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Katekumenatet - en voksen vej til tro 

Omtale ved Keld B. Hansen 

Nye videoer på youtube.com 
Peter Yndgaard, Otterup, og jeg 
har indgået et samarbejde om at 
lægge videoer ud på youtube.com 
 

Det er videoer, der forklarer ord 
eller udtryk, som bliver brugt i 
hverdagen, og som oprindeligt 
kommer fra bibelen. Som for ek-
sempel ”næstekærlighed” eller 
”Lazarus” eller ”den første sten”. 
 

Gå selv ud på youtube og find 
videoerne.   
     

Keld B. Hansen Foto fra en af videoerne på youtube.com 

Nu starter noget helt nyt, og der kræves ingen andre 
forudsætninger for deltagelse, end at man har lyst til 
at gå på opdagelse i den kristne tro sammen med 
andre.  

Katekumenatet (af græsk "katechein" - at undervise) 
er en form for voksen kristendomsundervisning, hvor 
man hjælper hinanden med at sætte ord på, hvad 
kristendom er, og hvordan troen har betydning i den 
enkeltes liv. Det sker bl.a. gennem møderne, hvor 
man taler om centrale kristne temaer og livsemner.  

Vi starter mandag den 22. februar kl. 19,00 - 20.30. 
Der kan man se, hvad det er, og om man ønsker at 
fortsætte. Sted: Østrup præstegård, Præstevejen 8 i 
Østrup 

KATEKUMENATET HENVENDER SIG TIL DIG SOM... 

 gerne vil vide mere om den kristne tro  

 er døbt eller konfirmeret, men ikke kommer i 
kirken  

 vil døbes eller konfirmeres  

 vil have troen ”opfrisket” eller ”begynde for-
fra” 

Det koster ikke noget at deltage. Tilmelding:  
Keld B. Hansen, kha@km.dk, tlf. 23474144. 
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Kalender 
2.  

FEB 

18. 

FEB 

Læsehestene mødes den 18. Februar og den 
10. marts. Det er kl 19.00, og det foregår 
hos Lene Bang, Strøbyvej 63 i Østrup. Alle 
er velkomne. 

8.  

FEB 

1.  

MARTS 

Frokostklubben for mænd tirsdag den 
2. februar kl. 11 - 13 og tirsdag den 1. 
marts kl. 10.00 - ? 
Frokostklubben er altid den 1. tirsdag i må-
neden. Man tilmelder sig ikke på forhånd, 
men møder op med sin madpakke og 40 kr. 
på lommen. Vi giver os altid god tid til froko-
sten, og så får vi også et foredrag. Stedet er 
Østrup præstegård. 
 
Foredraget den 2. februar er ved Kaj Hovha-
ve, der fortæller om sin rejse til Sydamerika. 
 
Den 1. marts er udflugtsdag, og vi starter i 
præstegården kl. 10.00. Nærmere oriente-
ring følger. 

8.  

MARTS 

10.  

MARTS 

15.  

MARTS 

Syng sammen aften i Gerskov kirke 
tirsdag den 8. marts 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. Værkstedskirken på Østruplund og i 

Østrup kirke torsdag den 4. februar og 
den 10. marts kl. 17.00 - 19.15 
Det er for hele familien, og den 4. februar 
har vi vores årlige fejring af kyndelmisse 
med fakkeltog gennem Østruplunds park til 
kirken. På grund af spisningen er der tilmel-
ding senest 3 dage før til Keld, 23474144 / 
kha@km.dk. Det samme gælder for den 
10.marts. 

3. + 10 + 24. 

FEBRUAR 

2.+9+16.+23.+30. 

MARTS 

Meditation i Østrup kirke. Hver gang 
mellem kl. 17.30 og kl. 17.55 
I en fortravlet tid er der brug for ro og for-
dybelse. Derfor tilbydes cirka en gang om 
ugen 25 minutters meditation i Østrup kirke. 
Prøv det! 

4.  

FEB 

22.  

FEB 

KATEKUMENATET starter den 22. fe-
bruar kl. 19.00 - 21.30. Det foregår 
hver mandag (minus uge 7).  
Sted: Østrup præstegård 
Se omtalen på modsatte side (side 2). Til-
meld dig hos præsten kha@km.dk / 
23474144. Her kan du også få yderligere 
oplysninger. 

Fælles menighedsrådsmøde for Østrup 
og Skeby menighedsråd den 8. februar og 
15. marts kl. 19.00. alle møder er offentlige 
og de foregår i Østrup præstegård 

Skærtorsdag den 24. marts kl. 19.00 fejres 
gudstjenesten i Gerskov kirke. Efter gudstje-
nesten sættes et bord i kirkens midtergang, 
og menighedsrådet er vært ved et let mål-
tid. 

24.  

MARTS 

10.  

MARTS 
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Fastelavn, faste og påske 

Artikel ved Keld B. Hansen 

Fastelavns søndag falder altid 7 uger 

før påskedag. Fastelavn kommer af tysk og 
betyder fasteaften. Det var aftenen før den 
kristne faste gik i gang. Derfor blev der spist 
godt og festet både fastelavns søndag og 
mandag. Om tirsdagen - hvide tirsdag - fik 
man for sidste gang hvidt brød eller faste-
lavnsboller inden fasten.  
 
Det franske ord, Mardi Gras, betyder fede 
tirsdag, og Karneval betyder, at man siger 
farvel til kødet. Begge ord lægger op til, at 
man efter fastelavnsfesten, hvor man går i 
optog, spiser og fester, indleder den lange 
fasteperiode. 
 

Fasten er forberedelsen til påsken. I dag 

handler det ikke om at sulte sig igennem 
fastetiden, men det handler om at gøre sig 
mentalt klar til påske. 
 
I kirken hører vi om Jesu egen faste og fri-

stelse, og det er her, vi hører om hans van-
dring op til Jerusalem og dramatikken om-
kring kampen mellem det gode og det onde, 
som han møder i påsken. Fasten kan måske være den tid på året, 

hvor du får plads til at gå ned i et lavt gear. 
De fleste kender til, at livet kører på de høje 
nagler med sociale medier, tv, arbejde og 
meget mere. Sommetider kan det blive for 
meget, og derfor kan fasten måske blive det 
sted,  hvor du får plads til eftertænksomhed 
og til tanker om Gud. Det kan også være, 
du  vælger at give dig mere tid til de men-
nesker, du har omkring dig. 
 

Palmesøndag markerer begyndelsen på 

påskeugen, og påsken er en af de største 
højtider i kirken. Søndagen har fået sit sær-
lige navn, for da Jesus kommer ridende ind i 
Jerusalem, bliver han modtaget af folk med 
palmegrene. Han kommer ridende på et 
æsel som en der bringer fred og ikke som 
en krigsherre. Han kommer som en helt 
særlig konge, og det er det, påsken skal 
vise os. 

Jesus i Getsemane have natten mellem 
Skærtorsdag og Langfredag. Skeby kirke 

Nadverens indstiftelse, Skærtorsdag.  
Østrup kirke 
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Skærtorsdag er dagen inden langfredag, 

hvor Jesus bliver korsfæstet og dør. Jesus 
ved, at han skal dø, og at Judas vil forråde 
ham, og derfor samler han sine 12 disciple 
en sidste gang for at spise med dem. Der 
indstifter Jesus nadveren, som vi fortsat 
fejrer i gudstjenesten, og hvor vi får et lille 
stykke brød og lidt vin.  
 

Langfredag er dagen, hvor vi markerer, 

at Jesus blev korsfæstet, døde og blev be-
gravet. På Jesu tid havde romerne besat 
Palæstina, og en romersk henrettelsesmeto-
de var at korsfæste folk. Det gjorde man 
også med Jesus, der hang på korset i syv 
timer før han døde. Langfredag er sørgelig, 
men også realistisk, fordi der bliver sat fokus 
på døden, på sorgen og på smerten. Sådan 
er livet jo også. Det er ikke kun fest og glæ-
de.  

Påskedag er en stor 

festdag i kirken. Det er 
dagen, hvor Jesus forlader 
graven for at stå op fra de 
døde. Kvinder, der kom-
mer til graven påskemor-
gen, møder en engel, der 
fortæller dem, at Jesus er 
stået op fra de døde. De 
skynder sig hen for at for-
tælle det til hans disciple, 
men de tvivler på deres 
nyhed. Men Jesus viser sig 
senere for disciplene, og 
det er på den måde, at 
disciplene kommer til tro 
på, at Jesus er opstået fra 
de døde. 

Jesu opstandelse. Påskedag. Gerskov kirke 

Jesus på korset, langfredag. 
Gerskov kirke 

Som I kan se af  
billederne, sætter  
påsken sit præg på 
både Østrup, Skeby 
og Gerskov kirke 
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Artikel ved Tessa Gjødesen 

Når 10-årige taler om Jesus og Gud 
De sidder klar, de fem 3. klasses elever, der 
fordeler sig på fire 10-årige, én niårig og tre 
drenge og to piger. Vi aftaler, at de ikke 
behøver at have fingeren i vejret, når de vil 
sige noget, og at det er dem, der har de 
rigtige svar og ikke mig. Så tager vi fat på 
den times snak, hvor de fniser, griner, ud-
bryder nej, forundres, rokker rundt på stolen 
men er så fantastisk nærværende, som kun 
10-årige kan være. 
 
Kender I Jesus? 
Det undrer dem næsten, at jeg kan finde på 
at spørge, kan man mærke, og de samstem-
mer, at det gør de i hvert fald. ”Det er jo 
ham, der sidder i himlen”, bekendtgør Laura 
– mens Jonas supplerer: ”Det er ham, der 
laver vand og sol.” Hvem er så Gud, spørger 
jeg, for at få lidt refleksion. ”Nåhh, det er 
ham, hvor det regner, når han er sur og 
solen skinner, når han er glad”. De griner 
alle sammen, for de ved godt, at det nok 
ikke er den helt rigtige forklaring, men det 
er et svært emne, som vi taler om. 
 
Jonas kigger alvorligt rundt: ”Det er både 
Gud og Jesus, der sidder deroppe – de hol-
der jo øje med os. ”Laura er med i alvoren: 
”De ser, om vi opfører os ordentligt.” Men 
bliver man da straffet af Gud, hvis man ikke 
opfører sig ordentligt, spørger jeg? De kig-
ger lidt på hinanden, og Frederik siger ret 
bestemt, at det tror han ikke, at man gør. 
Jakob kigger på ham: ”Jamen dem der i den 
have….” ”Nåhh, Eva og hvad hed ham der,” 
fortsætter Laura. Christina næsten råber 
”Adam” af bar iver. ”Ja”, fortsætter Jakob, 
de blev da straffet af Gud, fordi de spiste et 
æble.” Så er der stille lidt blandt de 10-
årige. 
 
Hvad er forskellen på Jesus og Gud? 
”Altså, Jesus er Guds søn”, forklares der 
alvorligt. ”Men det er jo ikke hans rigtige 
søn”, fortæller Christina, der redegør ret 
detaljeret for de familiære forhold mellem 

Maria, Josef og Gud. Jakob lyser op: ”Så er 
Josef jo en slags papfar.” Det får dem til at 
grine højt. ”De gør næsten det samme”, 
forsikrer Jonas. Det er Jakob nu ikke helt 
enig med ham i, for han fortæller, at Gud er 
en sky og Jesus er halvt menneske og halv 
troldmand. Nej, det er Frederik ikke enig i, 
for det er Gud, der kan magi og Jesus, der 
hjælper andre. Hvem hjælper Jesus, spørger 
jeg. ”Alle dem, der har brug for det – de skal 
bare være fattige eller syge”, siger Christina. 
Men er han da læge, vil jeg vide? ”Nej nej, 
han er ikke læge – men han kan magi”, for-
tæller de. Og så er de igen ved at fortælle 
historier, som de kan huske fra timerne.  
 
Hvor er Jesus og Gud? 
De sidder i himlen, kommer det prompte fra 
flere af dem.  Hvad laver de der, vil jeg vide. 
Laura kigger på mig: ”De holder da øje med 
os – så de kan se, om vi opfører os ordent-
ligt.” Jamen, hvad laver de så, når de ikke 
holder øje med os, fortsætter jeg. Jonas 
kigger næsten opgivende på mig: ”Jamen, 
de kigger jo hele tiden – der er jo mange at 
holde øje med.” Sover de ikke, fortsætter 
jeg insisterende? Nu er det helt tydeligt, at 
Jonas har opgivet mig. Hans hænder under-

FAKTABOKS 

 Alle børnene har hørt om 

Jesus og Gud i skolen 

 To af børnene har hørt no-

get fra præsten 

 En af børnene har hørt no-

get i nyhederne 

 Et enkelt barn har hørt om 

det fra sine forældre 

Vi har valgt, at børnene i denne artikel 
optræder under et andet navn end de-
res eget. 
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streger hans pointer, da han begynder at 
forklare solsystemet og hvordan jorden dre-
jer, så der altid er nogle, der er vågne og 
skal holdes øje med. Christina mumler: 
”Måske er det derfor, at de er to.” ”Jamen, 
der er mange flere”, siger Jonas. Christina 
sidder nu helt stille og lader være med at 
snurre sin trøje rundt om håndleddet. Jonas 
nyder opmærksomheden og forklarer alvor-
ligt: ”Det er ikke den samme Gud, som vi 
alle sammen tror på.” De andre siger stadig 
ikke noget. ”Altså, der er mange guder – så 
alle har en, som de kan tro på.” Men er der 
virkelig plads til så mange i himlen, vil jeg 
vide, bliver det ikke trangt?  Netop der kig-
ger Jonas helt stålfast på mig: ”Det er jo 
kun dem, som man tror på, at der er der.” 
Så er det emne uddebatteret. 
 

Hvad er Guds opgave? 
Det er at skabe jorden, fortæller 
flere af børnene. Jakob supplerer: 
”Guds opgave er, at vi får et godt 
liv og Jesus opgave er, at vi skal 
tro på Gud.” Jonas bryder ind: 
”Det er altså ikke Gud, der har 
skabt jorden.” Først overhører de 
andre børn ham, men så gentager 
han det. Jeg spørger ham om, 
hvem der så har. Jonas begynder 
ivrigt at fortælle om et stenbrud, 
der gjorde, at jorden blev skabt. 
Jakob griner af ham, og de andre 
griner med. Jonas holder ved sin 
forklaring og kommer med en lang 
logisk beskrivelse af, at jorden 
blev skabt før dinosaurarne, og da 
eksisterede Eva og Adam ikke 
engang – derfor var det ikke Gud, 
der skabte jorden. De andre børn 
er noget tøvende overfor historien 
om stenbruddet. Og da Jonas pro-
klamerer en anelse lavere, at der 
måske slet ikke findes en Gud, 
afbryder de ham med et jo. 
 
Hvad vil det sige at være kri-
sten? 
Jeg spørger, om man kan se på 
mennesker, at de er kristne og 

Jesus som den gode hyrde ved en elev fra 3. klasse 

nej, det mener børnene ikke.  Men hvad vil 
det så sige at være kristen, og det har de ret 
klare holdninger til: Man skal gå til gudstje-
nester, man skal være døbt, man skal tro på 
biblen og følge de 10 bud – og vi får kne-
bent husket de fleste af buddene. ”Men det 
er altså lidt overdrevent”, siger Christina 
forsigtigt. ”Ja, det kan ikke lade sig gøre det 
hele”, stemmer Frederik i. ”Men historierne 
er rigtig spændende”, siger Jakob.  
 
Vi er ved at runde vores time af og flere 
gange under samtalen har de nævnt terror 
forløbet i Paris i forhold til at være ond og 
god. Jeg spørger dem derfor, hvad de tror, 
at Jesus ville tænke, hvis han kom ned på 
jorden igen. ”Han ville synes, at vi var nogle 
fjolser”, konstaterer Christina kontant. Og 
jeg tror, at hun har ret. 
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Nu er det lige før, der kommer en ny 
havn i Klintebjerg. Det får mig til at 
kontakte Niels Sørensen, Klintebjerg, 
for en samtale om Klintebjerg både-
laug og om den nye havn.  
 
Niels Sørensen er i forbindelse med Bådelau-
get og havnen i Klintebjerg ikke hen hr. 
hvem-som-helst. Han har været med siden 
bådelaugets begyndelse, og han har været 
dets formand i 25 år. Han har sin daglige 
gang på havnen, og det er normalt ham, der 
sejler skibet ”Lunden” mellem Klintebjerg og 
Vigelsø. 
 
Det gamle Klintebjerg 
Niels starter sin fortælling med at fortælle 
om det gamle Klintebjerg, hvor der var skal-
leværk, eddikefabrik og et stort pakhus. Men 
pakhuset brændte i 1966, og virksomheder-
ne forsvandt. Omkring 1970 var de gamle 
fiskere fra Klintebjerg også holdt op.  

Bådelauget startede i 1973 
Derfor var tiden moden til noget helt nyt, og 
i 1973 startede Klintebjerg Bådelaug. Der 
var fra begyndelsen cirka 20 medlemmer, og 
på frivillig basis blev havnen opført sådan 
som den ser ud i dag. Havnen blev bygget 
med stor hjælp fra en af de lokale, Hans 
Christian Fjord Hansen, der var stenfisker og 
havde et stenfiskerfartøj.  
 
Billigt at have båd i havnen 
I dag har Klintebjerg Bådelaug 150 medlem-
mer. Der er kun plads til 55 både i Klinte-
bjerg havn, så de fleste af Bådelaugets med-
lemmer er passive, og det er de ud fra den 
betragtning, at de gerne vil støtte Bådelau-
get. Gennem hele Bådelaugets historie har 
man ønsket, at det skulle være billigt at 
have sin både liggende i Klintebjerg havn.  
 
Den nuværende formand for Bådelauget er 
Claus Thordal. Han blev formand for cirka 8 

Interview ved Keld B. Hansen 

Klintebjerg bådelaug og den nye havn 

Niels Sørensen, Klintebjerg Bådelaug 
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år siden. Han er en rigtig ildsjæl. Han bræn-
der for det og har mange gode ideer, og han 
handler ud fra Bådelaugets overbevisning 
om, at det skal være billigt at have bådplads 
i Klintebjerg havn. 
 
Nedslidt havn fik hjælp 
Men havnen har været plaget af flere hårde 
vintre, og pæleormene er desværre gået i 
træværket.  Derfor har det længe været et 
ønske hos Bådelauget, at man fik en ny 
havn. En dag fik en af bådejerne den ide, at 
man kunne søge ”A.P. Møller og Hustru Cha-
stine MC-Kinney Møllers Fond til almene 
Formål”.  
 
Uden hjælp udefra fik man i Bådelauget 
lavet en 21 sider lang ansøgning (med be-
skrivelse og tilbud og tegninger), som man 
den 30. april 2015 afleverede til fonden. Det 
ansøgte beløb var på lidt over to millioner 
kroner.  
 
I november 2015 fik Bådelauget positivt svar 
fra fonden. Man fik oplyst, at man havde 
fået mere end det ansøgte beløb. I stedet 
for 2,15 mill. kroner fik man 3,7 mill. kroner. 
Fonden stiller nemlig som betingelse, at den 
nye havn opføres i Azobe træ, som er hårdt 
træ, som pæleormene ikke kan gå i. 

Niels Sørensen finder det interessant, at 
”A.P. Møller og Hustru Chastine MC-Kinney 
Møllers Fond til almene Formål” har valgt at 
støtte Klintebjerg havn. Han tror, det har talt 
til Bådelaugets fordel, at man har skrevet 
hele ansøgningen uden hjælp  udefra.  
 
Samtidig har Bådelauget forhandlet en leje-
kontrakt på 30 år på plads med Nordfyns 
kommune, der ejer grunden, hvorpå havnen 
ligger. 
 
Snart kommer en ny og større havn 
Den nye havn blive større end den gamle. 
Den færdige bro vil blive flyttet 8 meter 
længere ud i vandet i forhold til den gamle 
bro. Det vil give mere vand under bådene, 
og der vil blive 5 ekstra pladser. 
Arbejdet med den nye havn skal forestås af 
havnebyggefirmaet, Vestafjord, fra Bogense. 
De har lovet at have den nye havn færdig 
den 1. april - med mindre isen kommer til at 
udsætte arbejdet. 
 
Det bliver spændende at følge udviklingen 
de næste par måneder, og vi glæder os 
meget til den nye havn, slutter Niels Søren-
sen. 
 

Klintebjerg havn i januar 
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Tilflytterinterview med Keld B. Hansen 

Vi trives bedst på landet 

I juli måned 2015 flyttede Christine, 
Thomas og Sebastian til Daugstrup. 
Nærmere bestemt Kvindevadet num-
mer 36. Jeg besøgte dem for at få et 
tilflytterinterview.  
 
Jeg havde allerede hørt om familien på Kvin-
devadet, inden jeg før jul for første gang 
bankede på deres dør. Flere fra Daugstrup 

havde nemlig fortalt, at Christine, Thomas 
og Sebastian havde været hos dem for at 
præsentere sig som de nyeste beboere i 
landsbyen. Alle, jeg talte med, havde været 
glade for besøget, og gav udtryk for, at det 
var en rigtig god fremgangsmåde, når man 
var ny i byen. 
 
Mit første og andet besøg hos familien 
Første gang jeg lagde vejen omkring Kvin-
devadet 36 var for at give de nye tilflyttere 
lokalrådets velkomstmappe, som er på 40 
sider, og som informerer om dagpleje, bør-

nehave, skole, forsamlingshuse, havne, for-
eninger og kirker, så man som tilflytter kan 
se mulighederne lokalt og blive integreret i 
en fart. På mit første besøg blev jeg varmt 
modtaget, og vi fik en aftale om, at jeg skul-
le komme forbi i begyndelsen af januar for 
at tage et tilflytterinterview.  
 
Efter årsskiftet kom jeg derfor forbi for an-

den gang, og jeg blev igen hilst hjerteligt 
velkommen og budt på kaffe. 
 
Mens Sebastian læste i en bog om biler, 
begyndte Christine og Thomas at fortælle:  
 
Efter at vi flyttede hertil i juli måned sidste 
år, tog vi en runde i her i Daugstrup for at 
hilse på vore naboer. Vi bor til leje her på 
Kvindevadet, og på sigt vil vi gerne købe 
hus her i området, så vi fandt det meget 
naturligt at tage omkring og hilse på. Vi 
føler, vi er blevet taget rigtig godt imod; vi 

synes også, vi bliver 
taget godt imod ved at 
vi kommer i kirkebladet 
- det er vi glade for, og 
det vil sikkert give os 
flere kontakter, end 
dem vi har i forvejen.  
 
Vi trives bedst på 
landet 
Vi må sige, at vi befin-
der vi os rigtig godt her. 
Vi er flyttet hertil fra 
Odense. Der hvor vi 
boede, oplevede vi en 
stor udskiftning blandt 
dem, der boede der, og 
der var for mange uhel-
dige elementer imellem. 
Dertil kommer, at vi 
havde for lidt plads om-
kring os.  

Thomas, Christine og Sebastian 
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Christine J. Hansen 
er født og opvokset på Bornholm. Et  par af 
hendes brødre bor på Fyn og fik hende til at 
overveje at flytte til Fyn. Christine er uddan-
net som folkeskolelærer. Hun har været 
lærer i 10 år og er nu på andet år ansat som 
lærer på Kystskolen i Krogsbølle. 

 
Thomas Nielsen 
er født og opvokset på Sjælland. Thomas 
har en uddannelse som erhvervs sælger 
indenfor tele branchen og har senest arbej-
det som IT-Konsulent. Han er for øjeblikket 
ved at tage en bachelor som erhvervs- og 
uddannelsesvejleder i Odense. Studiet er 
sådan tilrettelagt, at man det meste af tiden 
studerer hjemmefra. Det kræver en god 
internetforbindelse. Derfor skaffede familien 
sig  ved indflytningen adgang til fibernettet. 

Når tiden / erfaringerne er modne til det, 
kunne han tænke sig at starte sit eget firma.  
 
Sebastian 
er to år og otte måneder. Han går i dagpleje 
i Otterup. I slutningen af marts skal han 
starte i børnehaven Skovtroldene på Skov-
løkkeskolen. Sebastian er meget glad for at 
være udenfor, og han kan lide at gynge - 
han gynger selv på de korte vinterdage, når 
det er blevet mørkt. 

Kvindevadet 36 

Så er det noget helt andet at komme her ud 
på landet. Her har vi god plads omkring os, 
og her føler vi os trygge.  

 
Huset, vi bor i, passer godt til os. Indretnin-
gen er fin, og det er størrelsen også. Og så 
har vi en baghave, hvor vi sidste sommer 
nåede at få anlagt køkkenhave, og hvor 
Sebastian har fået et gyngestativ.  
 
Andre fordele ved livet på landet 
Thomas og Christine fortæller også, at de 
nyder udsigten over markerne. Her kommer 
naturen tæt på... Vi ser både rådyr, fasaner 
og harer. Det er med til at gøre det charme-
rende og skønt at bo her. 
 
Der er også plads til en, hvis man gerne vil 
dyrke motion. Vi kan løbe en tur, uden at vi 
- som i byen - ustandseligt bliver generet af 
trafikken.  
 
Vi kan også godt lide at cykle, og vi har 
blandt andet cyklet til Klintebjerg havn, hvor 
vi har fisket krabber sammen med Sebasti-
an. Det var et hit!  
 
Her på Nordfyn holder vi f.eks. også meget 
af Flyvesandet og Gyldensten Strand. Vi 
glæder os til det bliver forår. Det bliver vo-
res første forår på Nordfyn, og der drømmer 
vi om at udforske lokalområdet. Vi har end-
nu ikke for alvor udforsket det lokale liv, 
men vi har for eksempel hørt om, at der er 
grundlovsfest på sportspladsen i Østrup, og 
det glæder vi os til at deltage i. 
 
Fartbøller 
Direkte adspurgt har Christine og Thomas 
svært at komme i tanker om ulemper ved at 
bo i deres hus på Kvindevadet. Det skulle 
lige være det forhold, at mange kører for 
stærkt. Selv om de bor i bymæssig bebyg-
gelse, og selv om vejen er snæver og snoet, 
sker det af og til, at folk drøner afsted. Det 
ville være skønt, hvis folk sagtnede farten, 
slutter de. 
 
 
 
 



Hvornår                   Tema for gudstjenesten Gerskov Skeby Østrup 

Torsdag 4/2                        Værkstedskirken   18.00 (KBH) 

Søndag 7/2                                   Fastelavn   10.30 (KBH) 

Søndag 14/2        Det er bedst at tjene andre   19.30 (SLS)   

Søndag 21/2     Jesus møder en, der er besat         10.30 (SLS) 

Søndag 28/2                     Hvad er sandhed?  10.30 (KBH)  

Søndag 6/3     Hvad mon giver næring til livet                10.30 (SLS)  

Torsdag 10/3                      Værkstedskirken   18.00 (KBH) 

Søndag 13/3                      Marias bebudelse 10.30 (KBH)   

Søndag 20/3                            Palmesøndag   10.30 (KBH) 

Torsdag 24/3             Skærtorsdag, nadveren 19.00 (KBH)   

Fredag 25/3                 Langfredag, Jesu død      10.30 (SLS)  

Søndag 27/3       Påskedag, Jesu opstandelse   10.30 (KBH) 

Mandag 28/3        Maria Magdalene ser Jesus 10.30 (KBH)   

Søndag 3/4                    Kan man elske Gud?  19.30 (SLS)  

Døbte: 
Victor Lyngsø Bruun 
Aske Bue Pryds 
Merle Bue  Scheffmann 

Døde: 
Anne Grethe Andersen 
Jørgen Peter Jørgensen 
Jørgen Karsten Nielsen 

 
Erik Vagn Jensen 
Verner Jensen 
Ida Rasmussen 

NAVNE 

GUDSTJENESTER 

Provst Keld B. Hansen, 64821307; Sognepræst Stig Saxbjørn, 24276655; 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; SLS er Stig Saxbjørn 

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


