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Foragten for det svage 

Leder ved Keld B. Hansen, kha@km.dk 

Lederen denne gang handler om over-
vejelser, jeg gjorde i en prædiken sidst 
jeg holdt gudstjeneste i Skeby kirke… 
 
Den sidste søndag i juli handlede evangeliet 
om, at Jesus advarer imod ”de falske profe-
ter”. ”Tag jer i agt for de falske profeter”, 
siger han. Hold altså jeres øjne og ører åbne 
og læg nøje mærke til, hvad der bliver sagt 
rundt omkring, så I ikke giver efter for de 
falske profeter... Jesus vil med de ord sige, 
at vi skal være kritiske over for det, vi hører 
og ser. Teksten lægger op til, at man i en 
prædiken forsøger at give et bud på, hvem 
der i dag - med ord og holdninger - kan 
være de falske profeter. Altså hvem eller 
hvad der forsøger at få os væk fra den re-
spekt og kærlighed til mennesker, som Gud 
har. 
 
Konkurrence og foragt 
Vi lever i et industrialiseret samfund, og det 
er forbløffende så meget samfundet har 
udviklet sig inden for de sidste 200 år. Ja 
det er forbløffende, så meget der er sket 
bare inden for de sidste 25 år. Og selv om 
udviklingen har givet os meget godt, er der 
også en bagside. For samfundets udvikling 
er et resultat af en stærk konkurrence, og vi 
er alle i større eller mindre grad gearet til at 
deltage i den konkurrence. I konkurrencen 
er der altid både vindere og tabere, heldige 
og uheldige, lykkelige og ulykkelige. Et uhel-
digt resultat af konkurrencen er, at der bli-
ver set ned på taberen, den uheldige, den 
svage og den, der er anderledes. Af og til er 
der tale om en foragt for det svage. 
 
Den, der bliver udset til at være taberen og 
den, der bliver set ned på, kan være en 
person af en anden hudfarve, en anden nati-
onalitet, et andet køn eller en anden seksuel 
orientering. Det kan være en person, der 
står uden arbejde, en hjemløs, en fattig, en 
person med en anden religion, en fremmed 
eller en flygtning.  

Taberen kan også i nogle tilfælde være os 
selv, og mange mennesker oplever, at de så 
vender foragten indad mod dem selv.  
 
”Vores foragt for det svage” 
Den norske filosof, Harald Ofstad, har skre-
vet en tankevækkende bog, der hedder ”Our 
Contempt for Weaknesses” (”Vores foragt 
for det svage”). Bogen handler om en un-
dersøgelse af nazismen, der går ind for den 
stærkes ret til at regere over den svage, og 
som handler om foragten for de svage, de 
handicappede, de syge, dem, med en anden 
hudfarve og de fremmede.  Vi har lært, at 
nazismen begyndte i Tyskland en gang i 
1930erne og sluttede i sommeren 1945, 
men det ændrer ikke ved, at foragten for 
det svage stadig lever.  
 
Vi er alle Guds kære børn 
Og netop med foragten for det svage og 
anderledes kommer det til et sammenstød 
med alt det, Jesus siger og står for.  
 
For i Guds øjne er vi alle sammen hans kæ-
re børn. Vi er væsener af en uendelig værdi 
og værdighed uanset vores arbejde, evner 
eller succes. Også uanset vores hudfarve, 
religion og nationalitet. Uanset om vi er vin-
dere eller tabere, stærke eller svage. 
 
Det er når vi begynder at indse, at Gud el-
sker os og alle andre med vores - og deres - 
svagheder og fejl, at vi kan begynde at ac-
ceptere både os selv og alle dem, der er 
anderledes end os selv. Det er der, vi kan 
opleve, at foragten for den svage forsvinder. 

Kirkeblad forsinket 
Nogle vil denne gang opleve, at kirkebladet 
er forsinket. Det skyldes, at et lyn om mor-
genen den 25. juli slog ned ved præstegår-
den, hvor det bl.a. ødelagde et smukt træ i 
haven samt min computer (KBH). 
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Kalender 

Vanddag for børn torsdag den 6. au-
gust kl. 10 - 14. 
Et tilbud til alle skolebørn om en sjov og 
spændende dag ved Klintebjerg havn. Man 
må gerne tage sine forældre eller bedstefor-
ældre med. Tilmelding til Keld B. Hansen, 
64821307 / kha@km.dk 

6.  

AUG 

10.  

SEP 

6.  

OKT 

Frokostklub for mænd  
tirsdag den 6. oktober kl. 11 - 13 
Den 6. oktober starter frokostklubben sin 
efterårssæson. Man tilmelder sig ikke, men 
møder op med sin madpakke + 40 kr. Ste-
det er Østrup præstegård. Foredraget den 
6. oktober er ved Per Andersen fra Norup. 
Per har sammen med 2 andre gutter været 
på langfart, og hans titel er: ”Fra Norup til 
Gibraltar på damecykel”. 

13.  

SEP 

Fjordens dag gudstjeneste søndag den 
13. september kl. 10.30 i Klintebjerg 
Gudstjenesten foregår ude i det fri og med 

udsigt til Odense fjord Der er stillet halmbal-
ler frem, som man kan sidde på, og gudstje-
nesten vil naturligt have naturen som tema. 

8.  

OKT 

20.  

SEP 

Høstgudstjeneste søndag den 20. sep-
tember kl. 10.30 i Østrup kirke. 
Dette er den årlige gudstjeneste, hvor vi si-
ger tak for høsten, og hvor kirken er pyntet.  

22.  

AUG 

23.  

AUG 

NY ide: privat besøg + gudstjeneste 
Søndag den 23.8. kl. 19.00: Først er der 
mulighed for et besøg hos Vagn og Stinne 
Hansen, Franktoftegyden 4 i Ørritslev.  
Her er der velkomstdrink og visning af krolf i 
deres have. Ved dårligt vejr går vi indenfor. 
Klokken 20.00 er der gudstjeneste i Skeby 
kirke.  

30.  

AUG 

Dette er et tilbud om dejlige timer på 
Vigelsø. Der er søndag den 30. august mel-
lem kl. 14 og 15 gratis overfart til øen fra 
Klintebjerg havn. Herefter kan man gå en 
tur og udforske øen.  
Klokken 16 er der gudstjeneste og derefter 
spisning. Tag selv kød med til den store grill 
og drikkelse. Vi sørger for kartofler og salat.  
Tilmelding ikke nødvendig, men du kan evt. 
registrere din deltagelse på facebook på ”din 
lokale kirke...” 

 

”Gud og grill” 

Sommerbio i præstegårdshaven 
Lørdag den 22. august kl. 20.30 
Tag evt. din egen stol med samt tæppe. Så 
sælger vi sodavand, kaffe, kage og snacks. 
Samtidig sætter vi en god film op på et stort 
lærred i haven på Præstevejen 8 i Østrup. I 
tilfælde af dårligt vejr går vi indenfor. Vi ses! 
Venlig hilsen Johanne, Magnus, Jens, Johan-
ne, Andreas og Keld 

Læsehestene mødes den 10. september 
kl. 19.30 hos Lene Hommelhoff Bang, Strø-
byvej 63. Hvis du gerne vil være med i 
gruppen kontakt da Lene på lene-
bang2000@yahoo.dk eller sms til 21464075. 

24.  

SEP 

Værkstedskirke på Østruplund og i 
Østrup kirke fra 17 - 19.15 
Det er for hele familien, og vi starter i Rid-
dersalen på Østruplund. Derefter er der en 
kort gudstjeneste i Østrup kirke, og til sidst 
spiser vi på Østruplund (25 kr. per person). 
Pga. spisningen er der tilmelding senest 2 
dage før til Keld, 23474144 / kha@km.dk  
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Kirkernes kapeller 

Artikel  ved Keld B. Hansen 

Billederne til denne artikel tager os 
rundt til Gerskov, Skeby og Østrup kir-
kers kapeller. Det er kirkebladets foto-
graf, Carsten, der i skumringen på 
sommeraftener har indfanget stemnin-
gen fra disse rum.  

Kapellerne ved Østrup, Skeby og Gerskov 
kirker er alle små og enkle rum. Kapellerne 
er som regel noget af det sidste, der er byg-
get til kirkerne. Det tyder på, at man i tidli-
gere tid havde den døde i hjemmet indtil 
begravelsen fra kirken.  
 
Alligevel er de fleste kapeller flere hundrede 
år gamle, og det, synes jeg, gør rummene 
til noget særligt: at man kan tænke på, at 
her har mennesker i mange generationer 
stået med deres døde og med sorgen.  
 

Gerskov kirkes kapel 

Gerskov kirkes kapel er ikke så gammelt. 
Kirken er fra 1925, og kapellet er bygget 
samtidigt. Kapellet kan være svær at finde. 
Det rager ikke ud som en tilbygning til kir-
ken, men er bygget ind i kirkens nordvestli-
ge hjørne.  
 
Over indgangen til Gerskov kirkes kapel for-
mer mursten et timeglas. Timeglasset skal 
minde om, at vores liv er en begrænset tid, 
og at vores tid før eller siden rinder ud. In-
den for i kapellet står to tre-armede lysesta-
ger / kandelabre og en katafalk, som er en 
vogn med hjul, som man sætter kisten på. 
Katafalken bruges også på begravelsesda-
gen, når kisten skal fra kapellet og ind i kir-
ken.  
 
Når et dødsfald sker i hjemmet, sker det af 
og til, at den døde bliver stillet ind i kapellet. 
Den døde stilles som regel ind i kapellet i 
forbindelse med kirkens aftenringning, dvs. 
sidst på eftermiddagen. Når den døde stilles 
ind i kapellet, sker det tit, at man synger en 
salme og ber en bøn.  
 
Det næste billede (ovenfor) er også fra Ger-
skov kirkes kapel. Man kan se, at rummet er 
meget enkelt og uden symboler. 
 
Kirkernes kapeller bruges ikke så tit 
De fleste mennesker dør på sygehuset, og 

når det sker, sætter man for det meste den 

Gerskov kirkes kapel 

Gerskov kirkes kapel 
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døde over i sygehusets kapel, der er indret-
tet med kølerum. Derfor anvendes kirkernes 
kapeller ikke længere så ofte som før.  

Østrup kirkes kapel 

Skeby kirkes kapel 

Skeby kirkes ka-
pel 
Kapellet ved Skeby 
kirke blev for få år 
siden renoveret. 
Rummet er blevet 
kalket, og på gulvet 
er der lagt spanske 
fliser. Derfor tager 
rummet sig rigtig 
pænt ud.  
 
Kapellet ved Skeby 
kirke ligger i forlæn-
gelse af kirkerum-
met, dvs. længst 
mod øst. I december
-stormen i 1999 
skete der flere ska-

der på Skeby kirke. 

Tagsten fløj af, og gavltrekanten over ka-
pellet væltede og efterlod et gabende hul. 
Heldigvis blev gavlen hurtigt muret op igen. 
 
Østrup kirkes kapel 
Det er Østrup kirkes kapel, der pryder kir-
kebladets forside. Når dørene til rummet er 
slået  op, så man kan kigge ind, ser rum-
met efter min mening indbydende ud.  
 
Når der ikke står en kiste i rummet, bruges 
det sommetider til undervisning af børn. 
Selv om mange film handler om menne-
sker, der dør (eller måske netop derfor), er 
der et stort behov for, at børn får svar på 
deres  mange spørgsmål om døden.   
 
I kapellet forklares derfor om sorgen ved at 
miste, om den døde i kapellet, om begra-
velsen og om det kristne håb om det evige 
liv hos Gud. 
 
I Østrup kirkes kapel hænger der et enkelt 
udseende kors, og korset er et symbol på 
Jesu sejr over døden. En revne snor sig 
forbi korset, og selv om man meget gerne 
ville, er det ikke så ligetil at få bugt med 
den. For murene i det gamle kapel arbej-
der, og der findes ingen nemme løsninger 
på problemet. 
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Baggrundsartikel ved Lars Larsen, Østrup 

Jan Hus – omkring et ’kætterjubilæum’ 

Den 6. juli i år var det 600 år siden Jan 
Hus blev brændt som kætter på bålet i 
den sydtyske by, Konstanz. Jan Hus er 
ikke så kendt på vore breddegrader, 
men hans indsats er betydningsfuld, 
eftersom han er forløberen for vores 
egen reformator, Martin Luther. Om 
dette handler denne artikel. 
 
Den engelske digter John Donne skrev en 
gang: ”Intet menneske en ø, en verden for 
sig – det er en del af det hele.” Vi hænger 
sammen, deler liv og verden, vi er flettet ind 
i hinanden, påvirker hinanden og holder altid 
noget af hinandens liv i vores hænder. 
 
John Donne var samtidig med Luther, som vi 
har valgt at portrættere i 4 artikler frem til 
reformationsjubilæet i 2017, og Luther 
kendte – om nogen – til sandheden i Don-
nes ord. Det var da også temaet for meget 
af det han skrev. ”Vi er dagligt brød i hinan-
dens liv”, som han ofte skrev, og selv 
’geniale’ mennesker, der – som han – evne-
de og havde mod til selv en ’farlig’ nytænk-
ning, kunne ikke gøre og sige, hvad de gjor-
de, hvis ikke jorden var gødet af andre. Og 
det var den for Luther. Han siger således et 
sted: ”Vi er alle husitter uden at vide det”, 
og hvad han mente var, at uden den bøhmi-
ske teolog Jan Hus, der den 6. juli for 600 år 
siden blev brændt på bålet som kætter, ville 
han sikkert ikke have været kommet dertil, 
hvor han var kommet. 
 
Dette martyrium vil vi mindes med følgende 
lille artikel. For Hus var manden – Gåsen – 
der havde mod til at ’skræppe op’ og gå 
imod både de religiøse og verdslige magtha-
vere og som måtte betale den ultimative pris 
for den sandhed, der var vigtigere end alt 
andet. 

Jan Hus. Hans liv og hans samtid 
Jan blev født i ca. 1370 i landbyen Husinec. 
Han kom af små kår, men udstyret med et 

kvikt hoved lykkedes det ham at komme på 
latinskole og siden på universitetet i Prag, 
hvor han i 1396 blev magister. Fra nu af 
kaldte han sig Hus, og dette gav anledning til 
en hel del morskab pga. ordspillet til det 
tjekkiske ord husa, der betyder gås. Senere 
blev han teolog, præst og professor, og i 
1402 blev han tillige prædikant ved det ny-
oprettede Bethlehemskapel, hvor kravet var, 
at der skulle forkyndes på modersmålet og 
ikke på latin, som det ellers var praksis. 

Tiden Jan fødtes ind i var utrolig turbulent 
både religiøst og verdsligt. Siden 1409 hav-
de paven – Kristi stedfortræder – resideret i 
Avignon og ikke - som praksis ellers havde 
været - i Rom, og dette ’babyloniske fangen-
skab’, som Avignontiden blev kaldt, varede i 
knap 70 år, indtil en romersk pave blev valgt 
med det resultat, at der nu var to – ja en 
overgang hele tre paver. De fik megen god 
tid til at gå med at sige mindre pæne ting 
om modparten, de kaldte bl.a. hinanden for 
Antikrist, og en sådan måtte naturligvis eks-
kommunikeres (udelukkes fra kirken). Skåret 
ind til benet handlede det i bund og grund 
mere om magt og verdslig indflydelse end 
om at tage stedfortrædertanken og Jesu 
forkyndelse alvorligt. 

Jan Hus og hans kritik af kirken 
De forhold, der udspillede sig i toppen af det 

Jan Hus 



7 

kirkelige hierarki var hverken bedre eller 
værre end det, man kunne registrere længe-
re nede af den kirkelige rangstige, for også 
her var den religiøse og moralske opløsning 
lige så åbenlys som den var udbredt. Det fik 
Hus’ lidt ældre kollega, oxfordprofessoren, 
John Wycliff til at fare i blækhuset, og han 
kritiserede i stærke vendinger paven og især 
aflads-handlen ligesom han opfordrede kir-
ken til at give afkald på dens umådelige rig-
domme, der stod i krads modsætning til 
både Jesu liv og forkyndelse. Og for at give 
menigmand mulighed for selv at læse Bibe-
len og dermed stifte bekendtskab med Jesu 
ord, lod han den oversætte til engelsk. 
Via sin ansættelse ved universitet i Prag blev 
Hus bekendt med Wycliffs tanker, der var 
som vand på hans mølle. Men han lod det 
ikke blot blive ved fascinationen. Tværtimod. 
Som præst ved Bethlehemskapellet prædi-
kede han på tjekkisk ud fra Wycliffs tanker 
til folkets store begejstring og blev dermed 
lands- ja ’verdenskendt’, da også paven i 
Rom hørte om ham og hans forkyndelse. Og 
det han hørte, behagede ham bestemt ikke, 
hvorfor han også via sin biskop i Prag fik 
Hus bandlyst. Det lukkede imidlertid ikke 
munden på Hus, og en ny bandbulle, der 
forbød alle ’rettroende’ at give ’kætteren’ 
mad og drikke, ja blot tale med ham, blev 
udstedt. Senere fulgte endnu en, der befale-
de folk at pågribe og udlevere ham til bi-
skoppen, så han kunne brændes på bålet 
som kætter. Men intet hjalp. Hus gik frit 
omkring – beundret og elsket af de allerfle-
ste som en nationalhelt, men hadet af paven 
og hans følge, der naturligvis ikke kunne 
leve med et menneske, der åbenlyst sagde, 
at en pave, der forvalter sit embede på 
uværdig vis ”er en arvtager, ikke efter 
apostlen Peter, men efter Satan, efter Anti-
krist”. 

Vejen til bålet 
Det røre, som Hus havde skabt og det kirke-
lige miskmask, der herskede med skismaet 
mellem paver, der levede det rige og vilde 
liv – ofte med vin, kvinder og sang - krige 
samt en befolkning, der ikke længere vidste, 
hvad den kunne tro, fik til sidst den tysk-
ungarske kong Sigismund til at indkalde til et 

kirkemøde i Konstanz. Mange mødte op her- 
iblandt også Hus, som kongen havde givet 
frit lejde. Det gik imidlertid ikke som Hus 
havde håbet: I stedet for at få mulighed for 
at forklare og forsvare sig, blev han fængs-
let og stod nu anklaget for 43 vranglære-
sætninger. Konfronteret hermed sagde han: 
” Ærværdige fædre. I skal vide, at jeg helle-
re vil dø end fastholde en eneste vildfarelse. 
Jeg er kommet frivilligt til dette kirkemøde, 
og hvis jeg bliver over-bevist om at være 
faret vild i noget, er jeg villig til at lade mig 
retlede og forbedre mig.” Det fik Hus imid-
lertid ikke mulighed for, og en dag – den 6. 
juli 1415 blev dommen afsagt. Han var en 
kætter, og dommen blev derefter. Frataget 
al sin værdighed og med en djævlehat på 
hovedet blev han ført til den eng, hvor bålet 
var forberedt, og hvor han døde under store 
pinsler. Siden blev hans aske smidt i Rhinen. 
Jan Hus’ sidste ord var rettet til Kristus, og 
de lød: ”Tilgiv dem for din store barm-
hjertigheds skyld.” 
 
”Intet menneske er en ø”, skrev John Don-
ne, og det fortælles, at der på et bibliotek i 
Prag findes en salmebog, der rummer et lille 
maleri. Det forestiller Wycliff, der slår gnister 
af en sten, Hus, der tænder et bål og Lu-
ther, der svinger dén brændende fakkel, der 
antændte Reformationen, da han slog sine 
95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. 

Jan Hus brændes på bålet 
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En rigtig råkold, blæsende og meget 
våd sommermorgen sidst i Juli måned, 
mødes jeg med Erik Hansen, der er for-
mand for Otterup Lystbådehavn og 
næstformand for Sejlklubben Egen-
sedybet, til en snak om både havnen 
og sejlklubben.  
 
Otterup Lystbådehavn er beliggende for 
enden af Bogøvej og ved starten af Hof-
mansgavevej, i det der er blevet et smukt 
indhug og tilføjelse til diget mod Hofmans-
gave og lige bag de to små øer Leammer og 
Kyholm. Der er idyllisk smukt der og en ro, 
man skal lede længe efter i andre marinaer 
og havne rundt om på Fyn. 
 
Lystbådehavnens opståen 
Som overskriften siger, er der tale om to 
selvstændige foreninger, dels en andelsfor-
ening, der ejer havnen, dels en sejlklub, der 
står for alle de arrangementer, der foregår i 
havnen, og hvor ungdomsafdelingen udgør 
en stor og aktiv del af klubben. 
 

Hele historien omkring Otterup Lystbåde-
havn startede med de 3 driftige Otterup-
borgere, nemlig fiskehandler Johs. Jørgen-
sen, frugtavler Knud Haugsted (Bogø) og 
skattesekretær Birger Buch Madsen. Hver 
især drev de lidt fritidsfiskeri i fjorden, og 
sammen blev de i starten af 70’erne enige 
om, at det kunne være behageligt, om der 
var en bådebro eller lignende, eksempelvis 
ved Bogø-Romsø diget, hvor de kunne læg-
ge deres både. De var også enige om, at der 
nok også skulle lidt større interesse til før 
end man kunne stable et egentligt projekt 
på benene. Efter en del forarbejde og opret-
telsen af en initiativforening, der skulle un-
dersøge dels hvor man kunne anlægge en 
havn, dels undersøge om der kunne indhen-
tes de nødvendige tilladelser, var man i 
1973 klar til at afholde stiftende generalfor-
samling for Otterup Lystbådehavn. Her teg-
nede 29 personer sig som andelshavere med 
købet af hver deres andel, baseret på bred-
de af den plads, de ønskede sig i havnen.  

Artikel ved Peter Kirkeby, Klntebjerg 

Otterup Lystbådehavn/Sejlklubben Egensedybet 

Otterup Lystbådehavn 
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Med kun 29 andelshavere, var økonomien 
ingenlunde på plads, og et stort agitations-
arbejde gik derfor i gang for at få det øko-
nomiske til at hænge sammen. I et samar-
bejde med den daværende Sparekasse lyk-
kedes det at få de nødvendige midler op og 
stå, så man kunne gå i gang. Samtidig var 
det endeligt besluttet, at placeringen af hav-
nen skulle være umiddelbart uden for Bogø-
Romsø diget i hjørnet ved Bogø. I 1973 tog 
man så det første spadestik, og efter en helt 
års meget hårdt arbejde og en del turbu-
lens, kunne daværende borgmester i Otte-
rup Kommune, C. P. Hovendal, klippe sno-
ren ved den officielle indvielse, 15 Juni 
1974. 
 
Sejlklubben Egensedybet 
I efteråret 1974 blev Sejlklubben Egensedy-
bet så dannet. Det er som sagt i sejklubben, 
at alle arrangementer tager sit afsæt, og det 
er ikke uden en vis stolthed, at Erik kan be-
rette om specielt den ungdomsaktivitet, der 
foregår. Over 20 sejlere mødes hver tirsdag 
og torsdag, og der sejles i både optimistjol-
ler, FEVA joller og H både. Primus motor i 
ungdomsafdelingen er Klaus Måhr, og der 
har blandt andet lige været deltagelse i et 
stævne på Helnæs, hvor ca. 30 familier var 
samlet til et forrygende stævne. 
 

Ligeledes sejles der onsdag 
aften kapsejlads for alt hvad 
der har mast og rig i havnen, 
og et sted mellem 10 og 15 
både deltager i disse sejlad-
ser, der alle foregår ude i 
fjorden. Der sejles i foråret, 
og efter sommerferien sejles 
der igen indtil sæsonafslut-
ning, med præmieoverræk-
kelse og festivitas. 
 
Megen aktivitet i havnen 
En af de faktorer Erik næv-
ner, der er medvirkende til 
den megen aktivitet, er at 
havnen er privat ejet. Det 
giver et andet tilhørsforhold 
end det man ser ved eksem-

pelvis kommunalejede havne. Medlemmerne 
ønsker at tage del i havnens virke og sikre 
dens fortsatte overlevelse og udvikling. For 
havnen betyder det også, at den er fuldt 
belagt. Man kan godt betragte det som en 
investering, når man køber et andelsbevis, 
siger Erik, og det er da også kun når et an-
delsbevis bliver til salg, at der kan komme 
nye til. Der er dog regler for, at man godt 
kan udleje sin plads (andel), hvis man ikke 
længere har båd, men stadig ønsker at be-
holde sin andel, så det hele er sat godt i 
system. 
 
Det er da også det indtryk man får når man 
tager en gang ”moleræs” (rundtur på hav-
nen). Her er virkelig tale om en særdeles 
velfungerende havn. Specielt efter at haven 
fik den helt store overhaling for et par år 
siden, er det et meget smukt, idyllisk lille 
sted at besøge, også selv om man ikke kom-
mer sejlende.  
 
Jeg siger tak for kaffe og snakken til Erik og 
det er derefter atter tid at vove sig ud i det 
stormende danske sommervejr. For sejlad-
sens og Otterup Lystbådehavns skyld, kan vi 
kun håbe på en god efterårssæson og en 
meget bedre 2016 sæson.  

Havnen set fra øst 



10 

 
 
 

Tilflytterinterview ved Keld B. Hansen  

Mikkels interesse for håndværk og natur 

Mikkel Rune Sølling, 31 år, bor til 
leje i et hus beliggende på Klinte-
bjergvej 163 i Klintebjerg. Mikkel er 
vokset op på Klingeskov i Klinte-
bjerg, og efter at være bortrejst i en 
årrække er han igen tilbage på sin 
hjemegn. At komme tilbage er noget 
han nyder 100 procent! En dag i juli 
besøgte jeg Mikkel for at foretage et 
nyt interview i vores serie om tilflyt-
tere.  
 

Omme i Mikkels have starter vi med en 
kop kaffe og en hjemmebagt bolle, alt 

imens Mikkel opdaterer mig på de sidste 
år af sit liv.  

 
Jeg voksede jo op her i Klintebjerg, for-

tæller Mikkel. Jeg har også gået i skole 

her, og jeg er konfirmeret her, men da 
jeg var cirka tyve år, flyttede jeg herfra. 

Jeg længtes mod byen, og har de sidste 
elleve år boet mange forskellige steder. 

Jeg har boet i Odense, Århus og Otterup, 
og jeg har også rejst rundt i Indien et 

halvt år. Men nu er jeg tilbage og har 
lejet huset her sammenmed min kamme-

rat, Niklas. Fenja, som er Niklas´ hund, 

bor her også. Det er sjovt at være tilbage 
igen, bl.a. fordi jeg kender så mange folk 

her fra min barndom. 
 

Tilbage til livet på landet 
Da jeg i sin tid flyttede fra Klintebjerg, 

ville jeg som sagt gerne bo i byen, men 
nu har jeg fået det lige omvendt. Nu kan 
jeg ikke længere forestille mig at bo i by-

en. Nu er det livet på landet, der tiltaler 
mig... 

 
På sigt kunne Mikkel godt tænke sig at 

købe et hus på landet, og det skal da lig-

ge et eller andet sted på Nordfyn. Det 

skal være i nærheden af kysten, for det 
er vandet, der trækker.  

 
Foreløbig bor Mikkel i Klintebjerg, og det 

har han foreløbig gjort i fire måneder. Til 
huset er der en stor have, som kræver en 

del arbejde. Her dyrker han sine tomater. 
Desuden er der til huset også et udhus og 

et gammelt fyrrum. Her drømmer han om 

at indrette et træværksted. 
 
Oldtidsfægtning 
En af de ting, der interesserer Mikkel me-

get, er kampsporten, oldtidsfægtning. 
Inden for de sidste par år har han fået 

mere og mere interesse for livet som vi-
king, og det er startet med oldtidsfægt-

Mikkel Rune Sølling 
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ningen, som er en kampsport, hvor der 

normalt kæmpes med sværd, økser, spyd, 
sabler og skjolde. Det er en spændende 
og en meget krævende måde at dyrke 
motion på - en slags vikinge crossfit - for-

tæller Mikkel. Interessen dyrkes i vikinge-
gruppen Odd. Der bliver trænet på Ejby 

skole i Odense, og her lægges der vægt 
på, at udstyret ligner vikingernes originale 

udstyr. Mikkel har da også selv lavet sit 

skjold, og han har købt sin sabel af en 
dygtig polsk håndværker. 

 
Gamle håndværk 

Ud over kampsporten arbejder Mikkel på 
at dygtiggøre sig inden for forskellige 

gamle håndværk, fx smedearbejde, skind-
arbejde og træarbejde. Og her i sommer 

deltager han i flere vikingemarkeder, hvor 

folk samles om interessen for de gamle 
håndværk. 

 
Naturen er tæt på 

En af kvaliteterne ved at bo på landet er 
naturen. I naturen finder man ro, og det 

føles som en rigtig god terapi. Mikkel hol-

der af at komme væk fra computer og 
mobiltelefon. Han går mange ture ved 
Klintebjerg, og sommetider tilbringer han 
en dag ved kysten, fx ved Flyvesandet. 

Når der bliver tid til det, kunne han også 
virkelig godt tænke sig at tage ud på læn-

gere ture til Sverige for eksempel, eller til 
Spanien, for at vandre og opholde sig i 

naturen. 

 
Mikkel ser mange positive ting ved at bo i 

Klintebjerg. Og hvis man skal på arbejde i 
Odense tager det ikke mere end en halv 

time at cykle derind langs kanalstien. Men 
vennerne i Odense synes, at han bor lidt 

langt ude. Desuden er der også langt til 
forretninger, når man bor i Klintebjerg. 

Men det skulle da også være det eneste 

negative ved at bo herude, slutter Mikkel.  
 

Efter interviewet siger jeg farvel og tak til 
Mikkel og til hunden, Fenja, der ligger 

fladt ud (og for åbne døre) i Mikkels bil og 
nyder sommervarmen. 

Facebook-gruppe for dig! 
Facebookgruppen ”din lokale kirke - face-
bookside for Østrup, Skeby og Gerskov kir-
ker” er oprettet og har pt. 315 medlemmer.  
 

Der kan du følge med i alt om kirkelige 
hændelser og sociale arrangementer: bryl-
lupper, værkstedskirke, gudstjenester, kir-
kevitser, vanddag m.m. 

KIRKEBLADETS REDAKTIONSGRUPPE 

Keld B. Hansen, Lars Larsen, Sanne Timmer-

mann, Tessa Gjødesen, Peter Kirkeby, Ale-

xandra Lund-Tholander, Mikkel Koch Lund-

Hansen og  Carsten Michael Pedersen. 

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. 
Menighedsrådene afholder altid fælles me-
nighedsrådsmøder, og de finder sted i 
Østrup præstegård. Vil du... f.eks. indlevere artikler, indlæg, 

digte, eller forslag til artikler, eller omtale af 
arrangementer til kirkebladet, så skriv se-
nest den 5. september til kha@km.dk / Keld 
B. Hansen, Præstevejen 8. 

Tal med præsten 
Det kan være tungt at gå alene med sine 
problemer, og det kan være befriende at 
tale med andre om dem. Du kan f.eks. tale 
med præsten, der har tavshedspligt. 
 

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



Hvornår                   Tema for gudstjenesten Gerskov Skeby Østrup 

Søndag 2/8                  Den uærlige forvalter   10.30 (KBH) 

Søndag 9/8          Jesus jager kræmmerne ud 10.30 (KBH)   

Søndag 16/8   Den ydmyge og den overlegne   19.30 (AP) 

Søndag 23/8      Privat besøg og gudstjeneste  20.00 (KBH) Se side 3 

Søndag 30/8                    ”Gud og grill”… En eftermiddag på Vigelsø se side 3 

Søndag 6/9                   Om taknemmelighed      9.00 (SLS)    

Søndag 13/9                            Fjordens dag kl. 10.30 i Klintebjerg se side 3 

Søndag 20/9                      Høstgudstjeneste   10.30 (KBH) 

Torsdag 24/9                        Værkstedskirke   18.00 (KBH) 

Søndag 27/9   Jesus mod vaner og traditioner    19.30 (AP)  

Søndag 4/10       Det dobbelte kærlighedsbud                     10.30 (AP) 

Døde: 

Astrid Theodora Johansen 

Julia Karina Thulstrup  

Islinger 

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; SLS er Stig Saxbjørn 

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


