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KIRKEBLADETS REDAKTIONSGRUPPE 

Keld B. Hansen, Lars Larsen, Sanne Tim-

mermann, Tessa Gjødesen, Peter Kirkeby, 

Alexandra Lund-Tholander, Mikkel Koch 

Lund-Hansen og  Carsten Michael Pedersen. 

Tal med præsten 
Alle kan få brug for at tale med et andet 
menneske - det kunne fx være præsten, 
der har tavshedspligt.  
Ring eller skriv derfor til præsten, Keld B. 
Hansen, på tlf. 23474144 / kha@km.dk for 
at få en samtale eller aftal, at I mødes. 

Dig og mig og hyrderne fra Betlehem 

Leder ved Keld B. Hansen 

Jeg har mødt mange folk, der tænker, at de 
nok ikke er gode nok i Guds øjne. Mere eller 
mindre bevidst tænker de vel, at der stilles 
en form for eksamenskrav for at komme 
med i Guds gode selskab, og så opgiver man 
på forhånd - man tænker, at man alligevel 
aldrig kommer til at bestå. 
 
Af samme grund føler man sig ikke helt 
hjemme i kirken. Man tænker, at det er ste-
det for de fromme og frelste. Man tænker, 
at kirken ligesom ikke er stedet, hvor man 
bare kan dumpe ind og blive en del af det 
hele.  
 
Men sagen er den, at kirken rent faktisk 
udelukkende er for folk som dig og mig, der 
lever vores liv på godt og på ondt. Med ting, 
der går godt, og med ting, der går mindre 
godt. Derfor står kirkens dør åben for alle, 
og Guds dør står åben. 
 
Det sidste, nemlig at Guds dør står åben, 
oplevede Betlehems hyrder julenat. De var 
almindelige mennesker med et lavstatus job. 
Derfor oplevede de, at der var mange, der 
så ned på dem, og derfor tænkte de måske 
også, at Gud heller ikke orkede at have no-
get med dem at gøre.  

Facebook-gruppe for dig! 
Facebookgruppen ”din lokale kirke - face-
bookside for Østrup, Skeby og Gerskov kir-
ker” er oprettet og har pt. 382 medlemmer. 

MEDLEMMER AF MENIGHEDSRÅDET 
Østrup-Skeby menighedsråd:  
Fra Østrup sogn: Birgit Vous (formand), 
Lene Hommelhof Bang, Steen Risum, Lars 
Larsen og Astrid Magnussen. 
Fra Skeby sogn: Kaj Hovhave, Sheryl Niel-
sen, Peter Rasmussen, Eva Esbech og Es-
ther B. Sørensen. 

Men så blev det alligevel dem, der kom til at 
spille en hovedrolle, da Jesus blev født. No-
genlunde på linje med Josef og Maria, der 
også var helt almindelige mennesker.  
 
Et englekor mødte hyrderne, og så var de 
ellers de første, der blev inviteret inden for i 
stalden for at se Guds søn.  
 
Derfor handler julen også om, at Gud med 
glæde ser på ganske almindelige menne-
sker, og at ingen derfor bør føle sig udenfor. 
Alle kan føle sig omsluttet af Guds kærlighed 
og Guds nærvær. Guds dør står åben! 
 
Glædelig jul!!! 
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Kalender 

Torsdag den 1. december kl. 19.30 
Julekoncert i Østrup kirke med ULRIKA MED 
BAND. Det er med engelske og amerikanske 
julesange. 

8.  

DEC 

Læsehestene. Læsegruppen mødes den 
8 dec., den 12. jan. og den 9. feb.  
Alle er velkomne; kontakt Lene på mail lene-
bang2000@yahoo.dk  

6.  

DEC 

Frokostklub for mænd  
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. 
 
Tirsdag den 6. december kl. 11 - 13 
Gabrielle Guldborg, Odense, fortæller om 
”at være barn i det 3. rige” 
 
Tirsdag den 3. januar 2017 kl. 11 - 13 
Bjarne Fredberg Knudsen fortæller om nord-
fynsk  historie. Blandt andet om Carl Niel-
sens færden i Østrup og på Vigelsø. 

14.  

JAN 

2.  

FEB 

Værkstedskirke på Østruplund og i 
Østrup kirke torsdag den 2. februar, 
1700 - 19.15. 
Det er vores årlige fejring af kyndelmisse 
med fakkeltog gennem Østruplunds park til 
kirken.  
Af hensyn til spisningen er der tilmelding 
senest 2 dage før til Keld B. Hansen, 
23474144 / kha@km.dk 

1.  

DEC 

Lørdag den 17. december kl. 16.00: 
Julekoncert i Østrup kirke med gospel-
koret, Happy Voices 
Østrup kirkes eget gospelkor giver koncert. 
Koret har indøvet mange nye og spillevende 
sange til årets julekoncert. Dørene åbnes kl. 
15.30, og der er gratis adgang. 

17.  

DEC 

Den levende Julekalender i Østrup kirke 
- en julekalender for både børn og voksne 
med salmer, fortælling, åbning af dagens 
låge og optræden ved skolebørn 
1. gang: mandag den 5. december kl. 
17.00 - 17.30. 
2. gang: mandag den 12. december kl. 
17.00 - 17.30. 

9.  

FEB 
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JAN 

5.  

DEC 

12.  

DEC 
5.  

JAN 

Torsdag den 5. januar kl. 11 -  14: 
Nytårskur / træf i Østrup præstegård 
Vi har fået Peter Thyssen til at komme og 
fortælle om det at være gadepræst i Oden-
se.  
Herefter byder menighedsrådet på en let 
frokostbuffet, hvor I kan købe øl, sodavand 
og en snaps! 
S.U. senest 2. januar til Bente Dahl, 
64821390 (22625158) eller Esther Søren-
sen, 64821665 (60633617) 
 

Alle er velkomne til endnu en hyggelig sam-
menkomst i Præstegården!!! 

12.  

JAN 

Lørdag den 14. januar kl. 15.00: 
Nytårskoncert i Østrup kirke med Bør-
ge Wagner og Dorthe Elsebeth Larsen 
Dørene åbnes kl. 14.30, og billetter kan kø-
bes ved indgangen for 100 kr. per stk.  

 

JULEKALENDER 
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Legenden om den 4. vise mand 

En god julefortælling ved Lars Larsen, Østrup 

I sin beretning om Jesu fødsel fortæl-
ler Matthæus, at der kom en gruppe 
stjernetydere fra østen til Betlehem for 
at tilbede Jesusbarnet. Denne korte 
notits blev med tiden til legenden om 
de hellige tre konger, der i kirken fej-
res den 6. januar. I den kristne fortæl-
leskat findes der imidlertid også en 
historie om en fjerde vismand, og om 
ham handler det følgende. 
 
Safiren og den første rejse 
I landet Persien - det land, der nu hedder 
Iran - levede der for mange år siden en 
mand ved navn Artaban. Han var læge, filo-
sof, drømmetyder og astronom, som det var 
skik blandt tidens vise mænd. Sammen med 
sine tre venner Kasper, Melchior og Baltha-
sar, der boede i Babylon i Irak, havde han 
set en stjerne, der bebudede, at den konge 
alle lyskilder symbolsk pegede mod, snart 
skulle fødes. Og de aftalte, at hvis stjernen 

viste sig igen, ville de tre vente i 10 dage på 
Artaban i Babylon, så de sammen kunne 
drage af sted til Jerusalem for at finde kon-
gernes konge. 

Og så skete det: stjernen viste sig atter, og 
Artaban - der allerede havde solgt hvad han 
ejede og i stedet købt tre ædelsten, han 
kunne give Guds udvalgte søn - sadlede sin 
hest og begav sig afsted mod Babylon. 

Efter knap ti dages trættende ridt var han 
tæt på mødestedet, men pludselig ville den 
udmattede hest ikke gå længere. Da Arta-
ban så sig om i mørket fandt han en døende 
mand ligge på stien han red ad. Han blev i 
vildrede. Skulle han hjælpe den nødstedte 
med frygt for at komme for sent til de tre 
venner, eller skulle han ride forbi ham og nå 
frem i tide. Han bad Gud om råd og steg 
derpå af hesten og plejede den forkomne 
med vand, mad og lægeurter. Da manden, 
der viste sig at være en landflygtig jøde, 
efter en tid var kommet lidt til hægterne, 
takkede han sin redningsmand og spurgte 
så til hans ærinde. Artaban fortalte ham om 
sin rejses mål: mødet med Guds udvalgte. 
Jøden kunne da fortælle, at Messias skulle 
fødes i Betlehem, og med denne oplysning 
drog Artaban nu videre i håb om - trods alt - 
at nå frem i tide. Men han kom for sent. 
Hans tre venner var allerede taget afsted, 
og han blev nu nødt til at rejse alene gen-
nem den farefyldte ørken til Judæa. Men for 
at det kunne lykkes måtte han bedrøvet 
sælge den safir, der var tænkt som en gave 
til Messias, og for pengene købe kameler og 
proviant. Det gjorde han og drog nu af sted 
mod sine drømmes mål. 
 
Rubinen og de mange rejser 
Efter mange strabadser nåede Artaban en-
delig til Betlehem. Det var en lille og under-
ligt stille by, men med et hørte han en mor, 
der blidt sang for sit barn. Han spurgte kvin-

den, om hun vidste, hvor han kunne finde 
det barn, han søgte. Kvinden fortalte da, at 
tre fornemme mænd havde opsøgt barnet, 
og derefter var den lille familie i al hast dra-
get af sted mod Egypten. Artaban var atter 
kommet for sent. Mens han sundede sig 
over skuffelsen, lød der pludselig larm uden 
for hytten, og han så grædende og forstene-
de mødre og romerske soldater, der hær-
gende gik fra hus til hus og dræbte de børn, 
de fandt. Den skrækslagne mor gemte sig 
med sit barn, og da soldaterne nåede frem 
til hendes hytte, stillede Artaban sig i døren 

Artaban tog tre ædelsten med på rejsen 
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og bedyrede, at han var alene og blot øn-
skede fred. Og for at give sine ord vægt, 
rakte han den anden ædelsten - den kostba-
re rubin - frem mod den griske befalings-
mand, der derpå beordrede sine soldater 
videre. Artaban var på en gang lettet og lidt 
i vildrede. For han havde reddet et barn 
med en af de ædelsten, der var bestemt for 
Messias. 
 
Han fortsatte nu sin rejse og kom til Egyp-
ten, men atter kom han for sent. Han søgte 
overalt, kom til byer, hvor han mødte – ikke 
barnekongen – men fattige, som han bespi-
ste. Han kom til syge, hvis smerter han lin-
drede, og han besøgte de nedtrykte, der var 
buret inde i underjordiske fængsler. Ja så 
optaget var han af at hjælpe, at det syntes 
som om han helt havde glemt sin egentlige 
opgave. Men det havde han ikke - og han 
gemte stadig den sidste af de tre ædelsten 
ved sit bryst 
 
Perlen og den sidste rejse 

Sådan forløb mere end 30 år, og det var nu 
en gammel Artaban, der på sin rejse kom til 
Jerusalem ved påsketid. Her mødte han en 
stor menneskehob på vej til et sted, der hed 
Golgata. Da han spurgte hvad der var på 
færde, lød svaret, at en mand, der kaldtes 
Jødernes Konge skulle korsfæstes. Med et 
blev det klart for Artaban, at det var den 
konge, han havde søgt hele livet, og straks 
meldte den tanke sig, at han måske kunne 
bruge sin sidste ædelsten til at løskøbe Guds 
Søn. Knap havde han tænkt tanken, før han 
så nogle soldater, der kom trækkende med 

Artaban reddede kvindens barn 

en pige, der skulle sælges som slave. Pigen 
faldt ned for hans fødder og bad om hans 
hjælp, og Artaban stod over for sit livs 3. 
store prøve: skulle han frikøbe pigen med 
den sidste ædelsten - den kostbare perle - 
eller skulle han følge sin oprindelige indsky-
delse, da han havde hørt om kors-
fælstelsen? Valget syntes svært og dog var 
det enkelt, og i stedet for at give perlen til 
Guds Søn, som han havde søgt hele livet, 
gav han den til pigen, der nu kunne købe sig 
fri. 
 
Da skete det, at dagen med ét blev mørk 
som natten, jorden rystede, bygninger faldt 
sammen, og Artaban blev ramt af en sten. 
Dødeligt såret faldt han til jorden, og pigen 
lagde forsigtigt hans ansigt i sit skød. Mens 
hun sad sådan og lyttede til hans åndedræt, 
sagde Artaban med svag stemme: ”For 
hvornår så jeg dig sulten og tørstig og gav 
dig mad og drikke? Hvornår så jeg dig hjem-
løs og gav dig husly? Hvornår så jeg dig syg 
og i fængsel og hjalp dig? Herre, jeg har 
søgt dig i mere end 30 år og dog aldrig set 
dig eller tjent dig.” Da hørte pigen en stem-
me ovenfra, der sagde: ”Det du har gjort for 
den mindste af mine brødre, det har du også 
gjort for mig.” 
 
Der kom da en glans og en afklaret ro over 
Artabans ansigt, og et lettelsens suk lød fra 
hans læber. Hans rejse og søgen var endt 
og hans gaver var modtaget. Den fjerde vise 
mand havde fundet sin konge. 

Artaban nåede aldrig frem til den korsfæste-
de konge, men kongen nåede frem til ham. 
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Orientering ved Keld B. Hansen 

Det nye menighedsråd 

Østrup sogn og Skeby sogn (Skovløkkeom-
rådet) har hidtil haft to menighedsråd - et 
for hvert sogn. Man har i årtier holdt fælles 
menighedsrådsmøder, og det skyldes jo 
blandt andet, at man er fælles om præsten 
og om de øvrige ansatte, organist, kirkesan-
ger og gravere. Det skyldes også, at mange 
af de kirkelige aktiviteter, der foregår, plan-
lægges i fællesskab. 

 
Men i februar 2016 besluttede de to menig-
hedsråd, at de gerne ville slå sig sammen til 
et. Forslaget kom derefter til høring ved to 
menighedsmøder, der blev afholdt i maj 
måned, og alle har syntes det var en god ide 
med et fælles menighedsråd.  
 
Forenklingen medfører blandt andet, at man 
kun har en kirkekasse i stedet for to, En 
formand i stedet for to, og blot en kirkevær-
ge med hovedansvar for kirkens bygninger. 

Så fra den 1. søndag i advent i år, dvs. den 
27. november 2016, tiltræder det sammen-
lagte menighedsråd sin nye fireårige periode.  
 
Dette er det nye menighedsråd: 
I efteråret har der været opstillingsmøde til 
det nye menighedsråd. Der skulle bruges i 
alt ti personer - fem for hvert sogn - og disse 
personer blev fundet uden problemer.  

 
Alle ti personer blev opstillet på samme liste, 
så der blev kun en liste. Havde der været to 
eller flere lister var der blevet udskrevet valg 
til menighedsrådet.  
 
På billedet oven for ser du det nye menig-
hedsråd. Foruden dem på billedet er Peter 
Rasmussen, Gerskov, og Lene Hommelhoff 
Bang, Østrup med i det nye menighedsråd.  
 
 

Esther, Kaj, Eva, Steen, Astrid, Lars, Sheryl, Keld og Birgit                       Foto: Birgitte Volkert 
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Medlemmerne af det nye menigheds-
råd for Østrup sogn og Skeby sogn er: 
 
Birgit Vous, Østrup 
Kaj Hovhave, Skovgyden 
Eva Esbech, Gerskov 
Esther B. Sørensen, Klintebjerg 
Peter Rasmussen, Gerskov 
Sheryl Nielsen, Skebyvej 
Astrid Magnussen, Daugstrup 
Lene Hommelhoff Bang, Østrup 
Steen Risum, Østrup 
Lars Larsen, Østrup 

Suppleanterne til menighedsrådet er: 
 
Jytte Hansen  

Bente Dahl 
Karen Margrethe Clausen 
Birthe Larsen 
Bente Karlsen 
Lars Brøndstrup Nielsen 
Inge Margrethe Simonsen 
Anne-Marie Jensen 
Ruth Henriksen 
Joan Jørgensen 
Birgit Vanggaard 

På mindestenen står der: 
 

Atter lyser friheds Dag 

 over Danmarks Hus. 

Rejses skal på ny af Muld 

 alt hvad sank i Grus. 

Fred og Frihed dyrest Arv 

 fra vort Fortids Hjem 

Dig skal danske Slægter værne 

   led os frem! 
 

5. Maj 1945 

Mindestenen i Østrup nymalet 

Ved sportspladsen i Østrup og nær grænsen 
mellem Daugstrup og Østrup står en minde-
sten til minde om Danmarks befrielse i 1945.  
 
Efterhånden var malingen helt forsvundet, 
og det var umuligt at læse teksten på ste-
nen. Men nu har maler Finn Lassen fra Ger-
skov efter bestilling fra menighedsrådet ma-
let stenen op, så man igen kan se, hvad der 
står.  Mindestenen ved sportspladsen i Østrup 
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Baggrundsartikel ved Keld B. Hansen 

Lukas fortæller juleevangeliet 
Markus fortæller ikke om Jesu fødsel, 
men de tre andre evangelister, Mattæ-
us, Lukas og Johannes, gør det - hver 
på deres måde. De fleste er nok enige 
om, at Lukas gør det bedst. Det er i 
hvert fald hans juleevangelium (Lukas 
kapitel to), der er det kendteste. 
 
Mattæus 
Det er Mattæus, der i sit juleevangelium 
fortæller, at Josef er i vanskeligheder. Det 
er ikke let, når ens kæreste kommer og 
fortæller, at hun er blevet gravid med Hel-
lighånden. Derfor ønsker Josef først at lade 
sig skille fra Maria i stilhed. Men efter en 
drøm, hvor en Guds engel viser sig for ham, 
ombestemmer han sig. Han beslutter sig for 
at blive hos Maria, og han påtager sig et 
ansvar for det barn, som hun skal føde.  
 
Det er også Mattæus, der - som den eneste 

- beretter om de vise mænd fra Østerland, 
der kommer for at tilbede den nyfødte Jesus 
i Betlehem.  
 
Johannes  
Johannesevangeliet er det mest filosofisk 
anlagte evangelium. Især det første kapitel, 
der er Johannes` Juleevangelium. Der er 
ingen tvivl om, at Johannes er meget dygtig 
til at skrive. 
 
Hos Johannes præsenteres Jesus som ham, 
der har været hos Gud helt tilbage til be-
gyndelsen før verden blev til. Jesus er lyset, 
der kommer til verden og bliver menneske. 
Han er ifølge Johannes det sande lys, der 
oplyser ethvert menneske. 
 
Lukas fortæller juleevangeliet 
I sit andet kapitel går Lukas i gang med at 
fortælle om Jesu fødsel.  
 
Det er vigtigt for ham at fortælle, at Jesu 
fødsel ikke er et eventyr eller en legende, 
og derfor gør han meget ud af at skrive, 
hvornår begivenheden fandt sted, og hvor 
den fandt sted.  
 
Lukas skriver, at Jesu fødsel fandt sted 
mens Augustus var kejser i Rom og mens 
Kvirinius var statholder i Syrien. Disse histo-
riske oplysninger er ment som en besked til 
læseren om, at Jesus er født på et bestemt 
tidspunkt i historien. Og når Lukas skriver, 
at fødslen fandt sted i Betlehem i Judæa, så 
ved læseren, at Jesus er født på et ganske 
bestemt sted - et sted, som de fleste ved, 
hvor ligger. 
 
Lukas´ præcise angivelser kan også få nuti-
dens historikere til at sige, at Jesus er en 
historisk person. Han har levet, og menne-
sker har til alle tider troet på, at han er 
Guds søn og verdens frelser. 
 
 Træsnit, der viser evangelisten Lukas  
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Jesu fødsel ifølge Lukas: 
”Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling 
i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle 

drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by.  
 

Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, 
fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlove-
de, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin 
søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i 

herberget. 
 

I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. 
Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af 
stor frygt. Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som 
skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. 

Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« Og med ét 
var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: 

       Ære være Gud i det højeste og på jorden! 
      Fred til mennesker med Guds velbehag!” 

Vi kan ikke bevise, men vi kan tro 
Lukas er god til at fortælle om Jesu fødsel 
på en gribende møde. Han fortæller om 
Jesusbarnet, der fødes i stalden og om hyr-
derne og englene på Betlehemsmarken. 
 
Ingen kan bevise, at Jesu fødsel er foregået 
nøjagtig som Lukas har beskrevet det. Men 
alligevel gør hans beretning os klogere på, 
hvordan Gud er: 
 
- Når Lukas fortæller, at Guds søn fødes i en 

stald i udkantsbyen Betlehem betyder det, 
at han fødes ind i den virkelige verden, og 
at han fødes blandt almindelige mennesker. 
 
- at hyrderne er de første, der hører om 
Jesus fødsel er et udtryk for, at Gud tager 
de mennesker alvorligt, der befinder sig 
nederst på samfundsstigen. 
 
- at englene synger betyder, at det gud-
dommelige er på færde og at historien der-
for er en ganske særlig historie. 
 
- at englen siger ”Frygt ikke” betyder, at 
Jesus er frelseren, der lægger en dæmper 
på menneskers frygt. 
 
Juleevangeliet lever af fortsættelsen 
Når juleevangelierne hos Mattæus, hos 
Johannes og hos Lukas er blevet så berøm-
te, er det især fordi Jesus, Guds søn, var og 
blev til noget stort. Den Jesus, der blev født 
i Betlehem, voksede op, blev voksen, blev 
døbt af Johannes Døberen, fik disciple, un-
derviste, trøstede, helbredte, døde, opstod 
fra de døde og blev grundlægger af kristen-
dommen.  
 
Det er ikke mindst det Jesus betød og har 
af betydning i dag, der gør evangeliet om 
hans fødsel til noget stort og glædeligt. 

Jesu fødsel 
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Tilflytterinterview ved Keld B. Hansen 

Annette og Torben i ”bagerens hus” 

På Klingeskov 3 i Klintebjerg bor An-
nette Mørk og Torben Freisleben. De er 
tilflyttere, og de har faktisk  kun boet 
her siden den 1. oktober. 
 
”Bagerens hus” 
Torben og Annette fortæller mig, at de er 
flyttet ind i ”bagerens hus” i Klintebjerg. Her 
har byens bager boet en gang. Det er længe 
siden, og efter bageren har mange andre 
boet i huset, men lokalt hedder huset stadig 
bagerens hus. De fortæller også, at der fin-
des en særlig servitut på huset, der siger 
noget om, at der ikke må indrettes bageri 
eller købmandsforretning i huset. Det er der 
nu heller ingen fare for, fortæller de to med 
et smil på læben. 
 
De kommer fra Odense 
Torben fortæller, at han har levet hele sit liv 

i Odense, og Annette har boet det meste af 
sit liv i Odense. Torben har fire børn på hhv. 
14, 16, 26 og 28 år. Annette har tre børn på 
hhv. 18, 20 og 23 år. Syv i alt, og de to yng-
ste bor hos dem hver anden uge. Torben og 
Annette har kendt hinanden i to år, og nu 
var de så blevet enige om, at de trængte til 
at flytte på landet, og valget faldt på Klinte-
bjerg. 
 
Her nyder vi roen 
Og hvor er det skønt at flytte herud, fortæl-
ler de. Idet du drejer fra Odense - Otterup 
landevejen for at køre mod Klintebjerg 
mærker du roen. Den fylder en fuldstæn-
digt. Derfra kører vi kun 60 km i timen, og vi 
lader alle de andre overhale. Og når vi kom-
mer ind i vores hus mærker vi det samme, 
at her er ro, og at her har vi det godt. Ar-
bejdskollegerne har også allerede lagt mær-

Torben Freisleben og Annette Mørk bor nu på klingeskov nummer 3 
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ke til, at vi er blevet forandret af at bo her-
ude. De har sagt, at hvor er I blevet rolige. 
Vores hund, Sofie, er også blevet rolig af at 
være her. Før gøede den altid, men det er 
den holdt op med! 
 
Der er ikke gadelys i Klintebjerg, og det er 
en af forskellene i forhold til Odense. Men vi 
bliver aldrig tilhængere af gadelys i Klinte-
bjerg, fortæller de. Vi trives her, hvor der 
ingen gadebelysning er. Det betyder jo, at vi 
kan se månen og stjernehimlen. Vi kan 
mærke naturen, og det er fantastisk.  
 
Man hilser da på hinanden! 
En anden forskel mellem land og by er at 
herude hilser man da på hinanden. Det er vi 
slet ikke vante til fra Odense, fortæller de, 
men det har vi lært nu, så når vi færdes på 
vejene eller kommer på Klintebjerg havn, så 
hilser vi. 
 
Arbejdet 
Torben arbejder på OUH, hvor han er an-
svarlig for brandalarmeringen. Dvs. at han 
tilser brandalarmer og sprinklere samt fore-
står undervisning af nyansatte, studerende 
og elever. 
 
Tidligere tilså Torben brandalarmeringsan-
læg på Grønland, og det betyder, at han lige 
på nær Thule har været i hver eneste lille 
bygd på Grønland. 
 
Annette pådrog sig for år tilbage en arbejds-
skade på sit ene knæ, og det gør, at hun 
ikke kan påtage sig et fuldtidsjob. Derfor er 
hun interesseret i småjobs, og resten af 
tiden går hun hjemme og tager sig af det 
huslige. 
 
Sejlads, skydning m.m. 
Torben og Annette er aktive folk med et 
aktivt fritidsliv. Torben har fx sejlet hele sit 
liv. Annette har ikke sejlet så længe, men 
hun sætter stor pris på det. Sammen har de 
en motorbåd. Hvis de vil kan de sejle hur-
tigt, men de holder mest af at tøffe stille og 
roligt afsted. Inde i fjorden og ude på den 
anden side af Gabet. 

De går også til skydning. Hele familien er 
faktisk bidt af skydning, og en gang om 
ugen tager Torben og Annette til skydning i 
Sdr. Nærå. Og så er de to desuden med i 
hjemmeværnet, hvor de deltager i kurser, 
sejladser og møder. I Hjemmeværnet er 
Annette assistent i våbenkammeret, og Tor-
ben er operativ gummibådsfører. 
 
Kunne man oprette en kørselsordning? 
En del af fritiden går også med at ligge på 
landevejen. Børnene skal køres til skole og 
forskellige fritidsinteresser, og hver gang 
skal de køre til Odense. Derfor efterlyser 
Torben og Annette en ordning, hvor man er 
flere, der kan skiftes til at køre. Og derfor er 
spørgsmålet givet videre: Mon der skulle 
være nogen, der kunne indgå i en kørsels-
ordning mellem Klintebjerg og Odense? 
 
Cykelstien til Odense 
Vi går tit tur med hunden på veje og stier 
omkring Klintebjerg, og det nyder vi meget, 
fortæller Torben og Annette. Vi kommer 
også meget gerne på havnen, og vi benytter 
cykelstien mellem Klintebjerg og Odense.  
 
Hele familien synes, at det er godt med cy-
kelstien mellem Klintebjerg og Odense. Men 
som mange andre lokale mener vi, at cykel-
stien er for dårlig. Vores søn på 16 år cykler 
gerne til sin skole, der ligger i Odense. Ad 
cykelstien ligger den kun 8 kilometer væk. 
Men cykelstien er altså bare for ringe, og 
derfor har hele vores familie støttet under-
skriftsindsamlingen for en asfalteret cykelsti. 
Vi mener, at hvis der fx skal være unge 
mennesker her i Klintebjerg og Gerskov, så 
bør cykelstien være asfalteret.  
 
Dette er så også det eneste negative, Tor-
ben og Annette kan sige om deres nye 
hjemegn. Ellers er de begejstrede for at bo i 
Klintebjerg, og de kan næsten ikke få arme-
ne ned. 

Se underskriftsindsamlingen for en bedre 
cykelsti mellem Klintebjerg og Odense her 
og skriv selv under: 
http://www.skrivunder.net/hurtig_cykelfor 
bindelse_ml_klintebjerg_og_odense 



Hvornår                   Tema for gudstjenesten Gerskov Skeby Østrup 

Søndag 4/12                     Guds rige kommer 19.30 (KBH)   

Søndag 11/12      Johannes Døberen og Jesus   10.30 (KBH) 

Søndag 18/12     Johannes fortæller om Jesus  10.30 (KBH)  

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

1. juledag 25/12                          Jesu fødsel   11.00 (KBH) 

2. juledag 26/12       Troen har omkostninger 10.30 (SLS)   

Nytårsdag 1/1                    Jesus får sit navn                   17.00 (KBH) 

Søndag 8/1        Den 12-årige Jesus i templet         10.30 (KBH)  

Søndag 15/1Vand til vin ved brylluppet i Kana     10.30 (KBH) 

Søndag 22/1              Forklarelsen på bjerget 10.30 (KBH)   

Søndag 29/1              Arbejderne i vingården   10.30 (KBH) 

Torsdag 2/2    Kyndelmisse i Værkstedskirken   18.00 (KBH) 

Søndag 5/2          Lignelsen om sædemanden  10.30 (KBH)  

Døbte: 
Emil Østberg Egeskov 
Ida Radoor Henriksen 
Malthe Simonsen 

Olivia Wivi Paaske Egeskov 
 
Viede: 
Brian og Trine Simonsen 

Døde: 
Tove Olsen 
Torben Stou Jensen 

NAVNE 

GUDSTJENESTER 

Provst Keld B. Hansen, 64821307; Sognepræst Stig Saxbjørn, 24276655; Graver ved 
Østrup, Skeby og Gerskov kirker: Henning Madsen, 41263411 

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: www.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. 


