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Pause for onsdagskaffe i våbenhusene 
Siden april har der hver uge været ons-
dagskaffe i våbenhusene. Kaffen er gået på 
skift mellem de tre kirker, men onsdag den 
11. oktober kl. 14.00 - 14.30 er sidste gang 
inden vinterpausen. Det er i Skeby kirke. 
Den første onsdag i maj 2017 starter vi op 
igen.  

”Shhh” 

Leder ved Keld B. Hansen 

Stand up komikeren, Anders Mattesen, er 
for nylig udkommet med sit 8. onemanshow, 
der hedder ”Shhh”. I det show beretter han 
om al den støj, der findes i vores hverdag. 
Han fortæller, at han selv er udsat for et 
bombardement fra medierne; radioen kører 
med informationer om dette og hint, fjernsy-
net beretter om noget helt fjerde, og ingen 
af delene kan man for alvor give sig helt hen 
til, fordi man også skal have tid til at sende 
sms’er og glo på sjove hunde på YouTube. 
 
Og selv inde i de enkelte medier er der tu-
mult: TV 2’s nyhedskanal kører med et em-
ne i selve billedfeltet, og nedenunder er der 
en bjælke med mere eller mindre breaking 
news, mens der ovenover er afsat plads til, 
at folk kan tweete eller facebooke deres 
mening direkte ind i mediesyndfloden. 
 
Ydre og indre støj 
Anders Mattesen fortæller om hans – og i 
lige så høj grad vores allesammens – mang-

Facebook-gruppe for dig! 
Facebookgruppen ”din lokale kirke - face-
bookside for Østrup, Skeby og Gerskov kir-
ker” er oprettet, og du kan melde dig på. 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. 

lende evne til at sortere i al larmen. Om 
vores problemer med at finde ro. Til at kon-
centrere os, til at være nærværende, til at 
fokusere på, hvad der er vigtigt.  
 
Derfor er roen en mangelvare ligesom tiden  
til fordybelse og til eftertanke er det.  
 
Ro i kirkerne 
Det er påfaldende så tit jeg hører folk give 
udtryk for, at kirken er et dejligt sted med 
tid til ro, fordybelse og eftertanke. Kirken er 
en zone, hvor man lægge alle de elektroni-
ske dingenoter fra sig, og det opleves som 
en lettelse.  
 
Både Østrup, Skeby og Gerskov kirker er 
åbne i dagtimerne, så man kan gå derind og 
bare sidde lidt. Mens man er der kan man 
også tænde et lys og bede en bøn. Eller man 
kan gå til meditation eller til gudstjeneste.  
 
Så velkommen indenfor! 

FORSIDEBILLEDET: 
...viser lysgloben fra Skeby kirke. Hidtil har 
Østrup og Gerskov kirker været åbne i dag-
timerne. Nu er Skeby kirke det også. Man 
kan gå ind i kirkerne for at finde roen. Man 

kan fx. tænde et lys og bede en bøn. 
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Kalender 

13.  

OKT 

4.  

OKT 

Frokostklubben for mænd  
tirsdag den 4. oktober kl. 11 - 13 starter 
frokostklubben sin efterårssæson. Man mø-
der bare op med sin madpakke og 30 kr. på 
lommen. Stedet er Østrup præstegård. 
 

Foredraget den 4. oktober er ved Mogens 
Højstrup Sørensen, Odense, der har været 
mere end 25 år i Søværnet. Han vil fortælle  
om en god og spændende tid i Søværnet. 
 

Tirsdag den 1. november kl. 11 - 13 
fortæller Peter Bonde, der er slotsgartner på 
Egeskov slot om årets gang på Egeskov. 
 

Tirsdag den 6. december kl. 11 - 13 
fortæller Gabrielle Guldborg, Odense, om 
”at være barn i det 3. rige” 

Syng sammen aften i Gerskov kirke 

torsdag den 17. november kl. 19.30 
Mange er glade for at synge. Derfor arran-
gerer vi igen sangaften i Gerskov kirke, hvor 
vi synger af hjertens lyst. Niels Erik Clausen 
spiller klaver, og Valther Rasmussen spiller 
harmonika. 

3.  

NOV 

1.  

DEC 

1. december kl. 19.30 er der julekoncert i 
Østrup kirke med ULRIKA MED BAND. Det 
er med engelske og amerikanske julesange. 

Læsehestene. De næste datoer for læ-
sehestene er 13. okt. og 3. nov.  
Vi mødes hver gang hos Lene Hommelhoff 
Bang, Strøbyvej 63. Alle er velkomne. 

1.  

NOV 

6.  

DEC 

Livssamtaler. Ud fra egne erfaringer og 
holdninger taler vi om livet og om troen. 
Kom og vær med og se hvad det er. Du kan 
altid springe fra hvis det ikke lige er noget 
for dig. Tid: hver gang kl.  19.00 til 20.30 
Sted: Østrup præstegård, Præstevejen 8 

10.  

OKT 

15.  

NOV 

Søndag den 6. november kl. 10 og kl. 
11.30: Alle helgens gudstjenester i 
Skeby kirke og Østrup kirke.  
De døde mindes: Ved gudstjenesterne i 
Skeby og Østrup kirker mindes vi dem, der i 
det forløbne år døde fra hhv. Skeby sogn og 
Østrup sogn. Dette gøres ved at navnene på 
de afdøde læses højt efterfulgt af en stilhed. 

12.  

OKT 

Fra onsdag den 12. oktober kl. 17.00 er 
der igen meditation i Østrup kirke.  
Det starter med kropsafspænding, der læses 

en kort tekst, så er der meditation og til 

24.  

OKT 

Klangmeditation i Østrup kirke tirsdag 
den 15. november kl. 19.30 
Anne Wiese er musiker og normalt tilknyttet 
Natkirken ved Odense domkirke. Anne Wie-
se afholder her en fantastisk meditations-
koncert, som du ikke må gå glip af. 

6.  

NOV 

17.  

NOV 

11.  

OKT 

22.  

NOV 

afslutning er der stille musik. Så ta og kom 
med; det er også for folk, der ikke har prø-
vet det før. Deltagerne fastsætter de næste 
mødedatoer. 

Værkstedskirken på Østruplund og i 
Østrup kirke tirsdag den 11.10. og 
tirsdag den 22.11. kl. 17.00 - 19.15 
Værkstedskirken er for hele familien med 
aktiviteter, gudstjeneste og fællesspisning. 
På grund af spisningen i riddersalen er der 
tilmelding senest 3 dage før til Keld, 
23474144 / kha@km.dk. Det gælder for 
begge datoer. Spisning koster 25 kr. 



4 

Martin Luthers oprør 

Baggrundsartikel ved Keld B. Hansen 

Den 31. oktober næste år er det nøjag-
tig 500 år siden den tyske munk, Mar-
tin Luther, slog sine 95 teser om mis-
brug af afladen op på kirkedøren i Wit-
tenberg. Den handling regnes for refor-
mationens begyndelse, og derfor fejrer 
vi til næste år 500-året for reformatio-
nen.  
 
I starten af 1500-tallet var den katolske kir-
ke ved at udvikle sig til en skrupelløs penge-
maskine. Kirken bildte folk ind, at Gud straf-
fede dem for deres synder med mindre de 
betalte sig fra det. Folk frygtede virkelig, at 
deres sjæl i døden ville blive brændt i skærs 
ilden. Derfor opstod tanken om afladen, der 
gik ud på, at man kunne købe sjælen fri ved 
at betale penge til kirken. Derfor gav folk sig 
til at betale store summer til kirken.  
 
Efterhånden som tiden gik blev Martin Lu-
ther overbevist om, at afladen og tanken om 
skærsilden absolut intet har med kristen-
dommen at gøre, så for at bringe kirken til 
fornuft skrev han sine berømte 95 teser 

imod afladen.  
 
Jeg bringer her nogle smagsprøver på teser-
ne, så man kan se hvordan Luther var mod-
stander af, at man skal kunne frelse sig selv 
ved aflad og gode gerninger... 
 
I tese nummer 52 skriver han fx: Troen på, 
at man kan opnå frelse ved hjælp af aflads-
breve, stemmer ikke med virkeligheden, om 
så afladsforhandleren, ja paven selv stod 
inde for den med sin sjæl. 
 
Og i tese 62 skriver Luther: Kirkens sande 
skat er det  højhellige evangelium om Guds 
herlighed og nåde. 
 
Det viste sig hurtigt, at kirken afviste alle 
teserne, og derfor blev bruddet med den 
katolske kirke og dannelsen af en luthersk 
kirke efterhånden uundgåelig. Først i store 
dele af Tyskland og senere i andre lande, fx 
i Danmark.  
 
Er jeg mon god nok? 

I dag har vi jo heldigvis ikke 
noget, der hedder aflad, og 
i kirken forkyndes det, at 
Gudintet har med en straf-
fende Gud at gøre. Gud er 
en kærlig Gud, der tilgiver 
os og elsker os sådan som 
vi er.  
 
Det er den opfattelse af 
kristendommen, Luther 
genindførte, og det er hvad 
der forkyndes i kirken i dag. 
Også den katolske kirke er 
for længst gået væk fra at 
tale om aflad. 
 
Luther taler sin sag for 
kejseren 
Efterhånden talte alle om Borgen Wartburg, hvor Luther sad i husarrest 
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denne oprørske Martin Luther, der turde 
udfordre pavekirken. Men kampen mod kir-
ken skulle vise sig at få store personlige 
omkostninger for Luther, der af paven blev 
lyst i band og dømt fredløs. Derfor måtte 
Luther beskyttes - især når han befandt sig 
uden for Frederik den Vises fyrstendømme, 
som Wittenberg ligger i. 
 
På reformationstiden regerede kejser Karl 
den 5. over det meste af Mellemeuropa fra 
Spanien i vest til Ungarn i øst. Denne Karl 
den 5. ville gerne høre Martin Luther forsva-
re sin tro, og derfor indkaldte han i 1521 
Luther til at tale sin sag ved Rigsdagen i 
Worms - en by, der lå adskillige dagsrejser 
fra Wittenberg.  
 
Luthers gode venner frarådede ham at tage 
til Worms, men Luther insisterede på at tage 
dertil vel vidende, at han risikerede sit liv.  
 
Det lykkedes ikke Martin Luther at få kejser 
Karl den 5. omvendt til den lutherske tro. 
Også selv om Luther talte godt for sig. En 
vigtig pointe i hans argumentation var, at 
han ikke følte sig bundet af pavens lære. 
Det afgørende for ham var at være bundet 
af bibelens ord og hans egen samvittighed. 
Derfor slutter han sin tale med det berømte 
citat: ”Her står jeg og kan ikke andet”.  
 
Citatet gør Martin Luther til en moderne 
mand, for hvem det at være bundet af sin 
egen samvittighed er afgørende. Han er på 
den måde en foregangsmand for vores mo-
derne tid, hvor vi er skeptiske over for auto-
riteter og først og fremmest føler os bundet 
af vores egen samvittighed.  
 
Martin Luther tages til fange 
På vej hjem fra mødet i Worms blev Luther 
indhentet af fremmede ryttere, der tog ham 
til fange og førte ham til borgen Wartburg, 
Borgen tilhørte imidlertid vennen og fyrsten 
Frederik den Vise, der havde ladet Luther 
kidnappe for at beskytte ham og forhindre 
ham i at blive myrdet af sine fjender. På 
Wartburg blev Luther klippet, og han fik 
navnet ”Junker Jørg” - alt sammen for at 
sløre hans identitet. 

Oversættelsen af Det nye Testamente 
Mens Luther opholdt sig på Wartburg kaste-
de han sig med en voldsom energi over sit 
arbejde med blandt andet at oversætte Det 
nye Testamente fra græsk til tysk. Dette 
anses også i dag for at være en enorm be-
drift. Det var den første gang Det nye Testa-
mente blev oversat til tysk, og det skete, 
fordi Luther mente, at folk selv skulle være i 
stand til at læse og forstå det, der står i 
bibelen. Det var også Luthers holdning, at 
alle skulle kunne forstå, hvad der bliver sagt, 
når der holdes gudstjeneste. Der skulle der 
ikke tales på latin ved gudstjenesterne. Der 
skulle tales på modersmålet, så folk kunne 
høre, hvad kristendommen i virkeligheden 
går ud på. 
 
Magten flyttes over til den enkelte 
Man kan sige, at Martin Luther har haft en 
stor indflydelse på den måde, vi tænker på i 
dag. Han talte imod autoriteterne i kirken, 
der påberåbte sig at være ufejlbarlige. Han 
bandt sine egne afgørelser til bibelens auto-
ritet og til sin egen dømmekraft. Han gjorde 
kristendommen forståelig, og han fortalte, at 
enhver er ansvarlig for sin egen tro.  
 
De holdninger har præget os og vores kul-
tur. Vi har i dag i mange forhold et stærkt 
ønske om at kunne forstå, og vi har en stor 
tillid til vores egen dømmekraft. Samtidig er 
autoriteterne ikke hvad de har været - vi har  
en vis - sund - skepsis over for autoriteter. 

Luthers arbejdsværelse på Wartburg 
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Orientering ved Keld B. Hansen 

Stort borgermøde den 13. oktober 
I dette nummer af kirkebladet er der 
indlagt en invitation til borgermøde på 
Skovløkkeskolen torsdag den 13. okto-
ber kl. 19.00. Både menighedsråd og 
lokalråd står bag invitationen, og vi vil 
gerne opfordre alle (også DIG) til at 
møde op! 

Hensigten med borgermødet er, at alle gode 
kræfter i Skovløkkeområdet - både private 
og folk fra erhvervslivet, institutionerne, 
foreningslivet og kirken deltager. For ved at 
bringe folk sammen fra alle hjørner af vores 
lille lokalsamfund håber vi, at der kan frisæt-
tes nye kræfter, nye ideer og nyt initiativ.  

Et lignende møde for 2 år siden 
I oktober 2014 havde vi et mindre borger-
møde på Skovløkkeskolen. Dengang var 
Tyge Mortensen fra Rudme på Midtfyn til 
stede, og opgaven for de fremmødte var at 
komme med gode ideer til udvikling af Skov-
løkkeområdet.  
 
På den aften kom der en masse gode ideer 
frem, som gjorde, at folk følte sig helt 
”høje”, da de gik hjem. Ideerne var blandt 
andet, at man skulle arbejde med udvikling 

af Klintebjerg havn, områdets stier, udstyk-
ning af byggegrunde, en hjemmeside for 
området og pr for Skovløkkeskolen.  
 
Det er de ideer, der siden dengang har sat 
dagsordenen for Lokalrådets arbejde (!!), og  
gennem nedsatte arbejdsgrupper (”kaffe-
grupper”) har man arbejdet med de emner, 
der blev foreslået den aften.  
 
Borgermødet den 13. oktober 
Men nu er det tid til at vi alle sammen tager 
temperaturen på vores eget område, Skov-
løkkeområdet (som er Østrup sogn og Skeby 
sogn). Derfor inviteres til, at vi går sammen 
for at inspirere hinanden og få nye ideer. Og 
forhåbentlig kommer vi til at brænde så 
meget for de ideer, vi får, at vi kan nedsæt-
te nye kaffegrupper. Emnerne fra for to år 
siden skal vi også se på, for mon ikke vi 
også skal arbejde videre med dem... 
 
Borgermødet ledes af Tyge Mortensen. Tyge 
er til daglig en mand, der tager ud til lands-
bysamfund i Danmark for at hjælpe til med 
forandring og udvikling. For - som han siger 
- vil der under alle omstændigheder ske en 
udvikling i vores lokalområde. Derfor har vi 

Vita Andreasen fra Føns på Midtfyn har skaf-
fet pengene til udviklingsprojektet, som bor-
germødet er en del af 

Tyge Mortensen fra Rudme på Midtfyn leder 

borgermødet 
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Tyge Mortensen drikker kaffe og diskuterer med Grundtvig 

Grundtvig og Tyge 
Som I kan se af billedet overfor, har Tyge 
Mortensen drukket kaffe med selveste 
Grundtvig, og mens de drak kaffe, fik de 
diskuteret på livet løs.  
 
Grundtvig og Tyge er enige om, at hvis du 
sætter folk sammen og lader dem snakke 
sammen om det liv, som vi lever med hinan-
den, så slippes stærke kræfter løs.  

Grundtvig har næppe drukket særlig meget 
kaffe. Kaffen var vist ikke så langt fremme i 
1800-tallet. Men Tyge Mortensen og Vita 
Andreasen gør det, og de har fundet ud af, 
at det er mens vi sidder og drikker kaffe 
med hinanden, at der åbnes op for en masse 
energi og inspiration.  

På borgermødet den 13. oktober vil alle kun-
ne nævne det, man brænder for, og der vil 
være rig lejlighed til at lytte og diskutere. 

nu som lokalsamfund valget mellem enten at 
lade os styre eller selv at styre. 
 
Penge fra Folkekirkens Udviklingsfond 
Projektet, som borgermødet indgår i, koster 
penge, og pengene er kommet fra Folkekir-
kens Udviklingsfond. Vita Andreasen, der bor 
i Føns på Vestfyn, og som er en såkaldt 
”Kirken på landet præst” har med lokalrå-
dets og menighedsrådets opbakning skaffet 
pengene til os. Der er ligeledes skaffet pen-
ge til 5 andre landsbysamfund på Vestfyn 
omkring Middelfart og Assens. De 5 steder 
deltager i en lignende proces.   
 
Kirken er derfor med på den måde, at den 
stiller penge til rådighed for, at vi det næste 
år kan udvikle på vores lokalområde. Det 
betyder ikke, at der på nogen måde gives 
begrænsninger i forhold til de ideer, vi får på 
borgermødet den 13. oktober. 

På borgermødet kan man - hvis man vil - 
melde sig på en kaffegruppe. Kaffegruppen 
arbejder et år, og når året er gået, har vi 
forhåbentlig igen et borgermøde, hvor vi 
tager stilling til, hvad der skal ske det føl-
gende år. 
 
Den strategi for udvikling af området, som 
nu sættes i søen, er derfor en dynamisk 
strategi, der forhåbentlig kommer til at ska-
be masser af fremdrift for vores område.  
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Den gamle gård på Niels Andersen Gy-
den nummer 6 i Ørritslev har fået nye 
beboere. Det drejer sig om Kim Fre-
densborg og Anette Stryhn samt Anet-
tes to døtre, Nicoline (14) og Clara 
(12). Kim har også to døtre, nemlig 
Lærke (18) og Alberte (12), og de 
kommer af og til i weekenden. 
 
Jeg taler med Kim og Anette en dejlig sen-
sommerdag sidst i september, hvor alt på 
gården ånder ren idyl.  
 
Familien er flyttet ind den 1. august, så der-
for er alt nyt for både Kim og Anette. De har 
de sidste par måneder haft travlt med at 
flytte og pakke ud og indrette sig. Alligevel 
har Anette fået tid til at hilse på de nærme-
ste naboer, der har vist sig at være rigtig 
søde og hjælpsomme.  
 
De kommer fra Odense og Århus 

Kim er flyttet hertil fra Odense, og Anette og 
hendes to piger er kommet fra Århus. Så 

efter at Kim og Anet-
te har kendt hinan-
den i et stykke tid 
(og Kim har friet til 
Anette på en ferie 
sydpå og fået ”ja”), 
er de nu endelig flyt-
tet sammen - i Ør-
ritslev. 
 
Både Kim og Anette 
arbejder som ambu-
lancereddere, og de 
har mødt hinanden 
på arbejdspladsen.  
 
De kender begge til 
at have døgnvagter 
og skiftende arbejds-
tider. Det betyder for 
det meste, at de har 

fridage sammen i ugens løb frem for i week-
enderne.  
 
Foruden arbejdet som ambulanceredder har 
Kim en beskæftigelse som deltidsbrand-
mand. Han har tidligere arbejdet som brand-
mand i Kerteminde, men i forbindelse med 
flytningen skiftede han til brandvæsenet i 
Otterup.  
 
Ved siden af ambulanceredder jobbet arbej-
der Anette også som sygeplejerske på inten-
sivafdelingen i Århus.  Derfor arbejder de 
begge to i mange timer, og så meget desto 
bedre er det, at de nu kan koble fra på de-
res gård i Ørritslev. Der er her, de finder 
freden og roen, og det synes de begge er 
helt fantastisk.  
 
Kræftsygdom overstået 
Anette fortæller, at de sidste tre år har væ-
ret drøje for hende og for hendes to døtre. 
Det skyldes, at hendes yngste datter, Clara, 
fik en livstruende kræftsygdom. Derfor har 

Interview ved Keld B. Hansen 

Kim og Anette fra Ørritslev 

Kim og Anette foran deres nye hus 
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Clara tilbragt lange perioder på syge-
huset, og hun har gennemgået en 
række komplicerede operationer. Men 
heldigvis og til stor lettelse for famili-
en, har Clara nu overvundet kræftsyg-
dommen, og det at vi har lagt kræft-
sygdommen bag os, gør at flytningen 
hertil for alvor er blevet en ny begyn-
delse, fortæller Anette.  
 
Plads nok til heste 
Til gården hører 1,9 hektar, og det er 
skønt at have så meget plads omkring 
sig, fortæller Kim og Anette. Anette er 
vild med dyr, og på deres marker har 
de god plads til Anettes fire heste. 
Desuden har de katte, høns og ænder, 
og kalkuner er på vej. Til gården hører 
også en stald, og derfor kan de kon-
statere, at faciliteterne passer lige 
præcis til familiens behov.  
 
Ridning og sejlads 
Anette er meget glad for at ride, og 
hun har taget de første ture gennem 
Ørritslev på hesteryg. Den næste op-

gave for Anette bliver at få Kim overbevist 
om, at ridning er noget af det bedste, man 
kan tænke sig.  
 
Kim siger, at han er parat til at sætte sig op 
på en hest, men det ændrer nok ikke ved, at 
det med at sejle er noget af det bedste, han 
ved. Han drømmer om at få sig en lille båd, 
så han kan sejle ud på Odense fjord. Han 
kunne også godt tænke sig at komme med i 
en kajakklub.       
 
Skole og lokalområde 
Anettes datter, Clara, har siden sommerferi-
en gået på Skovløkkeskolen, og de har alle-
rede rigtig meget positivt at sige om vores 
lokale skole, der - efter hvad de siger - har 
givet Clara lysten til at gå i skole tilbage. 
 
De glæder sig i øvrigt til at komme lidt mere 
omkring i lokalområdet. Ørritslev skov skal 
udforskes, og de vil også gerne en tur ud på 
spidsen af Enebærodde og til Vigelsø.  
 

Mens vi taler om egnen, anbefaler jeg dem 
at tage ud til det oversvømmede område 
ved Lammesø, der ejes af Aage V. Jensens 
Fond. Vi kommer også til at tale om svøm-
mehallen i Gudskov, og de er meget impo-
nerede over, at vi lokalt har en svømmehal.  
 
Desuden er de imponerede over de gode 
muligheder, der er for at handle i Otterup.  
Derfor mangler vi slet ikke noget her hos os, 
siger de samstemmende. Vi har det hele! 
 
 
 

Kim og Anette og hesten Loke 
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Omtale ved Keld B. Hansen 

”Dig og mig og grill” 

Søndag den 14. august afholdt vores lokale kirke ”Dig og mig og grill” på Vigelsø. Nanna Ny-
holm Poulsen og Mick Uhrenholt, der begge er studerende på pædagoguddannelsen i Odense, 
har været i praktik i vores kirke. En af opgaverne var at stå i Kvickly den 30. juli for reklamere 
for ”Dig og mig og grill” og for at fortælle, at det er folkeligt, og at det er for alle. 

 
På selve dagen sejlede skipperen på ski-
bet, Lunden, Niels Sørensen, de 75 delta-
gere fra Klintebjerg til Vigelsø. Det gøres 
ikke på en gang, så der måtte sejles frem 
og tilbage nogle gange. 

 
Jan Langebæk er naturvejleder, og han 
gav alle deltagerne en rundvisning på øen. 
Han tog os en tur op i fugletårnet, der 
giver udsigt over sydøen. Jan Langebæk 
fortalte blandt andet om fuglelivet på Vi-
gelsø samt om planterne kvan og tagrør. 
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Efter naturvejledningen var der gudstjeneste 
i det fri. Der var sat et kors op, og et bord 
var stillet op som alter. På alteret var der 
ænder. Det er første gang, at jeg som præst 
har oplevet, at der var ænder på alteret. 

Vejret var faktisk godt den dag. Det blæste 
lidt, og det truede med regn, men vi fik kun 
nogle få dråber. Alligevel var det meget hyg-
geligt at sidde der med sin paraply. 

I prædikenen talte jeg om fællesskabet og 
om, at Gud er en Gud, der inviterer. Alle er 
velkomne til at leve et liv i Guds nærhed 

Hanne Askou og Frode Andersen spillede 
henholdsvis på violin og harmonika. De spil-
lede først til gudstjenesten, og bagefter spil-
lede de Carl Nielsen sange. Mellem sangene 
blev der fortalt om Carl Nielsens mange op-
hold på Vigelsø. 

Til sidst blev der grillet. Det var skønt og en 
dejlig afslutning på en fin dag.  
Kommunen havde givet tilskud til musikken, 
og man gør det forhåbentlig også til næste 
år, hvor vi igen ønsker at lytte til Carl Niel-
sens musik. Og til næste år håber vi, at end-
nu flere deltager i ”Dig og mig og grill”.  
På nær de 2 første billeder er billederne til 
denne artikel af Carsten Michael Pedersen. 



Hvornår                   Tema for gudstjenesten Gerskov Skeby Østrup 

Søndag 2/10           En præsentation af Jesus 10.30 (SLS)   

Søndag 9/10              Arbejderne i vingården  10.30 (KBH)  

Tirsdag 11/10                      Værkstedskirken   18.00(KBH) 

Søndag 16/10             Om Guds tålmodighed   10.30 (SLS) 

Søndag 23/10                      Jesus underviser 10.30 (SLS)   

Søndag 30/10                    Om godgørenhed   10.30 (KBH) 

Sønd. 6/11  Alle helgens dag, de døde mindes  10.00 (KBH) 11.30 (KBH) 

Søndag 13/11                          Om Guds rige 10.30 (KBH)   

Søndag 20/11              Der er hjælp at hente  10.30 (KBH)  

Tirsdag 22/11                      Værkstedskirken   18.00 (KBH) 

Søndag 27/11                   1. søndag i advent   10.30 (KBH) 

Søndag 4/12                     Guds rige kommer 19.30   

Døbte: 
Celina Klüwer Jensen 
Theodor Lyth Lindvig  
Falden 

Alberte Liv Svensson 
 
 
 

Viede: 
Danni og Maja Pasieczny 
Kastberg 
 

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 
Skovløkke Lokalråds hjemmeside: skovloekken.dk 

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. 


