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Svømmehal og kirke 

Leder ved Keld B. Hansen 

Østruplund har fået hjertestarter -  
også til gavn for lokalsamfundet 
Fra leder af Østruplund, Lars Urban Rasmus-
sen, har vi fået følgende meddelelse: 
En del af det at kunne eksistere er at kunne 
få støtte og hjælp, når eksistensen trues.  
Vi har anskaffet en hjertestarter på Østrup-
lund. Den er placeret på kontoret på slottet 
og kan bruges af såvel os selv som det om-
givende samfund. Nærmere om rekvisition 
kan læses på den nationale database over 
hjertestartere. 

Kirken på facebook! 
Facebookgruppen ”din lokale kirke - face-
bookside for Østrup, Skeby og Gerskov kir-
ker” er oprettet og har pt. 324 medlemmer.  

Søndag den 22. november kan du ople-
ve svømmehal og kirke på samme ef-
termiddag:  
Du kan først få en rundvisning i vores fanta-
stiske svømmehal på Grusgyden 66 i Gud-
skov. Svømmehallen rummer bl.a. wellness 
faciliteter, og besøget begynder kl. 14.30. 
Det er Litti, der viser omkring. Bagefter kan 
du tage i Gerskov kirke, hvor gudstjenesten 

begynder kl. 16.00. 
 
Man kan sige, at begge institutioner, både 
svømmehallen og kirken, byder på wellness. 
I svømmehallen kan du mærke vandets og 
lysets og varmens velgørende virkninger. I 

kirken kan du høre ord, der er balsam for 
sjælen, og som får kroppen til at slappe af.  
 
I fremtiden kommer der flere af den slags 
kombinationer, hvor kirken er den ene part. 
Det giver dig chancen for på en eftermiddag 
eller en aften at se din kirke, samtidig med 
at du får en anden lokal oplevelse.  
 

Den anden oplevelse kan være et besøg i en 
lokal virksomhed, eller i et fugletårn eller i 
en privat have. På den måde kan du møde 
nye mennesker og blive endnu klogere på, 
hvad der findes af fantastiske steder i vores 
område. Jeg håber du er med på ideen ;-) 

Hjemmeside for Skovløkkeområdet! 
I Skovløkkeområdet dækkende Skeby og 
Østrup sogn har vi en hjemmeside, 
www.skovloekken.dk 
 
Med siden ønsker vi at fremme interessen 
for vores område, så vi kan få flere til at se 
mulighederne i vores dejlige område, og 
flytte hertil, så vores servicefaciliteter kan 
bevares. Her tænker vi på skole, børneha-
ve, vuggestue, dagplejere, samt alle vores 
fantastiske foreninger. 
 
Herudover er meningen også, at vi kan for-
tælle alle, hvad der sker i området, en fæl-
les kalender. Den kan ALLE i området be-
nytte. I kan selv få et login og selv oprette 
begivenheder, eller I kan sende en mail til 
lokalrådet på kontakt@skovloekken.dk med 
oplysninger og evt. et foto, så sørger vi for, 
at det kommer i kalenderen.  

Trine Wenckheim / Lokalrådet 
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Kalender 

12.  

NOV 

Læsehestene. Vi mødes den 8 oktober kl. 
19.30, hvor vi skal have læst et af H.C. An-
dersens eventyr. Bare et af dem, man har 
derhjemme. Så mødes vi igen den 12 nov. 
Vi mødes hver gang hos Lene Hommelhoff 
Bang, Strøbyvej 63. Alle er velkomne. 

16.  

NOV 

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 Andersen har sammen med 2 andre 
gutter været på langfart, og hans titel er: 
”Fra Norup til Gibraltar på damecykel”. 
 
Emnerne for 3. november og 1. december 
ligger endnu ikke fast, men vil blive med-
delt, når vi mødes den 6. oktober. 

8.  

OKT 

29.  

OKT 

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 3 
dage før til Keld, 23474144 / kha@km.dk  

3.  

NOV 

Meditation i Østrup kirke. Hver gang 
mellem kl. 17.00 og kl. 17.25 
I en fortravlet tid er der brug for ro og for-
dybelse. Derfor tilbydes fra den 7. oktober  
og cirka en gang om ugen 25 minutters 
meditation i Østrup kirke. Prøv det! 

7. + 21 + 28. 

OKT 

4. + 11 + 18. + 25. 

NOV 

Fælles Menighedsrådsmøde for Østrup 
og Skeby menighedsråd den 16. nov. 
kl. 19.00 
Alle menighedsrådsmøder er offentlige. 
Sted: Østrup præstegård. 

NB: Den 1., 2., 7. og 8. december kl. 
17.00 - 17.30 er der igen Julekalender i 
Østrup kirke 

Søndag den 1. november kl. 10 og kl. 
11.30: Alle helgens gudstjenester i 
Gerskov kirke og Østrup kirke.  
De døde mindes: Ved gudstjenesterne i 
Gerskov og Østrup kirker mindes vi dem, 
der i det forløbne år døde fra hhv. Skeby 
sogn og Østrup sogn. Dette gøres ved at 
navnene på de afdøde læses højt efterfulgt 
af en stilhed. 

1.  

NOV 

22.  

NOV 

22. nov. kl. 14.30: Rundvisning i Gudskov 
Svømmehal, Grusgyden 66 i Gudskov. 
Klokken 16.00: Gudstjeneste i Gerskov 
kirke. Både svømmehallen og kirken elsker 
opmærksomhed, så brug søndagen på at 
udforske begge dele. 

1.  

DEC 

12. 

NOV 

Syng sammen aften i Gerskov kirke 
torsdag den 12. november kl. 19.30 
Mange er glade for at synge. Derfor arran-
gerer vi igen sangaften i Gerskov kirke. Der 
vil bl.a. være mulighed for, at man kan fore-
slå sange. Niels Erik Clausen spiller klaver, 
og Valther Rasmussen spiller harmonika. 
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Martin Luther og 500-årsjubilæet 

Baggrundsartikel ved Lars Larsen, Østrup 

Med vanlig sans for rettidig omhu gjor-
de Keld sidste år opmærksom på, at 
reformationsjubilæet i 2017 hastigt 
nærmer sig, og vi besluttede os derfor 
for at tyvstarte med en lille artikelserie 
om hovedpersonen. Den 31. oktober 
1517 var jo den dag, da Luther slog 
sine berømte eller berygtede 95 teser 
op på kirkedøren til Wittenbergs Slots-
kirke med det mål at diskutere aflad-
stanken – altså det forhold, at man 
kunne købe sig til Guds frelse, hvilket 
var ham inderligt imod... 

Tingene gik imidlertid ikke, som han havde 
håbet. I stedet for en lærd diskussion med 
sine professorkolleger, satte han helt utilsig-
tet en bevægelse i gang, og Reformationen 
kan således siges at være den eneste epoke 

eller begivenhed i europæisk historie, der 
skyldes en enkelt mands tanker og hand-
linger. 
 
Martin Luthers enorme kraft 
Ligesom i vores tid levede propagandama-
skinen også dengang sit eget nådesløse liv, 
og Luther blev både i sin levetid og siden 
hen kaldt mange mere eller mindre pæne 
ting.  
 
På en rejse til Rom havde han ved selvsyn 

oplevet pavedømmets depravation og en 
stor del af kuriens ukristelige kristendom og 
blasfemi, hvilket han så på med kritiske øj-
ne. Så for modstanderne var han Djævelen 
selv eller Antikrist og fortjente derfor døden 
på bålet. For sine tilhængere nærmede han 
sig derimod en helgenstatus, der af og til 
kunne resultere i omtalen af ham som 
”Hercules Germanicus”- den tyske Herkules. 
Herkules var jo den største af alle helte i 
den græske oldtid - udstyret som han var 
med en enorm styrke, som han brugte til at 
bekæmpe alskens ondskab, uhyre og vild-
dyr. Og selvom Luther ikke havde Herkules’ 
fysiske styrke, men tværtimod ofte led af 
diverse skavanker og kun blev 63 år gam-
mel, havde han alligevel et mod og en styr-
ke, der bl.a. manifesterede sig i et af ver-
denslitteraturens største forfatterskaber. Så 
sammenligningen med Herkules falder nok 
ikke helt ved siden af. Og som litteraturen af 
Luther er næsten uoverskuelig, gælder det 
samme for det, der i tidens løb er skrevet 
om ham. Der er imidlertid en bog, jeg har 
særlig lyst til at nævne, nemlig Jakob Knud-
sens Lutherbog. 
 
Jakob Knudsen og Luther 
Jakob Knudsen er jo ham, der bl.a. blev 
kendt for salmen: ”Se nu stiger solen..”, og 
kort før sin død skrev han en dobbeltroman 
om Luther. Første bind hedder ”Angst”, og 
det følgende bind hedder ”Mod”, og karakte-
ristisk for dem er, at Knudsen på en indfø-
lende måde evnede at sætte Luthers kamp 
for at finde en nådig Gud ind i det, man 
kunne kalde en moderne erfaringsteologisk 
horisont. Angst og Mod kan således læses 
som en aktualisering af den lutherske tros-
kamp på baggrund af en påtrængende mo-
dernitet, der naturligvis var Knudsens og 
ikke Luthers. 
 
Angsten 
Og det er nok ikke helt tilfældigt: som Lu-
ther led også Knudsen af en angst – et mør-

Luther slår sine 95 teser op 
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ke, der omlejrede hans hjerte, 
og som han livet igennem for-
søgte at skrive sig ind på og ud 
af. Knudsen havde dermed de 
bedste forudsætninger for at 
sætte sig ind i Luthers meget 
vanskelige år, hvor han kæm-
pede for at finde den nådige 
Gud, som vi skrev en del om i 
sidste års artikel. Og som det 
nok var tilfældet med Luther, 
er det ikke usandsynligt, at 
også Knudsens strenge far var 
med til at forme det gudsbille-
de, der en gang fik Luthers 
skriftefar von Staupitz til at 
sige, at det ikke var Gud, der 
hadede Luther, men omvendt 
Luther, der hadede Gud. Disse 
trøstende ord kunne imidlertid 
ikke give Luther ro i sjælen: 

mennesket var og blev ”incurvatus in se”, 
som han kaldte det -”indkroget i sig selv” og 
dermed hjemfalden til straf. Den nådige Gud 
var langt borte! 
 
Fra angsten til modet 
Og så dog. I det man plejer at kalde kloster-
kampen, der varede knap 10 år fik han læst 
sig ind på det, der fik ham på andre tanker. 
Det var primært Davids Salmer og så Paulus’ 
brev til romerne, som han skulle forelæse 
over som teologisk professor. Her gik det 
langsomt op for ham, at tro ikke er en ydel-
se, man skylder Gud, men derimod et udtryk 
for tillid. Og tillid er jo ikke noget man selv 
er herre over. Man bestemmer nemlig ikke 
selv, om man kan have tillid til en anden 

eller ej, det gør tværtimod den anden. Hvis 
han er tillidsvækkende, så vækker han også 
min tillid, og er han modsat utroværdig, gør 
han det ikke. Nøjagtig som det gælder i 
kærlighed: Den kan man ikke vinde ved 
nævekamp, men højest være heldig at mod-
tage.  
 
Som kærlighed er tro og tillid således passiv-
begreber, som vi aldrig selv bestemmer 
over. Derfor bestemmer vi naturligvis heller 
ikke over, om vi skal tro på Gud. Vi tror 
Ham, hvis han er troværdig, og det var det, 

der gik op for Luther under klosterkampen. 
Her opdager han, at retfærdigheden, tilgivel-
sen og kærligheden alt sammen kommer 
uforskyldt og betingelsesløst fra Gud. Som 
Søren Kierkegaard meget senere udtrykte 
det: Lykkens dør går ikke indad, så man ved 
at storme løs på den kan trykke den op, den 
går derimod ud efter, og man har derfor 
intet at gøre.  
 
Retfærdiggørelse af tro, som Paulus taler 
om i Romerbrevet (1. 17), og som hidtil hav-
de været så forhadte ord, fik nu nyt liv: Man 
skal ikke tro for at blive retfærdiggjort, man 
er tværtimod retfærdiggjort, og derfor tror 
man. Denne nye erkendelse gav ikke alene 
Luther fred i sindet – han var simpelthen 
himmelhenrykt og vandt dermed et mod, 
der udløste en næsten overmenneskelig 
aktivitet – både som skribent og på anden 
vis. Det er da også i denne tid, at hans re-
formatoriske hovedskrifter bliver til, men 
han havde også andre og alvorlige dagsord-
ner at tage stilling til. Begge dele: de refor-
matoriske hovedtanker, og hvad der siden 
skete Luther både på rigsdagen i Worms og 
siden som den mystiske junker Jörg på 
Wartburg, er et kapitel for sig, som vi vil 

vende tilbage til i næste artikel. 

Martin Luther, 1483 - 1546 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKm584aSksgCFcQuGgod9VoFJw&url=http%3A%2F%2Fwww.luther-spuren.de%2F&psig=AFQjCNHnjdttYUwUMaNyVguMw4WIfbvjzQ&ust=1443268956186179
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Artikel ved Peter Kirkeby, Klintebjerg 

Om at ”vende havnen” 

Her kommer en artikel af Peter Kirke-
by. Den handler om havnen i Klinte-
bjerg og må være pligtlæsning for alle, 
der bor inden for en radius af fem kilo-
meter fra Klintebjerg havn ;-) 
 
Se, egentlig så skulle den her artikel have 
handlet om Klintebjerg Bådelaugs historie og 
de fremtidsudsigter og planer, der er for 
vores lille havn og for bådelauget. Det må I 
have til gode til næste nummer af Kirkebla-
det (endnu en god grund til at læse bladet) 
da jeg pludselig er kommet i tidsnød. Her på 
bladet er der en ret hård redaktørdeadline 
som skal holdes, men det giver mig på den 
anden side mulighed for at skrive om et 
udtryk, jeg rigtig ofte hører her i området. 
 
Hvad er det at vende havnen? 
Er der mon læsere af bladet her, der ikke 
kender udtrykket ”Jeg vender lige havnen”? 
Umiddelbart vil jeg, efter 20 års bosættelse i 
Klintebjerg, vove den påstand, at er man 
her fra sognet, ja så kender man med næ-

sten 100% sikkerhed udtrykket at ”Vende 
havnen”.  
 

Med fare for at blive opfattet som udpræget 
sexistisk, tror jeg mest det er mænd, der 
lige ”vender havnen”. Jeg ved ikke hvorfor, 
men jeg tror, at vi har det godt med de her 
små frirum, de her få minutter i løbet af 
dagen, hvor man kan parkere sine tanker et 
andet sted end på børn, rudekuverter og 
persillesovs, og det er præcis det man får, 
hvis man ”vender havnen”.  
 

Hvad betyder det så? Nu kunne man jo for-
ledes til at tro, at det er noget, der involve-
rer hård fysisk aktivitet. Jeg mener, hvis 
man virkelig skal vende en havn, må det 
nødvendigvis involvere noget med megen 
maskinkraft, gravemaskiner, bolværkspram-
me og mænd med hår på brystet og store 
overarme, men det er naturligvis ikke sådan 
det forholder sig. I al sin enkelhed betyder 
det at ”Vende havnen”, at man tager det 
transportmiddel (bil, cykel eller knallert), der 
nu er ved hånden, og så smutter man lige 
ned på havnen i Klintebjerg.  
 

Der parkerer man så sit transportmiddel, 
som regel i ganske få minutter og roligt og 
uden hastværk tjekker man så, med ansigtet 
i de rette folder og lokalt overblik, at alt nu 
er, som det skal være. Man lurer lige fortøj-
ningerne på jollerne, jeps, de sidder præcis, 
som de sad i går. Man ser lige til hvordan 

vandstanden er, høj, lav, hvad skal jeg gøre 
ved det? Så lader man lige blikket glide 360 
grader rundt og ser efter, om nogen af knal-
lertbanderne er på havnen, og hvis det ikke 
er tilfældet, lister man stille og roligt hjemad 
igen. 
 

Måderne at vende havnen på 
Der er naturligvis forskellige måder at 
”Vende havnen” på, men ofte, hvis man er i 
bil, bliver man bare siddende i bilen, alt ime-
dens den slider sig selv op i tomgang og så 

sidder man der, måske med en kold øl og 

Strandmalurt ved Klintebjerg havn  /CMP 
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lader blikket glide ud over vandet og bare …
glor…på…..alting/ingenting. Når så øllet er 
fordampet, kører man hjem igen.  
 
Andre gange kan man dog være så dristig at 
man bevæger sig ud af bilen! Det er så her, 
man kan være så heldig at møde andre lo-
kale. Det at møde andre lokale kan både 
have fordele og ulemper. Fordelen er helt 
klart, at man lynhurtigt bliver opdateret på 
de sidste vandrehistorier fra byen. Her må 
jeg på det kraftigste pointere, at det at være 
opdateret, bestemt ikke er uden værdi. 
Hvordan skulle man ellers vide, hvem der 
lige har fået nye geder, høns, hvem der er 
blevet kærester, hvem der er blevet skilt 
osv. Det er essentiel viden i en landsby, 
husk på at avisen kun udkommer en gang 
om ugen, og så skal den endda dække hele 
Otterup også. Der er også det lille twist, at 

avisen jo generelt er mere utroværdig end 
førstehåndsinformation fra havnen.  Ulem-
pen er naturligvis, at det at vende havnen, 
meget hurtigt kan udvikle sig til en længere 
begivenhed og afstedkomme, at maden er 
kold, når man kommer hjem. 
 
Turisthavnevendere 
Vi har også turisthavnevendere! De er natur-
ligvis ikke ligeså meget inde i, hvordan en 
reglementeret havnevending skal foregå, 
men de gør deres bedste. Mest kan man 

dog se, at de kommer for at nyde kaffen 

eller en pølse fra vores 
nyåbnede grill kiosk, hvil-
ket også er helt ok, når 

bare de ikke prøver at 
agere lokale, for så går 
det galt.  
 
Hvor ofte og hvornår 
vendes havnen? 
Hvor ofte vender man så 
havnen? Det er naturligvis 
ikke noget man nøjes med 
at gøre en enkelt gang om 
ugen eller endsige en 
gang om måneden, nej for 
søren! Det at vende hav-
nen er noget, der kan ske 
indtil flere gange om da-

Frokost ved Klintebjerg havn /CMP 

gen. Hvis man eksempelvis har været uden-
bys, og det vil i denne sammenhæng sige, 
længere væk end Daugstrup krydset, så er 
det nærmest en pligt, at man efter endt 
ekspedition til det fremmede, lige ”vender 
havnen”.  Faktisk så kan det ind imellem se 
ud som om, at bare det, at man sætter sig 
ind i sin bil, helt naturligt afføder, at man 
skal ”Vende havnen”. Det er lidt ligesom om 
at bilen har en slags indkodet autopilot, der 
gør det næsten umuligt at returnere direkte 
til sin egen adresse, uden forinden at have 
”vendt havnen”. 
 
Nu kunne man forledes til at tro, at det at 
vende havnen kun forgår ved dagslys, men 
også her bliver jeg nødt til at korrigere. Ofte, 
når jeg selv vender havnen, møder jeg an-
dre ”havnevendere”, også selv om det er 
bulder mørkt. Jeg har ofte undret mig over, 
hvad de dog laver der så sent om aftenen, 
holdende der, lige ved siden af mig, med 
bilen i tomgang og en kold øl i hån-
den….men de trænger vel bare til lidt fred 
og ro?   
 
Husk at læse næste nummer af kirkebladet, 
der vil der være en historie om Bådelauget i 
Klintebjerg. 
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Gennem det sidste år har vi i vores om-
råde haft en særdeles aktiv sti-gruppe. 
Vi har henvendt os til stigruppen for at 
høre, hvad de mere præcist arbejder 
med. Thomas Hallstein Christensen, 
der er medlem af gruppen, har derfor 
skrevet denne artikel. 
 
Hvem er vi?  
Vi er pt. fire aktive i gruppen (Thomas Hall-
stein Christensen, Malene Pørksen, John 
Bonnesen Wolff og Nina Krebs), der finder 
det spændende, at arbejde med, hvordan vi 
som borgere kan komme rundt i det åbne 
land – også dér, hvor der ikke lige er asfalt 
eller tydelig sti, men hvor det stadig er til-
ladt at færdes. Det kan være ’præsteskoven’ 
i Daugstrup, Ørritslev skov, alle steder med 
vandkig.  
 
Både Malene og jeg er selv flyttet på landet, 
fordi vi kan li’ at leve og færdes her. Malene 

på gåben og til hest. Jeg er mest til løb eller 

på cykel. Fra Sydfyn kender vi fx Øhavsstien 
og noget som det, så vi gerne, der opstod 
her hos os, så der var et godt spor helt fra 
Odense og op til Kattegat med mest muligt 
fjordkig, naturstationer med videre.  
 
På lokalrådets visionsmøde i november sid-
ste år kom det frem, at mange her gerne vil 
bruge naturen mere; men de kunne godt 
bruge noget hjælp – hvor må man færdes, 
hvor kan man komme til at færdes.  
 
Studiet af gamle kort 
Vi har kigget meget på gamle kort, bl.a. via 
Finn Frederiksen og hans facebook-side ’Det 
gamle Klintebjerg og omegn’ og fundet ud 
af, at man krydsede meget mere rundt på 
kirkestier, via markskel og så videre. Stier, 
hvoraf mange desværre ikke findes mere, 
da gårdene er blevet større. En del af dem 
findes dog endnu og ligger som smukke, 
halvskjulte stikveje. Sådanne steder er det 

oplagt, at lave små informationsstationer, fx 

Artikel ved Thomas Hallstein Christensen og Malene Pørksen 

Grønne forbindelser i Skovløkkeområdet 

Malene Pørksen og Thomas H. Christensen på Fjordens Dag 
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med en moderne QR-kode, som 
den besøgendes smartphone kan 
aflæse og få historien bagud med 
sig på turen.  
 
Hvad er der med det ’åbne 
land’?  
Når vi bor her og færdes her, 
synes vi, det er naturligt, at vi har 
en holdning til og er med til at 
passe på området – men også at 
udvikle det, så flere får inspiration 
til at bruge, glædes ved og natur-
ligt få øjnene op for, at ’grønt’ i 
bred forstand, er godt og sundt.   
 
I forhold til det vigtigste for vores 
gruppe: De grønne forbindelser, 
så hører det under kommunens 
friluftsstrategi – og her er de ikke 
nået til vores område endnu – 
som jo hedder ’område 5’. Men de 

er lige på trapperne, og så kommer der 
hjælp til at få de bedste af vores ideer på 
kort – og nogen af dem med pæle og QR-
koder.  
 
Vi vil gerne nævne to ture, som vi sy-
nes er eksemplariske:  
 
KVAN-stien (se forsidebilledet) er en af de 
smukkeste ture i hele skovløkke. Formentlig 
kender alle Klintebjergere den, når vi siger, 
at den går fra det grønne område i Klinte-
bjerg langs vandet og munder ud på Klinge-
skov, tæt ved Gerskov. Her er en del spæn-
dende og brugbare planter at finde på den-
ne tur - Lige nu er det ikke Kvanens højtid, 
men mest strand-malurt – som man kan 
lave et godt bæger brændevin af til efterårs-
blæsten.  
 
BRALE-ruten går ud ad Brale fra Daug-
strup ud til Lunde å og tilbage via Grusgy-
den; skønt så tæt på byen, føler man sig 
nemt meget langt væk på denne tur. Mine 
tanker kan også komme til at gå på, hvor 
gode vi har været til at indvinde nyt land-
brugsjord – for det gør sig jo gældende for 
en meget stor del af skovløkkens område, 

lige fra Fjordmarken til Strandager.  

’Grønne forbindelser i skovløkke’ vil gerne 
hjælpe til, at alle, der bor her, kender vores 
område og dets historie, samt at besøgende 
let kan finde ud af det samme.  Fortæl os 
gerne om det, hvis du kender en god tur 
uden asfalt i Skovløkke området.  
 
Skolevejene 
Sideløbende med arbejdet med ”De grønne 
forbindelser” arbejder vi også med sikre sko-
leveje til Skovløkke Skolen, også i den forbin-
delse er vi glade for at arbejde sammen med 
kommunen. Lige før sommerferien kørte vi 
det hele igennem sammen med deres teknik-
afdeling og vi oplevede, at alt, hvad vi sagde 
blev hørt, og de har faktisk udbedret alle de 
nemme ting – og der er løsninger på vej for 
de lidt sværere sager, som fx det farlige Y-
kryds i Østrup. Det er ikke alt, der kan løses 
med et vejskilt, så vi vil gerne opfordre til, at 
os der  færdes i bil, på motorcykel og lign. i 
området generelt viser hensyn til de ”bløde” 
trafikanter og til dem der bor langs vejene.  
Sænk farten og nyd området lidt længere :-) 

Braleruten og Kvanstien 
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Tilflytterinterview ved Keld B. Hansen 

Her er fire begejstrede tilflyttere 

I juli måned flyttede Gry og Michael 
Malling Loehr samt deres to børn, Liva 
og Eigil, fra Nørrebro i København til 
Klintebjerg. Familien betegner flytnin-
gen hertil, som noget at det bedste, de 
nogensinde har gjort. 
 
Hvis man for et halvt år siden havde fortalt 
os, at vi skulle flytte fra København og til 
Fyn, så havde vi taget det som en joke.  
Sådan fortæller Gry og Michael i en samtale, 
jeg havde med dem et par måneder efter, 
at de var flyttet ind i deres nye hus på Klin-

tebjergvej 120. 

For dem var hjemmet indtil i sommer en fire 

værelses lejlighed i Rantzausgade på Nørre-
bro. Til lejligheden hørte en lille skyggefuld 
baggård, så hvis man skulle en tur i det 
grønne, måtte man fx tage til den nærved 
liggende Assistens kirkegård. Til gengæld lå 
de fleste forretninger inden for få hundrede 
meters afstand af lejligheden, og blandt 
andet derfor ejede familien ingen bil.  
 
Træt af at pendle 
Gry læser sociologi, og for øjeblikket er hun 
ved at skrive sit afsluttende speciale. Og 

Michael har gennem flere år været ansat 

Michael og Gry samt børnene Liva og Eigil /CMP 
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som journalist hos TV2 i Odense. Michael er 
glad for sit job på TV2, men omkostningen 
har været, at han i syv år har pendlet og   
brugt rigtig mange timer i toget mellem Kø-
benhavn og Odense.  
 
Michaels arbejde i Odense og hans lange 
transport til og fra Odense fik Gry og Michael 
til at lege med tanken om at flytte til Fyn. 
Dog uden for alvor at tro på, at de nogensin-
de kom til at flytte fra København. 
 
Men ved at søge på nettet fik Gry øje på, at 
vores område - Skovløkkeområdet - er et, 
som hun siger, meget attraktivt område. 
Mere præcist gik hun ind og fandt oplysnin-
ger på områdets nye hjemmeside, 
www.skovloekken.dk, som  er udarbejdet af 
Skovløkke Lokalråd.  
 
Skolen som det helt store trækplaster 
Gry og Michael fortæller, at en af de helt 
afgørende grunde til at flytte hertil er vores 
lokale skole. De fortæller, at de den 4. juni 
fik en rundvisning på Skovløkkeskolen af 
skoleleder Erik Brønserud. Rundvisningen 
gjorde, at de blev helt solgt til tanken om at 
flytte hertil, for skolen opfylder lige præcist 
deres ønske om en skole, hvor hver enkelt 
elev bliver set, og hvor man tager hånd om 
hinanden. De blev straks overbevist om, at 
deres egne to børn kunne trives og udfolde 
sig der.  
 
Inden besøget på skolen havde de fået øje 
på huset på Klintebjergvej 120, og efter be-
søget på skolen kunne det ikke gå stærkt 
nok med at købe huset. I begyndelsen af juli 
var huset deres, og den 15. juli flyttede de 
ind. Det, de gik og troede kun kunne være 
en joke, endte med at blive til virkelighed.  
 
Et hit fra dag ét  
Vores børn er meget begejstrede for at bo 
her. Det har været et hit lige fra dag et. Her 
er masser af dejlig frisk luft, og her har vi 
foruden huset en grund på 3000 kvadratme-
ter. På vores grund har vi bærbuske, æble-
træer og blommetræer, og der er masser af 
ting, der kan udforskes. Det gik børnene 

straks i gang med, og de første dage var de 
fuldstændig opslugt af alt det nye. Det er 
også spændende, at der lige uden for vore 
vinduer kører både traktorer og mejetærske-
re. Det er noget, børnene ikke kender fra 
Nørrebro.  
 
Siden vi kom hertil, har vi anskaffet os en bil 
for sammenlignet med, hvad vi har været 
vant til, er det jo meget begrænset, hvad 
der herude findes af offentlig transport. Men 
vi er stadig meget glade for vore cykler, så 
vi cykler mest muligt. Vi cykler altid over til 
skolen, og Michael cykler indtil videre altid til 
og fra sit arbejde i Odense.   
 
Lettere at komme i kontakt med folk 
Gry og Michael fortæller, at det har været 
skønt at flytte til Nordfyn. Her føler vi os 
taget imod med åbne arme, siger de. I Kø-
benhavn var der altid mange mennesker 
omkring en. Der var liv, fordi vi var mange, 
men bortset fra dem, der boede i vores op-
gang, var det jo sjældent nogen, man havde 
noget med at gøre. Her på Nordfyn oplever 
vi det sådan, at det er lettere at komme ind 
på livet af folk, og det føles rigtig godt.  
 
Så selv om vi ikke har boet her så længe, 
kender vi allerede en del mennesker gen-
nem skolen. Og det er nemt at møde nye 
mennesker ved for eksempel at tage en tur 
ned på havnen i Klintebjerg.  
 
Gry fortæller også, at hun, tre dage efter at 
de var flyttet til Klintebjerg, skrev en medde-
lelse til den lokale facebook-gruppe. Og i 
løbet af de næste par dage oplevede hun, at 
40 mennesker skrev og bød dem velkom-
men. Det var en god oplevelse. 
 
 
 
 
 



Hvornår                   Tema for gudstjenesten Gerskov Skeby Østrup 

Søndag 4/10       Det dobbelte kærlighedsbud   10.30 (AP) 

Søndag 11/10        Jesus helbreder og tilgiver 19.30 (AP)   

Søndag 18/10       Om dårlige undskyldninger       9.00 (SJ)  

Søndag 25/10         Jesus helbreder en dreng        10.30 (KBH) 

Torsdag 29/10        Værkstedskirken - se s. 3    18.00 (KBH) 

Søndag 1/11   Alle helgen - vore døde mindes 10.00 (KBH)  11.30 (KBH) 

Søndag 8/11         Hvem skal vi adlyde mest?  19.30 (AP)  

Søndag 15/11            Helbredelsen af en pige              10.30 (AP) 

Søndag 22/11    Wellness og kirke - se s. 2+3 16.00 (KBH)   

Søndag 29/11 1. søndag i advent - nyt kirkeår   10.30 (KBH) 

Søndag 6/12                       Om ti brudepiger  10.30 (KBH)  

Viede: 
Elisabeth Irgens og Knud 
Erik Alsbirk 

 
Sussie Kodahl og Morten 
Rosendal 

 
Anne Marie og Rasmus 
Møldrup Bagger 

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 


