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Konfirmanderne 
Forsidebilledet viser dette års konfirmander,  

der konfirmeres i Østrup kirke søndag den 10. april kl. 10.30 

Øverste række fra venstre: 

Mathi Stensgaard Rolsted, Agerlandsvej 10 

Jonas Jakobsen, Lillegyden 5 

Jacob Pedersen, Niels Andersen Gyden 6 

Nicolai Stensgaard Rolsted, Agerlandsvej 10 

Jacob Hollingdal, Strøbyvej 47 

Marius Durup, Skovgyden 42 

Victor Tegner, Strøbyvej 7 

 

Nederste række fra venstre: 

Nanna Nielsen, Gerskovvej 20 

Helene Bæck Christensen, Smedevej 8 

Freya Jørgensen, Smedevej 16 

Nanna Kyster, Stenløkkevej 12 B 

Mathilde Bengtson, Lindøvej 24 

Emilie Schelde Hansen, Grusgyden 11 

 

Ikke til stede, da billedet blev taget:  

Christina Hansen, Industrivej 29 

Frederik Mathias Hofstedt, Skovgyden 17 

Ida Høgh, Østrupskovgårdsvej 33 

Johnathan Finch Jensen, Klintebjergvej 114 

Lukas Kyster, Agerlandsvej 16 

Jonas Larsen, Lillegyden 20 

Mette Olsen, Havreløkken 8 

Gør dagen festlig ved at  

hejse flaget for 

konfirmanderne. 

Konfirmationen finder sted i 

Østrup kirke  

søndag den 10. april   

kl. 10.30 

Kristendom for voksne 
Logoet for gruppen er et par vandrestøvler. 
Det er fordi vi vandrer gennem livet, og un-
dervejs bliver vi forhåbentlig klogere på livet 
og på det, vi tror på. I gruppen taler vi om 
begge dele, og du er meget velkommen til 
at være med...  

11.  

APRIL 

25.  

APRIL 

Læsehestene mødes den 14. april kl. 19.00. 
Det foregår hos Lene Bang, Strøbyvej 63 i 
Østrup.  
Alle er velkomne. 

...Det foregår i præstegården på ovenståen-
de datoer. Hver gang er det kl. 19.00 - 20.30 

14.  

APRIL 



3 

Kalender 

4.  

MAJ 

Forårskoncert med gospelkoret 
Happy Voices i Østrup kirke  
onsdag den 4. maj kl. 19.00 

Gå ikke glip af en fantastisk koncert med 
Happy Voices, hvor musikken og stemnin-
gen er i top. Dørene åbnes kl. 18.30. 

Pinsedag 15. maj - fødselsdag og cy-
kelgudstjeneste 
I pinsen fejrer vi Helligånden, og pinsen er 
også kirkens fødselsdag. Det vil vi gerne 
fejre med gudstjeneste og efterfølgende 
fødselsdagskage.  
 

Inden gudstjenesten er der mulighed for en 
gå- eller cykeltur ud i naturen.  
 

Birgit Vous står for at planlægge gåturen, og 
Lene Bang står for cykelturen. Hvis man 
gerne vil vide lidt om ruterne på forhånd, er 
man velkommen til at kontakte dem.  
 

Gå- og cykelturen begynder fra Østrup kirke 
kl. 9.30. Selve gudstjenesten er i Østrup 
kirke og begynder kl. 11, hvor alle selvfølge-
lig er velkommen, også selvom man ikke har 
været med på tur. 

Fælles menighedsrådsmøder for 
Østrup og Skeby menighedsråd den 13. 
april og 1. juni kl. 19.00 
Alle menighedsrådsmøder er offentlige. 
Sted: Østrup præstegård. 

Sommer i Værkstedskirken den 19. 
maj kl. 17.00 - 19.15 
Mange er interesserede i at komme i Værk-
stedskirken, og derfor holder vi sommer i 
Værkstedskirken med spisning uden for eller 
i kirketårnet. Det er for hele familien med 
aktiviteter, gudstjeneste og fællesspisning. 
På grund af spisningen er der tilmelding 
senest 3 dage før til Keld, 23474144 / 
kha@km.dk.  

13.  

APRIL 

15.  

MAJ 

1.  

JUNI 

19.  

MAJ 

Musikalsk aften om Edith Piaf i Gerskov 
kirke...  
Men først afholdes et menighedsmøde, 
hvor det skal besluttes, om vore to me-
nighedsråd skal lægges sammen (valg-
fri deltagelse) 
 
Kl. 19.00 - 19.30 
Der afholdes et menighedsmøde, hvor Keld 
B. Hansen kort fortæller om hvilke udfor-
dringer og fornøjelser, der ligger i menig-
hedsrådsarbejdet.  
 
Derefter skal der tages stilling til, om Østrup 
og Skeby menighedsråd skal lægges sam-
men og blive til ét menighedsråd.  
 
Østrup og Skeby menighedsråd har i flere 
årtier arbejdet tæt sammen og altid holdt 
møder sammen, og nu foreslår de to menig-
hedsråd, at man lægger de to råd sammen. 
Man agter at fortsætte med det samme an-
tal medlemmer, men man kan nøjes med fx 
at have ét regnskab i stedet for to. Kom og 
hør om dette og vær med til at beslutte, om 
der skal ske en sammenlægning. 

12.  

MAJ 

Kl. 19.30 - 19.45 
Kaffepause, hvor man ankommer, hvis ikke 
man har deltaget i menighedsmødet. 
 
19.45 - 21.45: 
Niels Erik Clausen, Valther Rasmussen 
og Lars Oxenvad optræder med deres 
populære program om den franske 
sangerinde, Edith Piaf. Vi kommer til at 
høre om Edith Piafs omtumlede liv, og vi 
hører mange af hendes sange.  
 
I programmet om Edith Piaf er der indlagt 
en pause, hvor der serveres kaffe og kage. 



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 mulig-
hederne i vores dejlige område, og flytte hertil, så vores servicefaciliteter kan bevares. Her 
tænker vi på skole, børnehave, vuggestue, dagplejere, samt alle vores fantastiske foreninger. 
 

Herudover er meningen også, at vi kan fortælle alle hvad der sker i området, en fælles kalen-
der. Den kan ALLE i området benytte.  
 

I kan selv få et login og selv oprette begivenheder, eller I kan sende en mail til lokalrå-
det på kontakt@skovloekken.dk med oplysninger og evt. et foto, så sørger vi for at det kom-
mer i kalenderen. Kalenderen kan ses øverst i højre hjørne. 

Sidst men ikke mindst har vi nederst på forsiden et ”SET & SKET”. Her kan alle komme med 
nyheder om, hvad der er sket eller sker. Send det endelig til kontakt@skovloekken.dk, så sør-
ger vi for det kommer ind her. En slags ”avis” med korte nyheder og meddelelser. Man kan se 
alle gamle nyheder ved at trykke her: 

Hvis man vil se 

ALLE kommende 

begivenheder, 

kan man trykke 

på det lille kalen-

der ikon, så 

kommer der en 

liste frem. 

I menuen fortæl-

ler vi om områ-

det. Har du læk-

re fotos eller 

opdateringer, så 

hører vi gerne 

fra dig. 

Husk det er ikke alle, der har Facebook, og derfor er der langt flere, der kan se tingene på 

hjemmesiden. Så tjek www.skovloekken.dk. Hilsen Lokalrådet  ved Trine Wenckheim. 

Vi håber, I vil 
gøre brug af 
hjemmesiden. 
Og vil hjælpe 
os med at 
sende alle 
nyheder og 
begivenheder 
ind.  
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Der findes også en menu, der hjælper til at 
finde de mange forskellige aktiviteter, der 
findes i kirken. Inden for de sidste par må-
neder er der tilføjet en beskrivelse af endnu 
flere aktiviteter. For eksempel noget om 
unge i kirken, katekumenatet, nytårstræf, 
møder mellem mennesker, koncerter og 
videoer. 
 
På hjemmesiden kan man hente kontaktop-
lysninger. Man kan også læse og se billeder 
om de tre kirker. Og man kan læse om Grøn 
Kirke. Vore kirker er grønne, fordi vi forsø-
ger at tænke og handle bæredygtigt. 
 
Vi modtager gerne din hjælp 
Vi inddrager også gerne jer læsere i arbej-
det med hjemmesiden. Det er fantastisk, 
hvis I fremsender billeder fra kirkelige hand-
linger og kirkelige arrangementer til 
kha@km.dk. Så kommer de på hjemmesi-
den.  

Kirkens hjemmeside 

Baggrundsartikel ved Keld B. Hansen 

Kirkens hjemmeside kan findes under føl-
gende 3 adresser:  

www.østrupkirke.dk 
www.skebykirke.dk 

www.gerskovkirke.dk 
 
Kirkens hjemmeside er siden sidste efterår 
blevet betydeligt bedre. Det skyldes Birgitte 
Volkert, der bor i Vekslund ved Ørritslev 
skov. Hun har brugt mange timer på hjem-
mesiden, og den er blevet meget mere se-
værdig og anvendelig. Derfor vil jeg gerne 
opfordre til, at man går ind og ser på kir-
kens hjemmeside. 
 
Hjemmesiden er dog stadig under udarbej-
delse, og der kommer stadig flere menuer 
til. På sigt får hjemmesiden også en ny 
adresse; det vil der forhåbentlig blive orien-
teret om i næste nummer af kirkebladet. 
 
Det kan du se 
På hjemmesidens forside kan du finde de 
sidste fire numre af kirkebladet. På forsiden 
findes også en kalender med alt, hvad der 
sker i kirken. Mange andre ting er også med. 
Det gælder for eksempel omtale af frokost-
klubben for mænd, fjordens dag og læse-
gruppen ”læsehestene”. 
 

 

Og hvis I ellers sy-
nes, at noget mang-
ler at blive beskrevet 
på hjemmesiden, så 
vil vi meget gerne 
høre om det.. 
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Beskrivelse af nyt initiativ ved Peter Yndgaard og Keld B. Hansen 

Livsfortællinger 

På det sidste har vi, dvs. Peter Ynd-
gaard, Otterup (kommer fra Hessum og  
stifter af det non-profit og filantropiske 
musik- og foredrags-bookingbureau, 
www.bellabooking.com) og Keld B. 
Hansen, startet noget særdeles livsbe-
kræftende og interessant op, nemlig 
”Livsfortællinger”.  
  
Livsfortællinger er helt almindelige menne-
skers fortælling om deres liv, optaget på 
video hjemme hos dem selv eller et andet 
sted. Peter står for videooptagelsen og den 
efterfølgende bearbejdning, mens Keld står 
for at 'interviewe' personen.  
  
Efter optagelse og 'godkendelse' af videoen  
(af personen der fortæller livsfortællingen) 

lægges videoen ud på YouTube på internet-
tet, hvormed livsfortællingen er tilgængelig 
for hele verden.  
  
Ideen med livsfortællinger er at synliggøre 
det enkelte menneskes livsfortælling, og det 
har som formål at skabe glæde, respekt og 
anerkendelse til gavn for personen selv samt 
familie, venner og efterkommere. 
  
Hvis man har lyst til at få videooptaget sin 
livsfortælling, kan man kontakte Peter på 
email, peter.yndgaard@gmail.com eller  på 
tlf. 30247555 
 
Man kan få optaget sin livsfortælling uanset 
hvor gammel eller ung, man er. Og det ko-
ster selvfølgelig ikke noget. 

Kurt Hørmann, 79, der i 
mange år har boet i Klinte-
bjerg (bor nu i Otterup), 
lod sig interviewe af Keld 
den 7. marts. Kurt fortæller 
om sin opvækst i Horsens, 
sin soldatertid på Lange-
landsfortet og sit arbejds- 
og familieliv på Fyn.  
https://www.youtube.com/
watch?v=o3ocE-o6dXQ 

Hans Simonsen, 92, bor i Klintebjerg. 
Hans Simonsen fortæller på videoen om sin 
barndom og ungdom, hvor de var 11 sø-
skende og boede på et statshusmandsbrug 
på Ølund. Han fortæller også om det hårde 
arbejdsliv op gennem 1930erne, 1940erne 
og 1950erne og om en masse menneskelige 
relationer og oplevelser gennem livet. 
h t t p s : / / w ww . yo u t u be . c o m / w a t c h ?
v=aGD9Pedii5k 
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En gang mødtes man hos købmanden 
eller i Brugsen eller hos bageren i Klin-
tebjerg. Men det kan man ikke længe-
re. Det er nu cirka 25 år siden, at den 
sidste forretning forsvandt fra ”Skov-
løkkeområdet”, der tilsammen omfat-
ter Østrup sogn og Skeby sogn.  
 
Man kan heldigvis finde folk på havnen i 
Klintebjerg og ved Egensedybet. Det  æn-
drer dog ikke ved, at vi godt kan bruge flere 

Omtale af nyt tiltag ved Keld B. Hansen 

Kaffe om onsdagen 

mødesteder. Derfor fra onsdag 
den 6. april og de kommende 
mange onsdage får vi nye møde-
steder, og det er våbenhusene ved 
Østrup, Skeby og Gerskov kirker. 
 
Det er vores graver, Henning Mad-
sen, der tilbyder at lave kaffe om 
onsdagen, når klokken bliver 14, 
og så er det meningen, at man 
mellem kl. 14 og 14.30 kan få sig 

en kop kaffe og en snak med Hen-
ning og måske med dem, der el-
lers er mødt op til onsdagskaffen.  
 
Graveren kan lytte 
Alle gravere ved, at der i ugens løb 
kommer mange folk på kirkegår-
den. Mange af dem, der kommer, 
trænger til en snak, og ofte bliver 
det graveren, man kommer i snak 
med - og af og til kommer samta-
len til at dreje sig om det at miste 
og blive alene. Onsdagskaffen er 
en mulighed for alle dem, der nor-
malt kommer på kirkegården. Men 
alle andre er naturligvis også vel-
komne til at kigge ind i nogle få 
minutter eller i en halv times tid.  
 
Skiltet følger med 
Onsdagskaffen kommer til at gå på 
skift mellem kirkerne. Har der fx 
været gudstjeneste i Skeby kirke 
om søndagen, serveres kaffen i 

Skeby kirkes våbenhus den efterfølgende 
onsdag. Et skilt er udarbejdet for at vise, 
hvor kaffen serveres om onsdagen. Det kan 
flyttes fra kirke til kirke, og det vil blive sat 
ud flere dage før onsdagen.  
 
Den første gang, der er kaffe, er ons-
dag den 6. april kl. 14.00 - 14.30. Det 
er i våbenhuset ved Skeby kirke. 

Graver Henning Madsen 
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I Det gamle Testamente findes en lovsang til 
kærligheden, ja et helt lille skrift, som i Lu-
thers oversættelse blev kaldt Højsangen og 
som på originalsproget hedder Sangenes 
Sang – dvs. den ypperste sang. Begge titler 
giver stor mening, for det lille skrift om kær-
lighed er på flere punkter enestående.  
 
I Højsangen udspiller handlingen sig om 
foråret (regntiden er ovre og alt - også kær-
ligheden - spirer), og da skriftet tillige af de 
gamle jøder blev forbundet med påsken, 
kunne der være god grund til at opholde sig 
lidt ved det her i tiden lige efter påske. 
 
 Højsangens kærlighedsdigte 
”Ville han blot give mig et kys af sin 
mund! Din elskov er dejligere end vin, 
dejligere end dine salvers duft.”  
 
...Således indledes Højsangen, og dermed er 
tonen slået an i den samling af kærligheds-

digte, der udgør Bibelens mest lidenskabeli-
ge skrift, hvis grundtone er, at ”kærligheden 
er stærk som døden”, som det hedder et 
sted. Den lille bog på blot 8 kapitler består 
af godt 30 smukke og meget sanselige digte 
om kærligheden, og det er komponeret som 
en vekselsang mellem en kvinde - Shulamit - 
og en mand, som traditionen gerne vil have 
er kong Salomo. Kærligheden mellem kvinde 
og mand finder vi også beskrevet andre 
steder i Det gamle Testamente, men det 
helt specielle ved Højsangen er, at man her 
finder et andet syn på forholdet mellem køn-
nene end det, der var gængs samt en fri-
gjorthed fra de moralske normer, der ellers 
var de fremherskende. 
 
Naturen og kærligheden 
Højsangen skiller sig imidlertid også ud fra 
andre bibelske skrifter med sine mange og 
mættede naturskildringer og sin store detal-
jerigdom. De fleste scener foregår udenfor 
byen - i et landskab med haver, parker, vin-
gårde, bjerge m.v. og med en mangfoldig-

hed af arter indenfor dyre- og især plante-
verdenen. De elskende omtaler således ce-
der, figen og æbletræer, vinstokke, nødde-
buske, roser, liljer m.v. og mange forskellige 
aromastoffer og krydderier bl.a. kanel, myr-
ra og henna. 
 
Naturen og især haven og vingården danner 
således rammen for de to unges kærligheds-
forhold - det er her, de færdes, det er her, 
de mødes. Digtene bobler af en glæde over 
naturens overdådighed, der sanses gennem 
de to elskende. De jubler over dens skøn-
hed, de smager dens frugter, indånder dens 
dufte, hører dens lyde. 
 
Kærligheden udtrykt i billeder 
Floraen indgår imidlertid ikke blot på det 
bogstavelige plan som en del af den natur, 
der danner scenen for Højsangen. Den er 
også en vigtig del i digtenes rige billedsprog. 
Når de elskende beskriver hinandens kroppe 

sker det med billeder hentet forskellige ste-
der fra - især fra floraen. Og i denne billedli-
ge brug af planteverdenen er det især vin-
stokken og frugttræerne, der er de foretruk-
ne vækster. Han sammenligner hendes tin-
ding med et bristet granatæble, hendes 
skikkelse med en palme, hendes bryster 
med vinstokkens klaser og hendes gane 
med dejlig vin. Og hun beskriver hans hår 
med billedet af daddelklaser og hans kinder 
med billedet af aromastoffer. Og ikke bare 
kroppene, men også deres kærlighedsfor-
hold taler de om i billeder, som vi ser i det i 
starten af kapitel 1. 
 
Erotiske billeder 
Stederne, hvor de elskende færdes, kan 
have billedlig betydning. De mødes således 
på myrrabjerget og på røgelseshøjen, på 
balsambjerge og duftende bjerge - betegnel-
ser, der har tydelige erotiske bibetydninger. 
Det samme gælder vingården og haven, 
som vi f.eks. kan se det i kap. 4 vers 12ff. 
Her beskriver Salomo sin elskede med bille-

Baggrundsartikel ved Lars Larsen, Østrup 

Om ”Højsangen” i Det gamle Testamente 



9 

det af haven og dens frugter og dufte. Her-
efter bliver billedet mere dynamisk, og på 
opfordring fra Shulamit kommer han til sin 
have og nyder dens herligheder:  
 
”Min elskede skal komme til sin have 
og spise af dens frugter. Nu kommer 
jeg til min have, min søster, min brud, 
jeg plukker min myrra og min balsam, 
jeg spiser min bikage og min honning, 
jeg drikker min vin og min mælk.”  
 
Her er det oplagt ikke blot at tolke haven 
rent bogstaveligt som en del af det rum, de 
elskende bevæger sig i, men også som et 
billede på selve kærlighedsakten. Og man 

ville gøre Højsangen uret, 
hvis man ikke tog det lille 
skrift på ordet og læste det 
som en smuk beskrivelse 
af kærligheden mellem 
kvinde og mand.  
 
Kærligheden mellem 
Gud og mennesker 
Alligevel er det, som om 
det rige billedsprog invol-
verer læserens aktive med-
virken og in-viterer denne 
til at finde nye betydninger 
i teksten. For selv om Høj-
sangen også adskiller sig 
fra alle de øvrige bibelske 
skrifter ved ikke at indehol-
de helt centrale begreber 
som pagt, skabelse, velsig-
nelse osv. - ja end ikke 
Gud optræder i teksten - 
så tolkede de den lille bog 
som et skrift, der nok på 
det bogstavelige plan 
handler om kærligheden 
mellem kvinde og mand, 
men som billedligt udtryk-
ker kærligheden mellem 
Gud og mennesker. Og 
denne kærlighed kom - for 
jøderne at se - om noget 
sted til udtryk i den begi-
venhed de mindes og fej-

rer i påsken, nemlig Guds udfrielse af sit folk 
fra slavetilværelsen i Egypten. 
 
Denne måde at læse Højsangen på blev vi-
dereført af de kristne, der ligeledes tolkede 
dens hovedpersoner og deres kærlighedsfor-
hold som et billedligt udtryk for forholdet 
mellem Gud og menneske, - et forhold, der 
overalt i Det nye Testamente sammenfattes i 
ordet kærlighed. Og denne kærlighed er ikke 
alene stærk som døden, som det hedder i 
Højsangen. Den er stærkere. Det fejrer vi i 
den kristne påske, hvor vi mindes, at Jesus 
påskedag opstod fra de døde og dermed 
viste – som det hedder et sted hos Grundt-
vig, at ”Kærligheden, hjertegløden, stærkere 
var her end døden…”. 

De to elskende i Højsangen 
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Tilflytterinterview ved Keld B. Hansen 

En drøm bliver til virkelighed 
I forbindelse med vores serie om til-
flyttere har jeg truffet Joan og Hen-
ning Jørgensen (”HP-smeden”), der er 
på vej til at flytte til Klingeskov i Klin-
tebjerg.  
 
Hvis man en gang imellem færdes på vejen 
mellem Klintebjerg og Gerskov, har man 
ikke kunnet undgå at lægge mærke til, at et 

nyt hus med en enestående beliggenhed 
ved fjorden har været under opførelse. Hu-
set tilhører Joan og Henning Jørgensen, og 
en dag midt i marts mødte jeg dem i Klinte-
bjerg for at tale med dem om deres nye 
sted.  
 
Indflytning den 1. april 
Nu er det lige før Joan og Henning flytter 
ind. Men der ligger stadig pap på gulvene, 
dørene inde i huset er ikke sat i, og de sid-

ste tagsten er endnu ikke på plads. Bare for 
at nævne nogle af de ting, der skal bringes i 
orden inden indflytningen. Men de to er 
fortrøstningsfulde - de skal nok nå at få det 
meste gjort færdigt inden den 1. april, som 
er datoen, hvor de og deres søn, Tobias, 
flytter ind.  
 
Drømmen op at flytte på landet 

Vi har boet i Otterup i næsten tredive år, 
fortæller de, men i mange år har vi ledt 
efter et landsted med lidt jord til. Så var 
det , vi pludselig fik øje på det her sted med 
tilhørende 4,1 hektar jord, samt den smuk-
keste udsigt ud over fjorden, så det var fak-
tisk lige det, vi havde gået og drømt om.  
 
Joan fortæller, at hun er vokset op i Has-
mark. Derfor har hun været vant til landlige 
omgivelser nær vandet. Og Henning tilføjer, 

Henning og Joan foran deres nye hus 
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at han også er vokset op nær vandet, nem-
lig ovre på den østlige side af Odense fjord. 
Desuden er han jæger og  holder af at være 
tæt på naturen. Derfor passer det dem beg-
ge rigtig godt at flytte ud til Klintebjerg. 
Efter mange år i Otterup skal man dog lige 
vænne sig til, at der ikke er gadelys i Klinte-
bjerg.  
 
Nyt hus erstatter landejendom 
På grunden har der ligget en gammel land-
ejendom. Men landejendommen var efter-
hånden kommet i en temmelig dårlig forfat-
ning, og derfor var vi indstillet på, at byg-
ningerne skulle rives ned.  
 
Det har ikke voldt os de store problemer 
med nedrivningen. Det gik nemt med at få 
en nedrivningstilladelse af kommunen, og 
samtidig fik vi en påkrævet udsættelse af 
bopælspligten, så vi kunne få tid til at byg-
ge os et nyt hus.  
 
Nedrivningen af den gamle landejendom 
blev indledt i august sidste år. Vores nye 
hus ligger ved siden af det sted, hvor land-
ejendommen lå, så støbningen af funda-
mentet til det nye hus er sket nogenlunde 
samtidig med nedrivningen af de gamle 
bygninger. Siden august har vi haft travlt 
med byggeriet, men nu kan vi heldigvis 
snart se en ende på det, og vi glæder os 
meget til at flytte ind. 
 

Udsigten over fjorden 
Vi har fået en arkitekt til at udarbejde teg-
ningerne til huset, og vi har valgt at få en 
masse vinduer mod syd og mod øst, så vi 
kan nyde den smukke udsigt over fjorden. 
Fra vores stue kan vi både se Vigelsø, Dør-
holm, Plørholm, Lindø og Gersø.  
 
Mens vi står og nyder udsigten over fjorden, 
kan vi se, at der står fiskere ude på Plør-
holm. De er gået derud, for fjorden er visse 
steder sådan, at man ved lavvande kan gå 
ud til både Dørholm og Plørholm.  
 
Allerede ved at falde til 
Det virker som om Henning og Joan allerede 
inden indflytningen er ved at falde til på Klin-
geskov. De har hilst på langt de fleste af 
naboerne, og de kan deres navne. Klinge-
skov er også et godt sted, hvor man bl.a. er 
flinke til at flage for hinanden på fødselsdage 
og andre mærkedage. 
 
De næste projekter 
Når huset er færdigt, og Henning og Joan får 
mere tid, vil de gerne ud at sejle i deres jol-
le, som de skal have liggende ved den nye 
havn i Klintebjerg. Og så skal der anlægges 
en have. Det meste af jorden regner de med 
at forpagte ud. Men de vil gerne have høns. 
Og måske anskaffer de sig med tiden også 
nogle får.  
 

Udsigten mod Odense fjord med Dørholm og Vigelsø 



Hvornår                   Tema for gudstjenesten Gerskov Skeby Østrup 

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)  

Søndag 10/4                             Konfirmation    10.30 (KBH) 

Søndag17/4Jesus er vejen, sandheden + livet 10.30 (KBH)   

Fredag 22/4                                   Bededag    10.30 (KBH) 

Søndag 24/4                     Sandheden gør fri  10.30 (KBH)  

Søndag 1/5          Jesu bøn til sin far i himlen   10.30 (KBH) 

Torsdag 5/5                  Kristi himmelfartsdag 10.30 (KBH)   

Søndag 8/5              Jesus ber for mennesker  19.30 (SLS)  

Søndag 15/5                                  Pinsedag   11.00 (KBH) 

16/5                                          2. pinsedag 10.30 (KBH)  9.00 (KBH) 

19/5                                   Værkstedskirken   18.00 (KBH) 

22/5                        Jesus og dåbsbefalingen  10.30 (KBH)  

29/5                    Kløften mellem rig og fattig   10.30 (KBH) 

5/6                                   Om at give afkald 10.30 (KBH)   
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