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Fællesskabet 

Leder ved Keld B. Hansen 

Fællesskab mellem Gud og mennesker 
Julen handler blandt andet om fællesskab 
mellem mennesker. Derfor har mange en 
helt præcis plan for hvem de skal være sam-
men med i hvilke af juledagene.  
 
Men julen handler også om fællesskab mel-
lem Gud og mennesker. Julenat benyttede 
Gud lejligheden til at sende Jesus til jorden 
med kærlighed til jordens mennesker. 
 
For mig er Jesu ankomst til jorden en meget 
glædelig begivenhed. Den giver mig en for-
nemmelse for, at fællesskabet mellem Gu d 
og mennesker betyder noget, og at der er 
en mening med det hele. Julens indhold 
giver tilværelsen en tyngde. 
 
Jeg vil gerne ønske alle en glædelig jul. 
 

1.  

DEC 

Frokostklub for mænd foregår den 1. 
tirsdag i måneden mellem kl. 11 - 13 
Sted: Østrup præstegård 
Foredraget den 1. december er ved Johan-
nes Vendt Larsen, og hans titel er ”Fra 
Stamhus til Stiftelse”, og det handler om 
Hofmansgave. 
 
Foredraget den 5. januar …... 

5.  

JAN 

I de følgende sider af kirkebladet kan 
du blandt andet se, hvad der i løbet af 
de næste par måneder foregår i og om-
kring Østrup, Skeby og Gerskov kirke. 
 
Der er for eksempel Den levende Julekalen-
der, der forhåbentlig kan give alle, der delta-
ger, en oplevelse og en stemning, som man 
ikke kan finde andre steder.  
 
Der er også julegudstjenesterne, som giver 
mange et særligt indhold til julefesten. Der 
er den traditionsrige koncert med gospelko-
ret Happy Voices, og der er de to nye nyt-
årsbegivenheder: en nytårskoncert og et 
nytårstræf i præstegården.  
 
Hver gang vi begiver os afsted til noget, der 
foregår i kirken, tror jeg, at fællesskabet i 
kirken bliver stærkere. Og det er dejligt at 
høre, er der mange, der giver udtryk for, at 
fællesskabet i kirken betyder meget for dem. 
 
Tilflyttere 
Og så er det efterhånden flere år siden, at vi 
i kirkebladet begyndte på vores serie om 
tilflyttere. Det siger noget om, at der er 
mange, der flytter til vores område. 
 
Serien har den effekt, at vi hurtigere lærer 
tilflytterne at kende, og forhåbentlig har de 
samme tilflyttere lyst til at komme med i et 
større fællesskab. Ved at blive hurtigt inte-
greret i de lokale foreninger og måske i den 
lokale kirke.  
 
Julen og fællesskabet 
Ved juletid tror jeg, at mange kommer til at 
tænke på, hvad fællesskab betyder. Det er i 
julen, at mange af os nødigt vil undvære 
fællesskabet med familie og venner. Det kan 
også være i julen, at vi savner et fællesskab. 
Selv om vi måske lever meget af vores liv 
alene, er det svært helt at undvære et fæl-
lesskab. 

Vi ønsker vore læsere en 
glædelig jul og et godt 

nytår 
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Kalender 

7.  

JAN 

Torsdag den 7. januar kl. 11 - 14:  
Nytårstræf i Østrup præstegård 
Vi er nogle 60 plus / minus, som gerne vil 
mødes og ønske hinanden godt nytår.  
Vi har `hyret` Frants Bernstorff fra Gylden-
steen gods til at fortælle om sin løgprodukti-
on m.m. samt om sin familie og livet på 
slottet.  
Herefter byder menighedsrådet på en let 
frokostbuffet, hvor I kan købe øl, sodavand 
og en snaps! 
S.U. senest 3. januar til Bente Dahl, 
64821390 (22625158) eller Esther Søren-
sen, 64821665 (60633617) 
Alle er velkomne til endnu en hyggelig sam-
menkomst i Præstegården!!! 

Julekoncert med gospelkoret, Happy 
Voices, i Østrup kirke kl. 16.00  
Vores eget gospelkor giver koncert. De har 
indøvet mange nye og spillevende sange, så 
det lover godt for årets julekoncert. Dørene 
åbnes kl. 15.30, og det er gratis. 

12.  

DEC 

Værkstedskirke på Østruplund og i 
Østrup kirke torsdag den 4. februar, 
1700 - 19.15. 
Det er vores årlige fejring af kyndelmisse 
med fakkeltog gennem Østruplunds park til 
kirken.  
 

Af hensyn til spisningen er der tilmelding 
senest 2 dage før til Keld B. Hansen, 
23474144 / kha@km.dk 

5.  

FEB 

 

JULEKALENDER: SE SIDE 4 OG 5 

13.  

DEC 

6.  

DEC 

Ved søndagsgudstjenesten i Skeby 
kirke den 6. december kl. 10.30:  
En bøn for klimaet 
I anledning af klimatopmødet i Paris, vil der 
ved gudstjenesten blive bedt en bøn for 
kloden og for klimaet.  

Læsehestene holder julefrokost den 10. 
december og mødes om en god bog den 
14. januar. Det er klokken 19.00, og man 
mødes hos Lene Bang, Strøbyvej 63. Alle er 
velkomne. 

14.  

JAN 

10.  

DEC 

Lørdag den 2. januar kl. 15.00: 
Nytårskoncert i Østrup kirke med Bør-
ge Wagner og Dorthe Elsebeth Larsen 
Billetsalget starter kl. 14.00 ved kirken. Pri-
sen er 50 kr. Indgang fra kl. 14.30. 

Søndag den 13. december kl. 19.30 
”De 9 læsninger” i Gerskov kirke 
Igen i år har vi ”De ni læsninger”, der en 
gammel engelsk skik, der også er indført i 
mange danske kirker som en del af forbere-
delsen til jul.  
Gudstjenesten er en musikgudstjeneste, 
hvor der gennem musik, salmesang og ni 
læsninger fra Bibelen fortælles om skabel-
sen, profetierne og Jesu fødsel. 

2.  

JAN 
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TIRSDAG DEN 1. DEC KL. 17 - 17.30 

Omtale af en tradition, der nu kører på 4. år / Keld B. Hansen 

”Den levende julekalender” 
Et godt tilbud til børn og voksne 

Børnehaveklassen fra Skovløkkeskolen 

går i procession med lanterner 
 

Dagens gæst:  Lene Bang 
 

Salme:  Vær velkommen, Herrens år  
 

Fortæller:   Kent Nielsen 

Fortælling: Om Martin (Morten) af Tours 
 

Kor:  2. klasse fra Sletten skole synger. De 

ledes af Karin Rochler 
 

Salme:   Barnjesus i en krybbe lå 

Julekalenderen: I kirken er der en stor 
julekalender med låger.  

 
Tidspunktet for julekalenderen: Det 
foregår på fire decemberdage mellem kl. 
17.00 og 17.30. Derfor kan de fleste nå 
hjem fra arbejde og tage børnene med. Og 
så kan man nå hjem og spise og stadig 
have aftenen derhjemme.  
 

Den levende julekalender: er et lokalt 
initiativ for og med lokale.  

De hellige tre konger / CMP 

Henning og Keld med julekalenderen 
Foto: Pia Longet, Lokaljournalen 

Dagens ting: Hver dag åbnes dagens låge 
med ”dagens ting”, der altid knytter sig til 
”dagens fortælling”. Et år var de tre vise 
mænd ”dagens ting” 

Der er Julekalender i 

Østrup kirke den 1., 

2., 7. og 8. december  

kl. 17.00 - 17.30 
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MANDAG DEN 7. DEC KL. 17  - 17.30 

 

ONSDAG DEN 2. DEC KL. 17  - 17.30 

 

TIRSDAG DEN 8. DEC KL. 17  - 17.30 

Dagens gæst:    Kaj Hovhave 
 

Salme:   Julen har bragt velsignet bud 
 

Fortæller:   Keld B. Hansen 

Fortælling:   Om Sankt Lucia 
 

Musik: Christina og Anna-Karina Benned-

bæk Knudsen  
 

Salme:  Kom, alle kristne 
 

Efter julekalenderen er der ”Jul på slot-

tet”, dvs. Østruplund holder åbent hus 

Dagens gæst:  Niels Erik Clausen 
 

Salme:   En rose så jeg skyde 
 

Fortæller:   Barbara Dahl  

Fortælling:   Eventyret om ”Sneglen og 

Rosenhækken”  
 

Kor:   Happy Voices under ledelse af Tabita 

Olesen 
 

Salme:   Blomstre som en rosengård 

4. klasse går Lucia  
 

Dagens gæst:  Mogens Brandt 
 

Salme:   Nu tændes tusind julelys  
 

Fortæller:   Keld B. Hansen 

Fortælling:  Om en juleaften ved fronten i 

1917 
 

Kor:   Skovløkkeskolens kor, 1. og 2. klasse 
 

Salme:   Dejlig er jorden 

Dagens gæst: En person fra lokalområdet 
åbner dagens låge og finder dagens ting. 
Derefter fortæller dagens gæst en lille hi-
storie fra barndommens jul. 
 

Dagens fortæller: En person, der fortæl-
ler dagens historie, som er en historie for 
børn og voksne. 
 

Dagens kor: Et lokalt kor, der synger cir-
ka 3 sange 

Christina og Anna-Karina 

Lucia-optoget i 2014 
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Interviews ved Keld B. Hansen 

Tre lokale fortæller om deres jul 
Hej. Jeg hedder Julia Bakacze, og jeg 

kommer fra byen Ungvar, der ligger i det 
vestlige Ukraine ved grænsen til Slovakiet. 

Jeg har været i Danmark i en måned. Jeg 
har arbejde på Gersø, og jeg bor i Gerskov. 
Jeg kommer sandsynligvis til at fejre julen i 
Gerskov, og det bliver en noget anderledes 
jul end hjemme i Ungvar. 

I min hjemby findes både katolikker og med-
lemmer af den ortodokse kirke. Katolikkerne 
holder jul den 25. december og de ortodokse 
den 7. januar. jeg er ortodoks, og derfor er 
jeg vant til at fejre jul den 7. januar. 

I vores familie og i mange andre familier 
mødes man om aftenen den 6. januar. Det 
er juleaften. Vi mødes til en middag, der 
består af tolv retter. En vigtig ret er en grød 
af havre eller ris. Denne ret skal minde os 
om, at Jesus blev født på landet i nærheden 
af får. Vi kalder dette de tolv retter for det 
hellige måltid, og det indtages på den hellige 
aften. Klokken ni den samme aften går vi i 
kirke.  
 
Juledag, den 7. januar, får vi gaver. Det 

sker, når vi står op. Gaverne ligger under 
juletræet.  

I løbet af hele dagen går børn fra hus til hus 
og synger julen ind. Da gælder det om at 
være parat med småpenge og slik. Nogle af 
børnene kommer udklædte som engle. An-
dre bærer en model af kirken mellem sig. Til 
minde om Betlehemsstjernen bærer nogle 

Julia Bakacze / CMP 

børn på stjerner sat på en pind. 
Det er alt sammen meget 
smukt. Dagen igennem er der 
en god atmosfære og alle men-
nesker ønsker at være gode 
mod hinanden. 

 

Eva Esbech, Gerskov Bygade 

32 i Gerskov: 
Jeg anser julen for at være en 
meget hyggelig højtid, og jeg 
holder rigtig meget af den.  
 
For mig betyder det noget, at 
Jesus bliver født. Det giver mig 
en fornemmelse af, at det hele 

på en måde starter forfra.  Og mere end i 
resten af året tænker jeg i julen på, at Gud 
har givet os livet.  
 
Jeg synes også, det er meget vigtigt med 
gudstjenesten juleaften, og her går jeg helst 
i Gerskov kirke. Med julegudstjenesten kom-
mer stemningen også. En gang kom jeg ikke 
til julegudstjeneste, fordi jeg stod med jule-
middagen. Resultatet blev, opdagede jeg, at 
julestemningen  udeblev, og juleaften blev 
mere som en helt almindelig aften.  
 
Jeg er ikke så udadvendt i december måned. 
Men i julen er det meget vigtigt for mig at 
være sammen med familien. Hvis kræfterne 
er til det, kan jeg også godt lide juleforbere-
delserne. At klippe klistre for eksempel og 
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Eva Esbech / CMP 

bagning af småkager. I december er det 
også dejligt at samles omkring spisning af 
æbleskiver. 
 
Med hensyn til gaverne, så er vi i vores fa-
milie ikke på gave med ret mange. Det sy-
nes vi er det rigtige for os, så hos os har vi 
ikke noget gaveræs.  
 
 

Fernando Calero bor med Nina på Strø-

Fernando Calero / CMP 

byvej 52 i Østrup. Nina kommer 
fra Østrup, men Fernando kom-
mer fra Malaga i Spanien. 
 
Fernando fortæller: I Spanien 
begynder juleforberedelserne 
først den 22. eller 23. december. 
Jeg har set, at i Danmark begyn-
der juleforberedelserne omkring 
den første december. Det synes 
jeg er hyggeligt, og det kan jeg 
godt lide ved den danske måde 
at fejre julen på.  
 
I Spanien kender vi derfor ikke til 
adventskrans eller kalenderlys 

eller kalendergaver. Men vi kender til jule-
krybber. Julekrybberne betyder virkelig me-
get for os i Spanien, og de er udstillet over-
alt, både de små og de meget store.   
 
Juleaften samles vi i familien, og aftenen er 
meget højtidelig for os. Vi spiser skaldyr og 
kødretter, og vi hygger os. Vi får ingen ga-
ver juleaften. Det må vente til den 25. om 
morgenen. Hos os taler vi derfor også om, 
at julemanden kommer med gaver natten 
mellem den 24. og den 25. december. 
 
Nytårsaften mødes vi igen i familien. Det 
kan foregå sådan, at man juleaften er sam-
men med familien på faderens side. Nytårs-
aften er man så sammen med moderens 
gren af familien. Både juleaften og nytårsaf-
ten går de unge i byen, når man har passe-
ret midnat. 
 
Kirkegang er faktisk ikke særligt udbredt i 
Spanien juleaften. Der er danskerne bedre 
til at gå i kirke. 
 
En ting jeg savner ved Spanien er hellig 3 
kongers dag. Det er en stor dag i Spanien. 
Da er der optog i alle byerne. Da kan man 
se, at de hellige tre konger kommer kørende 
i hver deres vogn, og de kaster slik ud til 
børnene. Vi bager også en speciel hellig 3 
kongers kage, og inde i kagen er der små 
gaver. 
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Hver uge er der meditation i Østrup 
kirke. Denne dobbeltside handler om 
den meditation, der finder sted, og om 
Kristuskransen, som meditationen gør 
brug af.  
 
Vores meditation i Østrup kirke er... 
Ro, stilhed, nærvær, fordybelse og musik. 
 
Ordene betyder her en halv times pause fra 
hverdagens gøremål, hvor du har mulighed 
for at tænde lys i Globen og sidde med til 
meditationen. 
 
Det foregår i Østrup kirke hver onsdag i 
vinterhalvåret kl. 17.30 - 17.55. 
 
Der kræves ingen forudsætninger for at 
være med, og du kan møde op de gange, 
du har mulighed for det. 
 
Kom og se, om du kan bruge sådan et fri-
rum i dit liv. 
 
Meditationen varetages skiftevis af Ove An-
dersen og Barbara Hovhave. 

Dobbeltsiden er skrevet af Barbara Dahl, Skovgyden og leder af meditationen 

Meditation i Østrup Kirke 
Barbara Dahl skriver om sit forhold til me-
ditation: 
”Kristuskransen er for mig at få opmærk-
somhed på kristendommen i min egen hver-
dag.  
 
Via perlerne og deres betydninger kan jeg, 
på hvilket som helst tidspunkt, reflektere 
over forskellige aspekter af mit liv og mit  
forhold til mig selv og andre.” 
 
Ove Steen Andersen skriver om sit for-
hold til meditation: 
”At meditere er for mig en mulighed for at 
nulstille sine tanker, få ro i sindet og derved 
komme i en tilstand af passiv årvågenhed. 
 
For mig virker det bedst ved hjælp af be-
stemt meditativ musik, som når denne siver 
ind i bevidstheden, giver een en følelse af 
en ustresset tilstand og måske også en følel-
se af større nærvær af det guddommelige. 
 
I hvert fald virker det afstressende på sind 
og krop, og man kommer ud med større 
energi og et lyst sind.” 

Meditation i Østrup kirke / CMP 
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Kristuskransen 
Kristuskransen er en bedekrans, som 
den svenske biskop emeritus Martin 
Lönnebo udarbejdede i 2003. 
 
Han blev inspireret under en rejse i Græken-
land. Her så han de gamle mænd sidde med 
deres kolomboi-kranse, og han fandt, at det 
var et stærk og fint redskab til at leve sig ind 
i sin tro og søge Gud. 

Hjemme i Sverige udarbejdede han Kristus-
kransen, som i formen blev et armbånd, 
bestående af 12 perler, der hver især står 
for centrale temaer og begreber i den krist-
ne tro.  
 
Guds-perlen (den gyldne perle øverst): 
Symboliserer den treenige Gud; Fader og 
Søn og Helligånd. 
 

Jeg-perlen (den lille lyse perle): Forbindel-
sen mellem Gud og mig. Jeg er skabt af 
Gud. 
 

Dåbs-perlen (den hvide perle th.): At blive 
døbt er også at turde give sig hen i troen på 
Gud i tillid til, at han vil os det godt. 
 

Ørken-perlen (den lysbrune perle): At livet 
af og til kan føles som en ørkenvandring, 
men også, at ørkenen er det sted, Jesus 
trækker sig tilbage til, når han vil være ale-
ne og bede til Gud. 
 

Bekymringsløsheds-perlen (den blå per-
le): Kristendommen giver os også lov til at 

være bekymringsløse og tro på, at Gud vil 
sørge for os. 
 

De to kærligheds-perler (de to røde per-
ler): Den første kærlighedsperle repræsente-
rer den kærlighed, som vi får fra Gud. Den 
anden kærlighedsperle er den kærlighed, 
som vi giver til andre. 
 

De tre hemmeligheds-perler (de tre lyse 
perler) Hemmeligheder, som vi har, hvor vi 
kan ilægge et personligt ønske eller en for-
bøn for en eller noget, som har det svært.  
 

Nattens Perle (den sorte perle): Repræ-
senterer sorgen og døden. Gud er også til-
stede, hvor tilværelsen føles sort og trist. 
 

Opstandelses-perlen (den hvide perle 
tv.): Er også håbs-perlen. At Guds Vilje vil 
bryde gennem, når alt ser håbløst ud, og at 
døden ikke har det sidste ord, da Kristus 
overvandt døden. 
 
Derudover består kransen også af 6 aflange 
stilhedsperler, hvor det er pausen til stil-
hed og lytten efter Gud, som er ilagt disse 
perler. Kristuskransen 

Kristuskransen og lysgloben / CMP 
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Tilflytterinterview ved Keld B. Hansen 

Her i Østrup kan vi stresse af 
På Klintebjergvej 92 i Østrup bor Katri-
ne Bjerre og Lars Andersen. De er til-
flyttere, så jeg besøgte dem for at høre 
deres historie. 
 
Både Katrine og Lars kommer fra Midtsjæl-
land mellem Ringsted og Haslev. Men da jeg 
taler med dem, viser det sig, at Katrine er 
kommet i Østrup gennem hele sin opvækst, 

og at hun har masser af  barndomsminder 
herfra. 
 
Familiens hus 
Katrine fortæller: Min mormor har boet her i 
huset, hvor vi bor i dag, og min onkel (Lars) 
og min moster  (Hanne) bor stadig i Østrup. 
Faktisk bor Lars på gården lige over for os. 

Det er mine forældre, der ejer huset her, og 
når de engang holder op med at arbejde 
ønsker de at flytte fra Sjælland, hvor de bor, 
og hertil.  
 
Det er fordi jeg har følt mig knyttet til huset 
og til stedet, at det har været nærliggende 
at flytte hertil, da jeg skulle begynde at stu-
dere. Jeg stod i valget mellem at studere i 

København eller Odense. Men jeg er ikke så 
meget til storbyen. Faktisk tror jeg ikke, at 
jeg ville kunne trives i København. Til gen-
gæld havde jeg en forventning om, at det 
var det rigtige for mig at bo på landet. Her 
er fred og ro og ingen stress, så jeg valgte 
at flytte hertil, og jeg læser jura på Syd-
dansk Universitet på tredje semester.  

Katrine og Lars / CMP 
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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. 

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 samta-
le eller aftal, at I mødes. 

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

Facebookgruppen ”din lokale kirke - face-
bookside for Østrup, Skeby og Gerskov kir-
ker” er oprettet og har pt. 238 medlemmer. 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. 

Glade for studium og læreplads 
Katrine flyttede til Østrup i marts 2014. Og 
hendes kæreste, Lars, flyttede hertil i no-
vember samme år. Lars har taget grundfor-
løbet som tømrer, og han er nu i lære som 
gulvlægger.    
 
Både Katrine og Lars holder af det, de gør. 
Katrine fortæller, at jurastudiet er meget 
hårdt. Men det er meget spændende, så hun 
er rigtig glad for det. På samme måde er 
Lars både glad og tilfreds med at være i 
lære som gulvlægger. 
 
Haven og hundene 
Omkring Katrine og Lars´ hus er der en ha-
ve. Huset ligger et stykke tilbage i forhold til 
vejen, og man må gennem en låge for at 
komme ind i haven. To ivrige og legesyge 
hunde byder en velkommen, straks man er 
inden for lågen.  
 
Lars fortæller, at de har to slædehunde. Det 
er en sibirisk husky og en samojede. Hunde-
ne kræver masser af bevægelse, og derfor 
går de ofte tur med dem. Turene fører dem 
ud på mange stier og veje omkring Østrup, 
og det er en god måde at lære nærområdet 
at kende.  

Flinke mennesker og skyderi 
Der er mange gode gåture her omkring, for-
tæller de. Og de møder mange folk under-
vejs. Vi oplever, at hundene er en god sam-
tale-starter, og vi oplever meget tit, at folk 
er flinke og gerne vil standse op og snakke. 
Det er hyggeligt. Vi oplever også, at folk 
heromkring er meget gode til at vinke og 
hilse. Det er rigtig rart.  
 
Det eneste negative, vi kan sige om det sted, 
vi bor, er at der bliver affyret rigtig mange 
skud. Jægerne skyder meget, men det mest 
generende er dog den skydning, der finder 
sted på skydebanen syd for Østrup. Det er 
især generende, hvis man en dejlig sommer-
dag begiver sig uden for, for at nyde haven.  
 
Her føler vi os frie 
Men i det store og hele oplever vi, at her er 
fred og ro. Her kan vi stresse af, og det ny-
der vi. Vi har stadig stærke bånd til Sjælland, 
og af og til kommer vores venner og over-
natter hos os. Men vi føler os frie her. Vi 
udforsker området og snakker med folk, vi 
møder, og vi oplever, at her kan vi være så 
meget eller lidt sociale, som vi vil. Der er 
ingen tvang. 



Hvornår                   Tema for gudstjenesten Gerskov Skeby Østrup 

Søndag 6/12                       Om ti brudepiger  10.30 (KBH)  

Søndag 13/12      De  9 læsninger -  se side 3 19.30 (AP)   

Søndag 20/12                        Jesus får æren   10.30 (KBH) 

24/12                                            Juleaften 14.00 (KBH) 16.00 (KBH) 15.00 (KBH) 

1. juledag 25/12                    Om Jesu fødsel                     10.30 (AP)   

2. juledag 26/12    Om at tage imod frelseren                                      10.30 (AP)  

Julesøndag 27/12           Jesusbarnet på flugt                              10.30 (KBH) 

Nytårsdag 1/1             Om at bede - fadervor                                       17.00 (KBH)   

Søndag 3/1            Hellig tre kongers søndag  10.30 (KBH)  

Søndag 10/1         ”Lad de små børn komme”   10.30 (KBH) 

Søndag 17/1                             Hvedekornet  19.30 (SLS)   

Søndag 24/1                 De betroede talenter   10.30 (KBH) 

Søndag 31/1            Jesus taler om Guds rige  10.30 (KBH)  

Torsdag 4/2                        Værkstedskirken   18.00 (KBH) 

Døbte: 
Emilie Holm Egdal 

Freja Hyldal Kjærsgaard 
Christensen 

Katrine Rehhoff Thuesen 
 

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 Stig Saxbjørn, 65955055; 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 


