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Forældre om det at være forældre Fornyelse i kirke + lokalområde
Træf i Værkstedskirken
Jeanette og Hans flyttede hertil
Målsætning: ”Vi vil være en aktiv, lyttende og inddragende kirke”

Kort nyt ved Keld B. Hansen
Forsidefoto
Forsidefotoet viser årets minikonfirmander
fra 3. klasse sammen med Karen Margrethe
Clausen og Sheryl Nielsen, der begge er
hjælpere ved undervisningen.
Minikonfirmandundervisning i 3. klasse
Minikonfirmandundervisning skal nu tilbydes
til børn i 3. eller 4. årgang, og det skal ske
overalt i landet. Vi tilbyder det til børn i 3.
klasse, og undervisningen, der strækker sig
over 16 timer giver mulighed for at præst
og elever lærer hinanden at kende og at vi
kommer på besøg i vores tre kirker.
Undervisningen er populær. Langt de fleste
vælger den. Derfor kommer jeg på skolen
mellem januar og maj, og jeg er så heldig,
at jeg har mellem 2 og 4 hjælpere med hver
gang.

Sammenlægning af Østrup menighedsråd og Skeby menighedsråd
Vore to menighedsråd har fem medlemmer
hver. De har hver deres regnskab, og de
udpeger hver især en ”kirkeværge”, som
har ansvaret for kirkebygningen. Det giver
en del dobbeltadministration, og derfor har
de to menighedsråd ønsket at blive slået
sammen. Man vil fortsætte som ét råd med
ti medlemmer, én formand, én kirkeværge
og ét regnskab.
Menighedsrådenes ønske om en sammenlægning førte til to menighedsmøder. Et i
Skeby sogn (i Gerskov kirke) den 12. maj og
et i Østrup sogn (præstegården) den 18.
maj. På begge møder - hvor alle sognets
medlemmer havde stemmeret - blev sammenlægningen enstemmigt vedtaget.
Sammenlægningen af de to menighedsråd
træder i kraft den 1. søndag i advent.

Vi starter med gulerødder eller chokoladeboller og så tager vi på udflugt til en kirke
eller har undervisning i klasseværelset på
skolen.
Søndag den 5. juni kl. 10.30 slutter vi med
en gudstjeneste i Gerskov kirke. Minikonfirmanderne og deres familie har fået en særlig invitation, og minikonfirmanderne får et
diplom for at have gennemført undervisningen.

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.

KIRKEBLADETS REDAKTIONSGRUPPE
Keld B. Hansen, Lars Larsen, Sanne Timmermann, Tessa Gjødesen, Peter Kirkeby,
Alexandra Lund-Tholander, Mikkel Koch
Lund-Hansen og Carsten Michael Pedersen.

Menighedsrådene afholder altid fælles menighedsrådsmøder, og de finder sted i
Østrup præstegård.

Facebook-gruppe for dig!
Facebookgruppen ”din lokale kirke - facebookside for Østrup, Skeby og Gerskov kirker” er oprettet og har pt. 370 medlemmer.

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.

Der kan du følge med i alt om kirkelige
Ring eller skriv til præsten, Keld, på tlf.
hændelser og sociale arrangementer:
64821307 / kha@km.dk for at få en samtale
værkstedskirke, gudstjenester, kirkevitser,
holdninger, vanddag m.m.
2 eller aftal, at I mødes.

Kalender
16.

Derefter går turen videre til Helnæs, hvor vi,
- efter en rundtur på den smukke ø - spiser
aftensmad på Helnæs Kro.

JUNI

Sogneudflugt for Østrup/Skeby Sognes
nuværende og tidligere beboere.

TORSDAG DEN 16. JUNI 2016

Pris for arrangementet er 150,00 kr. per
person. Drikkevarer til maden er for egen
regning. Vi forventer at være tilbage til
Østrup omkring kl. 21.Tilmelding til Birgit
Vous, på tlf. 22 53 10 85 senest den 7.
juni 2016.

4.
AUG

Hagenskov gods
Sogneudflugten går i år til Hagenskov
Gods og til Helnæs.
Vi mødes ved Østrup kirke kl. 13.30 og kører
direkte til Hagenskov Gods, hvor tidligere
folketingsmedlem for Venstre, Britta Schall
Holberg, vil fortælle om Godset.
Vi drikker eftermiddagskaffe i Slottets kælder, og efter fortællingen om godset, skal vi
på en spadseretur i Parken. Arrangementet
forventes at vare ca. 2 timer.

Helnæs kro på det smukke Helnæs 3

Vanddag for børn torsdag den 4. august kl. 10 - 14
Et tilbud til skolebørn om en sjov og spændende dag ved Klintebjerg havn. Med mulighed for at fiske og at prøve at sejle i kajak.
Vi tager også en tur til Vigelsø, og på havnen griller vi pølser inden vi går hjem. Man
må gerne tage sine forældre eller bedsteforældre med.
Tilmelding til Keld B. Hansen, 23474144 /
kha@km.dk

Fra Østrup Beboerforening har kirkebladet modtaget flg. begivenheder:
Grundlovsfest den 5 juni på sportspladsen i Østrup.
Festen starter kl. 14, og der vil være hoppepude og mulighed for at bage pandekager
samt købe kaffe og kage, øl og vand. Fællesspisningen er kl. 17.30 med grillstegt gris
m. tilbehør til en pris af 60 kr. for voksne og
25 kr. for børn under 14 år.
”Børne skt. Hans aften” torsdag den
23. juni på sportspladsen i Østrup.
Bålet tændes kl. 17. Der kan bages snobrød
og grilles medbragt mad. Øl og sodavand
kan købes.

Interview ved Keld B. Hansen

Om at være forældre
Jeg har besøgt Lis og Michael Hougaard Holme-Bak på Klintebjergvej 58.
De er forældre til Ingrid (født i 2014)
og Alfred (født i 2016). Dette er den
første artikel i en serie med mennesker, der har oplevet noget skelsættende i deres liv, og det at blive forældre må jo siges at være en skelsættende begivenhed.
Det er en lun og solrig aften, Ingrid på næsten to år er lagt i seng og jeg sidder med
Lis og Michael i deres stue. To måneder
gamle Alfred er stadig vågen. Han hygger
sig hos sin mor.
Lis og Michael begynder med at fortælle,
hvor overraskede de er over, så hurtigt det
er gået med at vænne sig til at være fire i
stedet for tre. Selv dagen efter at Alfred var
født, var det som om, han altid havde været
der. Samtidig føles det meget mærkeligt at
tænke tre måneder tilbage, hvor han endnu
ikke var født.
Storesøster Ingrid har været hurtig til at
lære at tale, så hende taler vi med. Så kom
lillebror Alfred, og ham kan man selvfølgelig
ikke tale med, som man taler med Ingrid.
Det skal man lige omstille sig til, men bortset fra det er det forbløffende - og dejligt så hurtigt man vænner sig til den lille nye.
Oplevelsen af at miste
Lis og Michael har også oplevet modgang.
De fortæller, at før de fik Ingrid, oplevede
de at miste et ufødt barn: Vi mødte op til
nakkefoldsscanningen i 12. uge. Vi anede
ikke det mindste uråd, men under scanningen opdagede jordemoderen, at barnet var
dødt. Det var et kæmpe chok, der kom til at
sætte sig fast i kroppen på os. Det var en
ulykkelig følelse for os begge, men nok især
for Lis. Michael fortæller, at det var meget
svært ikke at kunne gøre noget for sin hustru - andet end at give hende masser af
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kærlighed og opmærksomhed.

Normalt hører man kun de lykkelige historier, men efter vores tab, har vi hørt mange
fortælle om deres erfaringer med lignende
tab, og på den måde er vi blevet klar over,
at vi langt fra er de eneste, der har oplevet
det her. Og det har på en måde trøstet os,
at vi ikke var de eneste. Set i bakspejlet kan
vi også sige, at tabet havde været større,
hvis barnet var dødt længere henne i graviditeten.
Men tabet gjorde det også sværere under
graviditeten med Ingrid, fordi jeg da havde
svært ved at tro, at det hele kunne gå godt,
fortæller Lis.
Omvæltningen
Selvfølgelig er det en stor omvæltning at få
børn. Men måske har det været lettere for
os at klare den omvæltning, fordi vi begge
er hjemmemennesker.
Men mange vaner og rutiner skal lægges
om, og Michael fortæller, at han da gerne
ville cykle til Odense på arbejde. Det har
han også gjort tidligere, men af hensyn til
børnene tager han nu bilen, så han kan
komme hurtigt hjem fra arbejde.
Vi føler det meget naturligt at være forældre. Vi har valgt at være det, og vi vælger
det på en måde hver eneste dag. Det gælder om at have den beslutning inde i sit
hoved, at man er forældre. Derfor føler vi
det heller ikke som nogen belastning at
skulle give afkald på andre ting. Det gør ikke
noget, for vi elsker at være forældre - og vi
har valgt det!
Jo, sommetider kan vi da godt længes efter
en friaften, hvor børnene bliver passet. Og
vi kan længes efter, at børnene er lagt i
seng. Men samtidig oplever vi, at vi savner
børnene på vores friaften, eller når de er
lagt i seng.

Bekymringen og sårbarheden
Vi kender til bekymringen ved
at være forældre. For når der
sker ens barn noget, bliver man
også selv ramt. Da Ingrid var 5
uger gammel, fik hun udslet, og
vi måtte på børneafdelingen
med hende. Vi mærkede dengang, hvor svært det er, ikke at
kunne gøre noget, og også
hvor svært det er, at overlade
ens barn til andre.

Vi er klar over, at vi resten af
livet vil være sårbare, for når
vores børn rammes, så rammes
vi også. Det giver også pludselig en forståelse for, hvordan
ens egne forældre har haft - og
har - det.
Nu, hvor vi er forældre, giver
det os et stærkt ønske om at

Michael og Lis samt børnene Ingrid og Alfred
Opdragelsen
Vi har ladet os fortælle, at man som par skal
tale meget sammen op børneopdragelsen. Vi
taler også sammen om opdragelsen af vores
børn - og vi plejer at være enige - men for
os er opdragelse mest bare noget, vi gør. Vi
har fx visse idealer om økologi og om at
vores børn ikke skal have for meget slik og
chokolade. Men samtidig vil vi heller ikke
være fanatiske, og vi kan godt klare, at bedsteforældrene giver dem slik og chokolade.

leve så længe, at vi kan give vore børn en
tryg opvækst. Vi er klar over, at de børn, der
mister en eller begge forældre, får det
svært. Samtidig er det også endnu vigtigere,
at vi bliver sammen som par, for vi finder at
børn har brug for begge deres forældre
samtidig.
Dåben
Ingrid er døbt og det er meningen, at Alfred
skal døbes en gang til sommer. Michael ser
en pointe i, at børnene en gang træffer deres eget valg. Samtidig ser han også en styrke i, at forældre giver deres børn det bedste, fordi de elsker dem. Lis finder det rigtigst, at deres børn skal døbes som små. Vi
træffer en god beslutning på vore børns
vegne. Ens barn bliver en del af et større
fællesskab. Dåben giver tryghed og den
åbner for en tro, man kan finde håb i.

Men selv om man med opdragelsen påvirker
sine børn, så er de jo også sig selv. Og det
er en af de fede ting, når ens børn sætter
deres egen vilje og deres egen personlighed
igennem. Med Ingrid oplever vi for tiden
det, som alle forældre kommer til at opleve,
at hun sommetider gør det modsatte af det,
vi ber hende om. Sommetider kan vi ikke
lade være med at synes, at det er både lidt
sjovt og charmerende.

Tak til Lis og Michael!!!
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Baggrundsartikel ved Keld B. Hansen

Træf i Værkstedskirken
Kirken har her på stedet et tilbud til
familier, dvs. børn, forældre og bedsteforældre eller hvem der nu ellers har
lyst til at komme. Tilbuddet hedder
”Værkstedskirken”, og det foregår i
Riddersalen på Østruplund og i Østrup
kirke.
Torsdag den 19. maj (som var en skøn forårsdag) var Værkstedskirken åben.

Den første time
Vi begyndte i Riddersalen kl. 17. Der var sat
kaffe og vand frem på bordene samt spil. Til
de mindste var der lagt byggeklodser frem
på gulvet. Det er meningen, at man skal
snakke og hygge lige fra det første minut.
Den berømte frugtautomat var også åben.
Den fungerer på den måde, at hvis du lader
en knap falde ned i en dåse, så bliver der
lagt et stykke gulerod i den grønne tallerken
(se billede). Og hvis du lader to knapper
falde ned i dåsen, bliver der lagt et stykke
æble i den grønne tallerken.

Frugtautomaten er åben
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Timen mellem 17 og 18 blev også brugt på
udendørs leg i slotsparken. Der blev spillet
badminton, vikingespil og kroket.

gode grunde til at være med i

Værkstedskirken:
1. Her er der noget, som hele
familien kan gå til
2. Man møder andre fra lokalsamfundet
3. Man har det sjovt og hyggeligt
4. Man får en god oplevelse i kirken
5. Man får serveret aftensmad (25
kr. per person) og slipper for at lave
mad derhjemme :-)

Kroket i slotsparken
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Gudstjeneste
for børn og
voksne
Gudstjeneste
Klokken 18 var der en gudstjeneste i Østrup
kirke. Her sang vi sangen:

”Må din vej gå dig i møde
og må vinden være din ven
og må solen varme din kind
og må regnen vande mildt din jord
indtil vi ses igen
må Gud holde, holde dig i sin hånd”

Det er en sang med bevægelser til hver linje. På billedet lærer vi bevægelserne til sangen, og som alt, hvad vi synger, er teksten
sat op på et lærred.
Prædikenen handlede om dåben. Den var
ledsaget af billeder og samtale om billederne. I prædikenen indgik der denne gang
også en quiz, og jeg kan sige, at dem, der
var med til gudstjenesten, var rigtig gode til
at quizze :-)

hakkebøf til middag 7

Spisning i Riddersalen
Klokken cirka 18.30 var gudstjenesten forbi,
og så gik vi over i Riddersalen på Østruplund
for at spise. Menuen stod på hakkebøf med
bløde løg. Mmmmm!!
Til allersidst sluttede vi med - stående - at
synge ”Dejlig er jorden”. Under det sidste
vers har vi tradition for at tænde stjernekastere. Det giver en fantastisk god stemning,
som jeg tror børn og voksne husker længe
efter, at Værkstedskirken er slut.
Næste gang, der er Værkstedskirke, er i
august eller september. Hold øje med det i
kirkebladet!

Afslutning med stjernekastere

Flemming, Emil, Mick og Nanna præsenterer sig selv

Studerende arbejder med fornyelse i kirkerne
Vi er fire studerende fra pædagogseminariet. I forbindelse med studiet, er vi i gang
med et innovationsprojekt. Her har vi taget
udgangspunkt i Østrup, Skeby og Gerskov
kirker, da vi alle brænder for at skabe et
koncept der har til formål, at gøre de danske
folkekirker mere attraktive og moderne.

Mick:
Jeg er en mand på 31 år, der bor i hus i
Odense sammen med min kæreste Camilla
og min datter Emily (5år).

I løbet af de næste 4 måneder vil vi fokusere på, at få flere til at benytte sig af kirken
og deres mange tilbud, derudover vil vi selv
stå for et spændende arrangement, som I
kommer til at høre mere om i den nærmeste
fremtid. Vi er åbne overfor tiltag fra jer, hvis
i har nogle spændende idéer i brænder inde
med, eller noget i gerne vil høre om er muligt at fuldføre inden for kirken. - så kontakt
os eller præst Keld B. Hansen.

Jeg er vokset op i Bogense med min mor og
min søster. Jeg gik på Bogense skole til og
med 10’ende klasse, hvor jeg derefter begyndte på handelsskole i Odense. Jeg arbejdede i en del år som salgskonsulent. Men da
jeg altid har haft lyst til at arbejde med
mennesker på et mere personligt plan end
bare det at sælge dem et produkt eller vejlede dem om dette, tog jeg beslutningen om
at gøre noget ved det og søge ind på pædagoguddannelsen. Jeg vil gerne lave noget
der gør mig glad, og som jeg kan føle
stolthed over.

Så glæd jer! Vi glæder os i hvert fald til at
se jer. Herunder en individuel præsentation
af os:

Nanna:
Jeg er en ung kvinde på 21 år. Jeg kommer
oprindeligt fra en lille by ved vandet, kaldet

Flemming:
Jeg er en mand på 30 år, der
oprindeligt kommer fra Als i Sønderjylland. Jeg flyttede for 2 år
siden til Odense sammen med
min kæreste Malene for at studere. Oprindeligt er jeg uddannet
kontorassistent, men jeg brændte mere for at arbejde direkte
med mennesker, det er derfor
jeg har valgt pædagoguddannelsen.
Emil:
Jeg er 22 år gammel, født i Brobyværk, opvokset i Årslev og nu
bosat i Odense. Jeg er den næst
yngste, ud af en familie på 6. Jeg
er en kreativ fyr, og jeg sætter
pris på god mad og hygge. I min
fritid går jeg meget op i fodbold,
specielt Manchester United og
Odense Boldklub er mine personlige favoritter.
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Mick, Nanna, Emil og Flemming

Gjerrild, som ligger på næsetippen af Djursland. Jeg er pjattet med naturen og løber og
går ofte ture i nogle af de nærliggende
grønne områder i Odense. Derudover er jeg
rigtig glad for at møde nye mennesker, da
jeg tror på, at man kan lære rigtig meget af
hinanden og vores forskelligheder.

Nanna Poulsen: 29717529 nnpo@stud.ucl.dk
Emil Grønbech: 42523240 egje@stud.ucl.dk
Mick Uhrenholt: 23623339 miuh@stud.ucl.dk
Flemming Petersen: 29873861 flpe2@stud.ucl.dk

Omtale ved Keld B. Hansen

Mere liv i landsby og kirke
sammen :-) - slipper kreativiteten og inklusionen løs i lokalsamfundet.
Projektet ledes af Vita Andreasen, Føns,
(”kirken på landet præst”) og Tyge Mortensen, Rudme (”strategisk og visionært tænkende landsbyudvikler”). De vil sørge for at
processen i løbet af det næste år får luft
under vingerne, og derfor kommer du sikkert til at høre mere om det.

I første omgang bringes menighedsråd, lokalråd og skole sammen. Derefter inviteres
endnu flere folk til at være med i samtalen.

Vita Andreasen

Mere omtale af projektet kan du finde i følgende artikel: http://www.fyensstift.dk/
aktuelt/nyheder/samskabelse

Jeg tænker, at det, der optager mange af
os, der bor på landet, er, hvordan vi gør det
sted, hvor vi bor, til et attraktivt og et levende sted, hvor man har lyst til at blive boende, og som andre gerne vil flytte til.
Skovløkkeområdet (som er Østrup sogn og
Skeby sogn) er allerede et aktivt og et attraktivt sted med skole, kirke og med mange foreninger. Men ved at vi får talt noget
mere sammen på tværs, kan der opstå endnu mere kreativitet og endnu mere liv.
Nyt kirke og landsby projekt
Filosofien bag et nyt kirke- og landsby projekt, som kommer til at foregå her hos os i
det kommende år, er netop, at vi bringes
sammen på tværs af foreninger og institutioner og - mens vi drikker en masse kaffe
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Tyge Mortensen

Tilflytterinterview ved Keld B. Hansen

Fra Odense til Østrup
Den 1. februar i år flyttede Jeanette,
Hans og sønnen Victor, fra Odense til
Strøbyvej 12 i Østrup. Derfor var det
oplagt at besøge dem for at interviewe
dem til kirkebladets tilflytterserie.

Efter en travl tid med flytning og indretning,
er der stadig mange projekter, der venter,
men nu kan de alligevel tage tingene i et
mere roligt tempo.

Jeanette er fra Østrup. Hun er datter af
Tømrermester, Esben Hansen, og Kari Hansen, der er kirkesanger ved vore tre kirker.
Dvs., at Jeanette er vokset op ovre på den
anden side af Strøbyvej cirka 50 meter fra
den nuværende bolig.

Mange muligheder for gåture
Både Hans og Jeanette giver udtryk for, at
de trives her. Her er der masser af plads til
Victor. Ved siden af sig har de sportspladsen
med legeplads og bl.a. en ”sansegynge”.
Der er også gode muligheder for at gå en
tur.

Hans kommer fra Skodborg i Sønderjylland.
Han er udlært murer og arbejder i et stort
firma, der bygger mange boliger ad gangen.
Han har boet sammen med Jeanette på
Kochsgade i Odense. Men så i slutningen af
januar flyttede de til Østrup.

Vi går tit om forbi ”Præsternes mindegang”,
forklarer de. Den ligger ved siden af præstegården. Vi kan også gå til præsteskoven og
til mange andre steder, der ligger lige i nærheden. I Odense skulle vi gå langt for at
komme til en grøn oase.

Køb af hus og indflytning
De giver begge udtryk for, at de boede godt
i Odense, men da Victor meldte sin ankomst, opstod ønsket om at komme til at bo
på landet med en have og med masser af
frisk luft. Det var også et ønske, at de skulle
finde et hus, som Hans kunne sætte i stand.

Vi synes også, at det er charmerende med
de fasaner, der går her uden for. For leden
så vi dådyr på markerne. Og så har vi ikke
langt hverken til Odense eller til vandet ved
Klintebjerg eller ved Hasmark. Det ser vi alt
sammen som en klar fordel.
Forholdet til det lokale
Siden indflytningen har Hans meldt sig til
fodbold i Krogsbølle, og Jeanette er kommet
med i en mødregruppe.

Et godt argument for at flytte ud af byen er
også, at her ude på landet er huspriserne
lavere. Samtidig er det jo meget nemt og
hurtigt at komme ind til Odense.
Jeanette fortæller, at mens de så sig om
efter et hus, meldte hendes forældre, at nu
var huset ved siden af sportspladsen i
Østrup til salg, og så endte det hele med, at
det blev det hus, de købte. Især Hans, men
også deres venner og familie, har hen over
vinteren brugt mange timer på at sætte
huset i stand. De fleste vægge blev væltet
og nye blev sat op. Til sidst skulle det hele
gå meget stærkt, fordi der meldte sig en
køber til huset i Odense, og pludselig skulle
de flytte per 1. februar.

Vi ser også frem til at deltage i lokale aktiviteter. Grundlovsfesten, der kommer til at
foregå på sportspladsen, vil være en god
mulighed for at møde andre. Vi har også
hørt, at der bliver arrangeret noget til Sct.
Hans. Derudover kunne vi godt tænke os, at
der fandtes lidt flere muligheder for, at man
kunne mødes lokalt. Men det kræver selvfølgelig, at nogen tager initiativet. For selv om
jeg kommer herfra, fortæller Jeanette, er
det jo i grunden ikke fordi, vi taler med så
mange her.
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Jeanette Lyngsø Hansen, Hans Henrik Bruun og sønnen Victor
Det bedste og det værste
Hen imod slutningen af interviewet spørger
jeg om det bedste og det værste ved at
være flyttet til Østrup.

ke os på. Når vi i Sønderjylland fx siger om
maden, at det er fint, så betyder det virkelig,
at det er fint. Der har jeg oplevet, at det
ikke helt er nok på Fyn. Her skal der noget
mere til end bare at sige, at noget er fint.

Det svarer begge, at det bedste for dem er
al den friske luft og de mange muligheder
for at gå en tur.

Desuden har vi hele forvirringen omkring
ord, der betyder et i Jylland og noget andet
på Fyn. ”Grus” på Fyn hedder fx ”sand” i
Jylland, mens ”grus” i Jylland hedder
”perlesten” på Fyn. Som håndværker skal
man være klar over de forskelle - ellers ender man med at få bestilt det forkerte!

For Jeanette er det værste, at de har mus,
der kommer fra skoven og fra markerne.
Hans satte pris på, at det i Odense var så let
at gå ud og handle. Det er ikke fordi, det er
noget problem, men fra Østrup er der bare
lidt længere, hvis man skal handle.
Fynsk og jysk
Og til allersidst spørger jeg Hans om kulturforskellene mellem Sønderjylland, som han
kommer fra, og Fyn. Han ser i grunden ikke
de store forskelle. Man skal bare vænne sig
til, at vi har lidt forskellige måder at udtryk-
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GUDSTJENESTER
Hvornår

Tema for gudstjenesten

Søndag 5/6

Om at give afkald

Søndag 12/6

”Den fortabte søn”

Søndag 19/6

Elsk jeres fjender

Søndag 26/6

Om at følge Jesus

Søndag 3/7

Skeby

Ærefrygt for Gud

Søndag 17/7

Om det, man bygger sit liv på

Søndag 24/7 Den retfærdige og kærlige Gud
Søndag 31/7

Østrup

10.30 (KBH)
10.30 (KBH)
19.30 (JN)
10.30 (KBH)

Umulig at være fuldkommen

Søndag 10/7

Søndag 7/8

Gerskov

10.30 (KBH)
10.30 (KBH)
9.00 (SJ)
9.00 (SJ)

Om modvilje
En kvinde salver Jesu fødder

10.30 (KBH)
10.30 (KBH)

KBH er Keld B. Hansen; SJ er Suzanne Johansen; JN er Johannes Nissen

Provst Keld B. Hansen, 64821307; Sognepræst Stig Saxbjørn, 24276655; Graver ved
Østrup, Skeby og Gerskov kirker: Henning Madsen, 41263411; Organist: Niels Erik
Clausen, 30556750.
NAVNE
Døde:
Gudrun Helene Hjelmgart
Kjeld Mogens Larsen
Arne Leo Jørgensen

Kirkens hjemmeside:
Se kirkens hjemmeside på adresserne: www.skebykirke.dk / www.gerskovkirke.dk /
www.østrupkirke.dk
Skovløkke Lokalråds hjemmeside: skovloekken.dk
Kirkebladet er
trykt på FSC
certificeret papir,
der støtter bæredygtigt skovbrug
verden over.

Kirkebil
Ældre, der ikke kan befordre sig selv, og som gerne vil til
gudstjeneste eller til møde i præstegården, er velkomne til at
benytte sig af teletaxi ordningen. Udgiften for brug at teletaxi
kan refunderes af kirkekassen.

