteder, 
urnegravsteder, ukendtes gravplads, plæne-
gravsteder samt gravsteder (store såvel som 
små) omgivet af hæk. 

Tanken bag: Livet og det evige liv 
Gennem skovkirkegården kan man se, at der 
bugter sig et plantebælte. Det ligner en bøl-
ge, og Gorm forklarer, at han har tegnet 
plantebæltet som en sinuskurve. Kurven er 
fremstillet som en hel bugtning (360 grader) 
samt en halv bugtning (180 grader). Tanken 
er, at en hel bugtning er et billede på livet. 
Når kurven fortsætter med endnu en halv 
bugtning er det for at pege ud over livet og 
frem mod livet efter livet - det evige liv.  
 
Et godt alternativ 
På skovkirkegården er der plads til i alt 60 
urner og 24 kister. Det er et område uden 
familiegravsteder, og der er ingen hække, 
der adskiller nogle gravsteder fra andre. 
Anlægget burde tiltale folk i dag, forklarer 
Gorm, fordi mange familier oplever opbrud, 
og mange lever alene. Derfor vil vi også 
gerne gøre opmærksom på denne begravel-
sesform. Vi mener, den også er et rigtigt 

Artikel ved Keld B. Hansen 

Den nye skovkirkegård i Østrup 

Sinuskurven går gennem skovkirkegården Fotos: CMP 
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godt alternativ til ”de ukendtes gravplads”, 
som er meget mere anonym.  
 
Der er små gravsten på skovkirkegården. 
Men de skal alle placeres i plantebæltet i 
midten. Derfor står gravstenen ikke på selve 
graven men i nærheden af graven. Man kan 
derfor placere sit gravsted, hvor man vil, og 
man kan placere sit mindesmærke, hvor 
man vil.  
 

Blomstring næsten 
hele året 
Henning og hans med-
hjælpere, Kristian Andere-
sen, Lisbeth Jensen og 
Ulla Højlund, har plantet 
mange forskellige planter 
på skovkirkegården, og 
man har tænkt sig godt 
om, for der er sørget for, 
at der næsten året rundt 
er planter i blomst. 
 
I januar blomstrer julero-
serne. Bagefter kommer 
de blå anemoner, og så 
kommer perlehyacinter, 
minipåskeliljer og dværg-
syrener.  

Henning Madsen, graver ved Østrup, Skeby 
og Gerskov kirker.  

I midten af det midterste plantebælte står et 
hjertetræ. Hjertetræet har blade formet som 
hjerter, og det skal minde om, at kærlighe-
den er det centrale. Centralt står også et 
Ingrid Marie æbletræ. Omkring træet er der 
et helt tæppe af blå perlehyacinter. 
 
På skovkirkegården er der også birketræer, 
og de er helt hvide i barken. Det er smukt 
især om vinteren. Desuden er der hostaer, 
bregner, koreagran, efeu (som giver et ind-
tryk af skovbund), dværgsyrener, dværgfyr, 
kejserbusk og rønnebærtræ.  
 
Træerne er endnu små, men når de vokser 
op, vil afsnittet på kirkegården blive endnu 
mere skovagtig.  
 
Et idyllisk sted at færdes 
På kirkegården er der også opsat fuglekas-
ser, og derfor er der et rigt fugleliv. Henning 
anbefaler, at man går sig en tur på kirkegår-
den. Han har bestræbt sig på, at kirkegår-
den er et rart sted at færdes. Især en som-
meraften er det idyllisk at færdes på kirke-
gården, og det er dejligt at nyde udsigten ud 
over de omkringliggende marker. Man kan 
for eksempel sætte sig på skovkirkegårdens 
bænk. Der er dejligt fredfyldt. 
 
 

Man kan benytte bænken på skovkirkegården 
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Beretning om 4. maj arrangement i Gerskov kirke ved Keld B. Hansen 

70-året for Danmarks befrielse 

Den 4. maj om aftenen har for mig altid 
været en særlig aften med levende lys i 
vinduerne og en samtale om, hvordan det 
var dengang i 1945, da Danmark blev befri-
et.  
 
I år var det som bekendt 70 år siden Dan-
mark blev befriet fra tysk besættelse, og det 
føltes rart, at man netop den aften kunne gå 
i Gerskov kirke for høre fortællinger og syn-

ge ”sange om krig og 
fred”. 
 
Valther Rasmussen og 
Niels Erik Clausen havde 
sammensat et program til 
lejligheden med titlen 
”Sange om krig og fred”. 
Aftenen var en vekslen 
mellem Niels Erik Clausens 
fortællinger om sangene, 
solosang og fællessang.  
 
Enhver periode med krig 
og med fred har kastet 
sange af sig. Det gælder  

både slagsange såvel som 
sange om krigens me-
ningsløshed.  
 
Blandt de kendte sange 
fra krigen, er der  slagsan-
ge, som for eksempel 
”Dengang jeg drog af 
sted” og ”It´s a long way 
to Tipperary”. 
 
Krigsmusik er også kaba-
retmusik, og vi sang 
blandt andet den tyske 
sang om ”Lili Marleen”.  
 

Men hovedvægten i programmet var lagt på 
krigens meningsløshed. Derfor sang vi fx  
”Kringsat af fiender”, ”Sag mir wo die Blu-
men sind”, og ”Den sidste turist i Europa”, 
hvor den rejsende ser et Europa, der er 
ødelagt af krig.  
 
75 mennesker havde lagt vejen omkring 
Gerskov kirke til en god og tankevækkende 
aften.  

Niels Erik Clausen og Valther Rasmussen 

Aftenen var fortælling, sang og fællessang Fotos: CMP 
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Happy Voices, mit frirum  

Artikel ved Ebbe Brøns, Klintebjergvej 81, 5450 Otterup  

Kirkebladets redaktion har bedt Ebbe 
Brøns fra vores eget gospelkor, Happy 
Voices, skrive om sin oplevelse ved at 
synge gospel... 
 
Vi er tilbage i marts, 2013. Happy Voices 
afholder koncert i Otterup kirke. De har invi-

teret Marie Carmen Koppel, Danmarks vel 
nok bedste gospelsangerinde. Det var en 
støttekoncert for koret, der skulle til Tallinn 
og synge sammen med andre gospelkor. Jeg 
sad på en af de bagerste rækker som tilsku-

er og blev tryllebundet af 
koret! Det her vil jeg også 
prøve, tænkte jeg. 
 
Efteråret kom, og en dag 
tog jeg mig sammen til at 
gå op i Østrup kirke for at 
høre koret øve. Var nervøs 
som bare pokker. Korleder 
Tabita stod og dirigerede 
koret.  
 
Der var ikke gået mange 
minutter før, så stod jeg 
som tenor i koret og har 
været med lige siden. Hur-
tigt kunne jeg mærke, at 
alle i koret nød glæden ved 
gospel. 

Ebbe Brøns 

Gospel giver, for mig, en befriende følelse 
og glæde i hele krop og sjæl, vel skal der 
øves, men når sopran, alt, tenor og bas 
stemmer i, så er det som taget løfter sig i 
kirken.  
 
I løbet af den tid jeg har været med i koret, 
har vi givet koncerter i forskellige kirker i det 
nordfynske. Det er en fornøjelse at komme 
ud og vise hvad vi går og øver på hver ons-
dag. Efter en øveaften eller koncert kører 
adrenalinen og glæden rundt i kroppen og 
det kan være svært at falde til ro når hove-
det rammer hovedpuden. Sangene kører 
rundt i hovedet, og man glæder sig allerede 
til næste onsdag. Det kan varmt anbefales. 
At være en del af koret er min ventil. Her 
glemmer jeg alt om hverdagens stress og 
jag.  
 
Har du lyst til at prøve dig af i koret, er der 
korstart onsdag den 19. August  kl. 19.00 i 
Østrup kirke. Vi søger alt- og herrestemmer. 
Kig ind på vores hjemmeside på www.happy
-voices.dk og læs mere. 

Billederne på denne side er taget ved ko-
rets fantastiske forårskoncert i Østrup kirke 

den 6. maj i år. 

Fotos: CMP 

http://www.happy-voices.dk
http://www.happy-voices.dk


Hvornår                   Tema for gudstjenesten Gerskov Skeby Østrup 

Søndag 7/6           Den rige mand og Lazarus   10.30 (KBH) 

Søndag 14/6                Den store festmiddag 19.30 (AP)   

Søndag 21/6                         Det fortabte får   10.30 (AP) 

Søndag 28/6                   Splinten og bjælken  10.30 (KBH)  

Søndag 5/7         Peter bliver menneskefisker   10.30 (AP) 

Søndag 12/7                           Løs konflikten 9.00 (SJ)   

Søndag 19/7    Jesus og overtolderen Zakæus   9.00 (SJ) 

Søndag 26/7                     De falske profeter  10.30 (KBH)  

Søndag 2/8                  Den uærlige forvalter   10.30 (KBH) 

Døbte: 
Liv Kirstine Hansen 
Isabella Mikkeline Reinholt 
Pedersen 

 
Magnus Overgaard  
Ulrichsen 
Marius Aaby Hviid 

Døde: 
Nanny Krebs 
Johannes Kastberg 
Tove Lillesø Hansen 

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. 

KBH er Keld B. Hansen; AP er Astrid Paludan; SJ er Suzanne Johansen 

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

Tal med præsten 
Du har altid mulighed for at tale med præsten, der har tavshedspligt. 

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


