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Caféaften på Skovløkkeskolen den 9. februar kl. 19.00 - 21.30 

- en aften for alle borgere om udviklingen af vores lokalområde 

Mange ildsjæle sidder i arbejdsgrupper un-
der Lokalrådet og arbejder lige nu for udvik-
lingen af lokalområdet. Nogle grupper har 
arbejdet længe, mens andre grupper har 
arbejdet siden borgermødet den 13. oktober 
2016. 
 
Mød derfor op på Skovløkkeskolen den 9. 
februar for at høre gruppernes fremlæggelse 
og for at diskutere, hvordan arbejdet med 
udviklingen af lokalområdet skal fortsætte. 
Det allerbedste vil være, hvis rigtig mange 
giver deres besyv med, når vi snakker om 
udviklingen af Klintebjerg havn, af bosæt-
ning, af trafiksikkerhed, af fremtidig mobil-
forbindelse, stiforbindelser og meget mere. 
 
Hvis du har en ny ide, som du brænder for, 
så er der på caféaftenen også plads til, at 
den ide vil blive hørt, og måske sættes i 
gang. 

Vi håber, du kommer den 9. februar og lyt-
ter, kommenterer eller bidrager med hvad 
du kan. 
 
Mange hilsener fra 
Skovløkke Lokalråd 
Østrup-Skeby menighedsråd 

Sogneindsamling til verdens fattige 

Frivillige samler ind søndag den 12. marts 

Frivillige indsamlere på vejene 
Den 12. marts samler frivillige ind, og hvis 
du har lyst til at blive indsamler, kan vi 
skaffe en rute til dig. Så henvender du dig 
til indsamlingsleder Klaus Justesen, 
38484110, eller Keld B. Hansen, 23474144. 
 
Pengene går i år til.. 
nogle af verdens allerfattigste mennesker i 
nød ud fra princippet ”hjælp til selvhjælp”. 
Hjælpen bliver fordelt på 24 lande og går til 
katastrofehjælp, minerydning, menneske-
rettigheder og bæredygtig udvikling. 
 
Mon det nytter?? 
Det nytter og det virker! Folkekirkens Nød-
hjælp holder skarp kontrol med korruption, 
og regner omhyggeligt på projekter, så de 
gavner mest muligt og bærer sig selv, når 

nødhjælpen rejser igen. Siden den første 
sogneindsamling i 1999 har frivillige samlet 
godt 210 millioner  kroner, som har bedret 
livet for millioner af mennesker udsat for 
sult, sygdom, minefare, tørke, oversvøm-
melser, overgreb, frarøvelse af jord og an-
den ekstrem uretfærdighed. Det har gjort 
en forskel for alle pengene.  
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Kalender 

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. 

Værkstedskirke på Østruplund og i 
Østrup kirke torsdag den 2. februar, 
17.00 - 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 
 
Torsdag den 9. marts kl. 17.00 - 19.15 
er der igen Værkstedskirke.  
Tilmelding senest to dage før. 

2.  

FEB 

18.  

MARTS 

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 7. februar kl. 11 - 13 
Tidligere provst i Faaborg, Palle Jensen, har 
følgende titel på sit muntre foredrag: ”Et 
glimt i øret” 
Tirsdag den 7. marts tager vi på udflugt. 
Vi får en guidet tur i Odense zoo. Tilmelding 
hos Herman Hansen, 64821510 

Forårskoncert med gospelkoret 
Happy Voices i Østrup kirke  
lørdag den 1. april kl. 16.00 

Gå ikke glip af en fantastisk koncert med 
Happy Voices, hvor musikken og stemnin-
gen er i top. Dørene åbnes kl. 15.00. 

Rock, Håb og Kærlighed   
- en koncert i Østrup kirke den 18. 
marts kl. 15.00. 
Koncerten er en blanding af Rolling Stones, 
Deep Purple, Beatles, Presley og bibeltek-
ster. Der venter en stor oplevelse med de 4 
fra ”Beatsalmer”   
Koncerten koster 50 kr. i entre (billetter sæl-
ges ved indgangen).  
Efter koncerten er der kaffe og øl :-)  

7.  

FEB 

1.  

APRIL 

Læsehestene. Læsegruppen mødes den 
9. feb. Alle er velkomne; kontakt Lene på 
mail lenebang2000@yahoo.dk  

9.  

FEB 

21.  

MARTS 

Syng sammen aften i Gerskov kirke 
tirsdag den 21. marts kl. 19.30 
Mange er glade for at synge. Derfor arran-
gerer vi igen sangaften i Gerskov kirke. Der 
vil bl.a. være mulighed for, at man kan fore-
slå sange. Niels Erik Clausen spiller klaver, 
og Valther Rasmussen spiller harmonika. 

9.  

MARTS 

7.  

MARTS 
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Om Martin Luthers bordtaler 

Baggrundsartikel ved Lars Larsen, Østrup 

Den 31. oktober 1517 slog Luther 
sine 95 teser op på døren til Wit-
tenberg Slotskirke. De blev start-
skuddet til Reformationen, der 
således kan fejre sit 500-års ju-
bilæum i år. Begivenheden vil 
blive festligholdt overalt i de lu-
therske lande, og her i kirkebla-
det har vi taget  forskud på fej-
ringen ved de sidste tre år at ha-
ve skrevet lidt om hovedperso-
nen og hans tanker. 
 
Det følgende skal handle om Lu-
thers såkaldte bordtaler.  

Et uddrag af dem kan man læse i en fin lille 
bog – ”Godbidder” - der er skrevet og redi-
geret af præsten i Flensborg, Jacob Ørsted. 
Her får vi et anderledes og mere direkte og 
upoleret billede af hovedpersonen end det, 
man ofte støder på: nemlig den angste unge 
mand, der blev en ulykkelig og plaget munk, 
men som dog med tiden vandt ny klarhed 
og udviklede sig til en modig og utrolig pro-
duktiv professor og forkynder, salmedigter 
og oversætter, der efterlod sig et af ver-
denshistoriens største forfatterskaber, selv 
om han kun blev 62 år gammel. Alt dette – 
og hans øvrige indsats var i høj grad med til 
at ændre vesteuropæisk historie. 

 
”Den, der stikker næsen i al ting 
får den også i klemme” 

Martin Luther 
 
Martin Luther gifter sig med en bortlø-
ben nonne 
I 1525 gjorde Luther noget, der for en 
umiddelbar betragtning ikke lige lå til højre-

benet: han blev gift. Den udkårne var en 
tidligere nonne – Katharina von Bora. Hun 
var 18 og Luther 34, da han slog sine teser 
op, og hans kritik af klosterlivet førte til, at 

hun påskenat 1523 sammen med 11 andre 
nonner flygtede fra deres kloster – nogle 
siger, at de blev smuglet ud i fisketønder. En 
sådan flugt var ikke ufarlig, men Luther sør-
gede for, at de fleste blev gift eller sendt 
tilbage til deres familier. Kun Katharina vold-
te problemer. Hun havde fået smag for sin 
nye kristelige frihed og det selvstændige liv, 
og de mænd Luther præsenterede hende for 
takkede hun pænt nej til.  

 
”Det, som du nu knytter dit hjer-
te til og stoler på, det er i virke-
ligheden din Gud” 

Martin Luther 
 
Skulle hun giftes, skulle det enten være med 
en af Luthers venner: Nikolaus von Ams-
dorff, der senere blev Tysklands første refor-
merte biskop, eller med Luther! Amsdorff 
var ikke meget for det, og så var der jo kun 
Luther tilbage, og sådan blev det. Og heldig-
vis for det – og især for ham. For ægteska-
bet blev lykkeligt. Det var præget af stor 
gensidig omsorg og kærlighed, og som Lu-
ther på et tidspunkt skrev til en ven er der 
”ingen binding på jorden så sød, ej heller 

Martin Luther og Katharina von Bora 
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nogen adskillelse så bitter, som den, der 
forekommer i et godt ægteskab.” 
 
Katharina står for den store hushold-
ning 
Luther og Katharina eller Käthe boede i Lut-
hers gamle kloster, hvor de opfostrede deres 
seks børn og derudover var travlt optaget af 
hver deres. Käthe – eller hr Käthe – som 
Luther lidt drilagtigt kunne omtale hende, 
var den praktiske, der fik tingene til at hæn-
ge sammen i dagligdagen. Han kaldte hende 
også for Wittenbergs morgenstjerne, for hun 
stod hver morgen op klokken 4 for at sørge 
for madlavning, landbrug, bryggeri, handel, 
fiskeavl og den store husholdning. 
 
Og husholdningen var stor. Dels var der 
børnene, men dertil kom de mange menne-
sker, der konstant boede eller færdedes i 
hjemmet. Det var således helt almindeligt, 
at der var mellem 30 og 40 personer – ven-
ner, medarbejdere, studerende, bortløbne 
munke og nonner, forældreløse børn, som 
familien Luther havde taget til sig - tilstede 
ved måltiderne, der fandt sted i det tidligere 
klosters spisesal.  

 
”At lægge mand og kvinde ved 
siden af hinanden og sige: ”lad 
være med at være mand og 
kvinde” er som at lægge ild og 
strå ved siden af hinanden og 
sige: ”lad være med at brænde” 

Martin Luther 
 
Bordtalerne 
”Nå, mine herrer, hvad er der af nyt?”  Så-
dan lagde Luther ofte ud ved måltiderne, og 
derefter begyndte gerne de ældste at tage 
ordet, og samtalen bølgede ivrigt frem og 
tilbage inden Luther kort, præcist og ofte 
meget bramfrit svarede eller sammenfattede 
emnet – gerne i en form for konklusion. 
Mange omkring bordet fandt det betydnings-
fuldt at nedskrive Luthers ord, og bordtaler-
ne alene fylder seks bind i ’de samlede vær-
ker’.  

Og hvad talte man da om? Ja, alt hvad der 
rørte sig eller lå en på sinde. Og det var der 
også en god teologisk begrundelse for. For 
det Luther havde fundet frem til i sin søgen 
efter en nådig Gud var – for at sige det på 
en måske mere nutidig måde – at det at 
hengive sig til Gud er at give sig hen til livet. 
Gud er livets strømmende kilde, der skal 
modtages og have frit løb og gøre den mod-
tagende levende. 

 
”Tanker er toldfrie” 

Martin Luther 
 
Så alt kunne naturligvis drøftes, selv om 
noget vægtedes mere end andet. Jacob 
Ørsted har disponeret sin nævnte bog: 
”Godbidder” - der i øvrigt afsluttes med ka-
pitlet: Luthermad, der bringer tre opskrifter 
fra datiden – i 24 emner, der dækker hele 
menneskelivet lige fra vugge til grav med 
Gud som det naturlige centrum for alt. 
 
Luther for fri udblæsning 
Under læsningen præsenteres man for en 
Luther for fri udblæsning. Der er et gammelt 
latinsk ordsprog der siger: naturalia non 
suntturpia – naturlige ting er ikke uanstæn-
dige, og man må sige, at Luther havde taget 
de ord til sig. Han kunne være utrolig ilter, 
plump og grov med en forkærlighed for det 
latrinære, når talen var om hans modstan-
dere, paven og Djævelen. Men samtidig 
møder man også den sjove, glade og kærli-
ge Luther - især når talen drejede sig om 
Gud, om den skabte verdens skønhed og 
storhed, og når han kom ind på kvinder, 
børn/børneopdragelse og musik.  
 
Vi skal være levende, mens vi er i live 
Jo, Gud vil – ifølge Luther – at vi skal være 
levende, mens vi er i live, og kniber det ind 
imellem med dét, har han et godt råd: 
”Plages du af depression, fortvivlelse eller 
dårlig samvittighed, så skal du spise, drikke 
og være sammen med venner. Hjælper det 
dig at tænke på piger, så gør det.” 
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Artikel af Keld B. Hansen, Østrup, og Steen Risum, Østrup 

Underskrifter og en sang for cykelstien 

Kirkebladets udsendte fotograf, Car-
sten Michael Pedersen, Gerskov, har 
leveret disse billeder fra cykelstien 
mellem Klintebjerg og Odense… 
  
Billederne viser, at sporet lige syd for Klinte-
bjerg er meget smalt. Visse steder er det 
også meget dybt. Det betyder, at man skal 
være god til at blive i sporet. Hvis man 
slingrer lidt og ikke bliver i sporet, kan man 
sagtens falde på den høje kant. Så hvis man 
er lidt usikker på balancen og bange for at 
falde og slå sig, er dette en type cykelsti, 
man helst vil undgå. 
 
Længere mod syd bliver cykelstien meget 
bedre med perfekt bredde og god belæg-
ning.  Men så bliver det værre igen. Og ude 
ved pumpehuset møder du pludselig endnu 

en udfordring: Der ligger blødt grus, der gør, 
at man synker i. Ja, det er næsten umuligt at 
køre i.  
 
Derefter bliver cykelstien fuld af skarpe 
skærver, der ødelægger dækkene. Og plud-
selig kan der også dukke store sten op i be-
lægningen, der gør, at du hurtigt må søge 
udenom.  
 
Derfor kan man sige, at belægningen på de 
første kilometer af cykelstien fra Klintebjerg 
mod Odense er meget vekslende i kvalitet og 
meget udfordrende.  

Mange fravælger cykelstien 
Det siger sig selv, at cykelstiens udfordrin-
ger får mange folk til at fravælge den. 
Blandt andet mange ældre mennesker. Midt 
i januar ringede Kurt fra Odense til mig. Kurt 
er en ældre herre, der samme dag var cyklet 
fra Odense til Klintebjerg, og han fortalte, at 
han var faldet af cyklen kort før Klintebjerg, 
hvor sporet er meget smalt og blødt. Han 
slog sig heldigvis ikke, men han var godt 
beskidt, da han mødte op hos bekendte på 
Smedevej i Klintebjerg.  
 
Medlemmer af en lokal cykelgruppe har for-
talt, at de ikke tør at cykle på strækningen, 
fordi de er bange for at vælte. Dem på de 
hurtige cykler vil heller ikke benytte den 
ellers så smukke strækning langs fjorden. 

Lige syd for Klintebjerg er stien meget smal 

Cykelstiens spor kan være meget dybt 

Stien med perfekt bredde og fin belægning 
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Folk vægrer sig også ved at benytte stien til 
og fra arbejde. Og turisterne sydfra må også 
overveje cykelstien en ekstra gang. Det 
smalle spor gør også, at folk med barne-
vogn, klapvogn, løbebarnevogn osv. ikke 
kan færdes på stien. 
 
Det synes vi i Skovløkke Lokalråd er en 
skam, og derfor har vi startet en underskrift-
indsamling på nettet og på papir for en 
”hurtig cykelforbindelse mellem Klintebjerg 
og Odense”. Her er målsætningen 1000 un-
derskrifter til kommunens politikere som en 
tilskyndelse til at få løst problemet.  

Blødt grus, umuligt at køre i 

Skarpe skærver ødelægger dækkene 

Store sten i belægningen 

Cykelstiens ringe forfatning har samtidig fået  
Steen Risum fra Østrup, til at forfatte denne 
smukke vise om cykelstien langs fjorden: 

 
Melodi: Der er et yndigt land 

 

Fra Klintebjerg der er 

en cykelsti til Stige 
den stor betydning har 

men standen er ej rar 
i sporet skal man passe på 

man ej i huller styrter 

for det kan nemt gå galt 
for det kan nemt gå galt 

 
 

Kommuner kom i gang 
og se at få den fikset 

før galt det gruligt går 
med alt for mange sår 

den skal jo bare planes ud 

og fyldes op og tromles 

det er da ej så svært 

det er da ej så svært 
 

 
Maskiner, grus i har 

så hvad er her problemet 
for ventetid er lang 

se blot at gå i gang 
vi håber I vil vågne op 

så kom nu op på hesten 

så glæden spreder sig 
så glæden spreder sig 

 

Jeg håber, du vil nyde denne dejlige sang, 
og jeg håber, at du samtidig vil bakke op om 
vores underskriftindsamling, som du kan 
finde på følgende adresse: 
h t t p s : / / w w w . s k r i v u n d e r . n e t /
h u r -
tig_cykelforbindelse_ml_klintebjerg_og_ode
nse 
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På denne dobbeltside ser du to bille-
der. Det ene er skåret i træ. Billedet 
har en blanding af bogstaver og smukt 
svungne blade. Det er sikkert lavet i 
anden halvdel af det forrige århundre-
de. Det andet billede er broderet, og 
det er meningen, at man bare ved at se 
på de smukke bogstaver, skal tænke, 
at billedet er noget særligt. Det andet 
billede er sikkert broderet i første halv-
del af det forrige århundrede.  
 
Det har taget tid, og det har krævet gode 
evner at lave billederne, og man har sikkert 
haft dem hængende i ens fine stue.  
 
”Alt af nåde” står der, og ved at snitte orde-
ne i træ og brodere dem har man villet for-
tælle, at ordene var noget særligt. Men man 
ville nok ikke gøre det tilsvarende i dag. 
Måske fordi man ikke længere har lyst til at 
hænge ord op på en væg. Og måske også 
fordi man har glemt, hvad de tre små ord 
betyder. 
 
På et toilet i Aarhus 
For et par år siden var jeg på en dejlig fiske-
restaurant i Mejlgade i Aarhus. Mens jeg var 
der, skulle jeg en tur ud på det lille hus, og 
der fandt jeg sådan et Alt af Naade - billede 
broderet i korssting.  

Det var ikke lige det, jeg ventede at finde 
sådan et sted. Og jeg ved ikke, hvad ejeren 
har forestillet sig. Måske synes han bare, det 
var sjovt med sådan et billede. Eller måske 
har han tænkt, at man på et sted, hvor man  
får sig lidt tid til ro og eftertanke, kan funde-
re over de tre små - men vigtige - ord. 
 
Alt af nåde 

Ordet nåde kender vi fra retssalen, hvor 
dommeren kan be-nåde en fange. I den 
sammenhæng betyder nåde, at man bliver 
sat fri. Vi kender det også fra film, når offe-
ret til sin bøddel skriger NÅDE, NÅDE. Der er 
det også tydeligt, at nåde har med benåd-
ning og befrielse at gøre.  
 
Nåde hedder ”gratia” på lantin, og ordet 
gratia er i familie med ordet gratis. Det bety-
der altså, at nåden er noget, der gives gra-

tis. Så når der står ”Alt af nåde” eller ”Alt af 
Naade”, så betyder det, at det hele er gratis. 
Det lyder da ret fantastisk - ikke!? 
 
Meningen med ordene ”alt af nåde” er der-
for, at det hele gives gratis - af Gud. Med 
andre ord, vi har en Gud, der giver det hele 
væk. Han giver sin kærlighed til gode og 
onde. Han lader sin sol skinne på gode og 
onde. Han giver sin tilgivelse til gode og 
onde. I gudsforholdet er der endelig et sted, 
hvor der ikke kræves, at vi skal præstere 
eller være perfekte. Det er stort!!! 
 
Amazing Grace 
Den meget populære gospelsang, Amazing 
Grace, er skrevet af John Newton i 1773. 
Det fortælles om John Newton, at han var 
kaptajn på det skib, der sejlede slaver fra 
Afrika til Amerika. På en stormfuld og for-
færdelig nat til søs blev han så bange, at 
han bad han til Gud om hjælp og barmhjer-
tighed. Samtidig gik det op for ham, hvilken 
forfærdelig uret han begik ved at påføre 
mange, mange slaver både smerte og død. 
 

Artikel ved Keld B. Hansen 

Alt af nåde 
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Han skrev derfor i sangen Amazing Grace, at 
det kun var på grund af Guds enestående 
nåde (amazing grace), at Gud frelste ”et 
vrag” som ham: 
 
”Den enestående nåde, hvor er det skønt, 
der frelste et vrag som mig 
En gang var jeg fortabt,  
men nu er jeg fundet 
Jeg var blind, men nu ser jeg.” 
 
Konkurrence og kontrol 
I nutidens samfund er vi underlagt konkur-
rence og kontrol. Der kræves af os, at vi 
bliver dygtige, består prøverne, klarer eksa-
menerne, får en uddannelse og et job.  
 
Mange oplever, at den, der stiller de største 
krav om succes er en selv. Det bliver nemt 
en evig kamp for at gøre sig gældende og 
leve op til egne og andres forventninger. Og 
det er jo en skam, når man først og frem-
mest burde glæde sig over livet.  
 
Derfor er det bare så enestående, at der hos 
Gud findes en præstationsfri zone. Det giver 
en fornemmelse for, at det allervigtigste i 
livet ikke er noget, vi giver. Det er noget, vi 
får. Det er gratis. Det kommer af nåden. 

Jeg vil slutte med et citat af Johannes Mølle-
have. Han har skrevet denne salme om nå-
den: 
 

Nåden er din dagligdag, 
hverdagen, det nære. 

Mennesker at leve med, 
nåden er: at være. 

 
Nåden er den kærlighed, 
som blev grundløst givet. 

Nåden er den hverdag, som 
binder dig til livet. 

 
Nåden er et ord fra Gud 

over alle dage. 
Nåden er, når alt er tabt, 

at få alt tilbage. 
 

Nåden er hver levet dag, 
hvert tilfældigt møde. 
Nåden er det levende, 
som står op af døde. 

 
Uden håb og uden Gud 

lar vi døden råde. 
Tro og håb og kærlighed 

får vi kun af nåde. 
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Tilflytterinterview ved Keld B. Hansen 

Ny i Klintebjerg 

Den 1. august sidste år flyttede Maise 
Rasmussen til Klintebjerg. Hunden Bal-
to kom også med. Maise er flyttet her-
til fra Odense, og hun trives allerede i 
sit nye hus i Klintebjerg. Hun fortæller, 
at det opleves som det helt rigtige sted 
for hende. 
 
Jeg besøger Maise en januar eftermiddag 
kort før solnedgang. Jeg får hilst både på 
Maise og på hendes hund, Balto, og derefter 
sætter jeg mig for at høre Maises historie.. 
 
Er uddannet jurist fra Odense 
Maise er oprindeligt fra Korup, og hun har 
under og efter studietiden boet i Odense. 
Hun fortæller, at hun har læst jura på Syd-
dansk Universitet. Derefter har hun foreløbig 
arbejdet cirka 4 år som jurist i Odense kom-
mune.  
 

Maise fortæller, at hendes foretrukne områ-
de inden for juraen er det socialretlige, og 
det har ført til en ansættelse i børne- og 
ungeforvaltningen. Her er hendes primære 
opgave at være rådgiver for kommunens 
socialrådgivere. Det finder hun, er et meget 
spændende og udfordrende arbejde.  
 

Huset i Klintebjerg 
Mens Maise boede i Odense opstod ønsket 
om at flytte på landet. Dels for at komme 
tættere på naturen og dels for at få et godt 
hus til en overkommelig pris. Jeg så på om-
kring 30 huse, indtil jeg fandt huset her på 
Klintebjergvej i Klintebjerg. 
 
Huset er et godt og et rummeligt hus, og 
her fra huset er der en dejlig udsigt mod 
syd. Om vinteren kan man se Odense fjord 
fra min første sal. Det er skønt! 
 
Heldigvis har jeg mange gode venner og 

Maise Rasmussens hus i Klintebjerg - huset kaldes også for ”Højhuset” 
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bekendte samt en far og en mor, der har 
hjulpet mig rigtig meget med huset og ha-
ven. Så når man på den måde får hjælp til 
huset, kan man sagtens klare at bo i et så 
stort hus. 
 
Huset er bygget om i flere omgange. Det 
ældste er fra omkring 1890, og senere har 
man bygget en etage oven på samt udvidet 
bagud. Selv om der er bygget om og bygget 
til, er det nye byggeri holdt i samme stil, så 
det fremstår som et harmonisk hus. Der 
hvor jeg boede før, havde jeg meget mindre 
plads, så derfor er der stadig langt mellem 
møblerne her i mit nye hus.  
 
Placeringen i Klintebjerg opleves også som 
ideel. Maise fortæller, at det for hende er 
både meget nemt og bekvemt at pendle 
mellem Klintebjerg og Odense 

 
Balto og gåturene 
Hunden Balto er også glad for de nye 
omgivelser. Vi går tur hver eneste 
dag, fortæller Maise. En af de ture, vi 
holder af, er turen op ad Klingeskov. 
Derfra følger vi en vej ud til fjorden, 
og derefter går vi på den såkaldte 
Kvansti tilbage til det grønne område 
i Klintebjerg. Mens vi går en tur langs 
fjorden, får Balto sig altid et bad. Min 
hund elsker nemlig at bade. Om der 
så er is på vandet, så elsker han at 
bade. Vi har også gået ture i Ørrits-
lev Skov ved Skovløkkeskolen. Der er 

der også dejligt. 
  
Vejboder og vejkirke 
En ting jeg holder meget af ved om-
rådet her, fortæller Maise, er de 
mange små vejboder, hvor man kan 
købe så mange forskellige ting. For 
eksempel kartofler og porrer, grønkål 
og små tomater. Et sted kan man 
købe hjemmelavet saft og marmela-
de. Det er super hyggeligt og noget 

af det fede ved at bo her. Vejkirken i 
Østrup ser også spændende ud, og 
en dag vil jeg også udforske den! 

Maise Rasmussen  

Udsigten 
Da interviewet er færdigt viser Maise mig 
husets første sal. Mens vi har talt sammen 
er det næsten blevet mørkt, og nu kan vi 
nyde det meget smukke kig mod syd. Det er 
ved at være mørkt, men langs hele horison-
ten flammer himlen. Vi kan samtidig se fjor-
den og landskabet ved fjorden. De første 
stjerner er tændt, og det er et meget smukt 
syn.  
 
Maise slutter med at sige, at herude er der 
højt til himlen, og der er rigtigt mørkt om 
natten. Det var en af grundene til at jeg 
flyttede på landet, og jeg har ikke fortrudt, 
at jeg kom hertil. Tværtimod! 
 
 



Hvornår                   Tema for gudstjenesten Gerskov Skeby Østrup 

Torsdag 2/2                        Værkstedskirken   18.00 (KBH) 

Søndag 5/2                Forklarelsen på bjerget  10.30 (KBH)  

Søndag 12/2              Arbejderne i vingården            10.30 (SLS) 

Søndag 19/2        Lignelsen om sædemanden             19.30 (SJ)   

Søndag 26/2                                 Fastelavn    10.30 (SLS) 

Søndag 5/3        Jesus bliver fristet i ørkenen  10.30 (KBH)  

Torsdag 9/3                        Værkstedskirken   18.00 (KBH) 

Søndag 12/3   Er der grænser for Jesu hjælp?   10.30 (KBH) 

Søndag 19/3           Jesus og de onde magter 10.30 (KBH)   

Søndag 26/3                Jesus som livets brød  10.30 (KBH)  

Søndag 2/4                    Maria som forbillede    19.30 (JN) 

Døbte: 
Auguste Hasle Østergaard 
 

Døde: 
Svend Hansen 
Elin Dalsgaard Jørgensen 

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; SJ er Suzanne Johansen; JN er Johannes Nissen 

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. 


