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Konfirmanderne 
Forsidebilledet viser dette års konfirmander,  

der konfirmeres i Østrup kirke søndag den 30. april kl. 10.30 

Konfirmanderne er fra venstre: 
Sarah Kirstine Timmermann 
Andrea Bæck Christensen 
Emma Pedersen 
Zenia Guri Hindborg Hansen 
Mathias Ørnebjerg  
Kasper Jensen Christoffersen 
Lucas Lindemann Eder 
Luka Guldbrandt Anker 
Jannik Vinther 
Lukas Wiinberg Hansen 
Mathilde Gubi 

 

Ikke til stede, da billedet blev taget:  
Louise Sofie Lumbye Brinckmand Pedersen 

 

 
 

 
Konfirmationen i Østrup kirke finder 

sted den 30. april fra klokken 10.30, og 
der er mulighed for at aflevere tele-

grammer i kirkens våbenhus 

Gør dagen festlig ved at  

hejse flaget for 

konfirmanderne. 

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. 

MEDLEMMER AF Østrup-Skeby menig-
hedsråd: 
Birgit Vous (formand), Eva Esbech, Peter 
Rasmussen, Lene Hommelhof Bang, Steen 
Risum, Astrid Magnussen, Lars Larsen, Es-
ther B. Sørensen, Sheryl Nielsen og Kaj 
Hovhave. 

Tal med præsten 
Det kan være en god ide at tale med et 
andet menneske om de sorger eller bekym-
ringer, man har. Her er præsten en mulig-
hed, og præsten har absolut tavshedspligt. 
Ring eller skriv til præsten, Keld, på tlf. 
23474144 / kha@km.dk for at få en samta-
le eller aftal, at I mødes. 

Østrup, Skeby og Gerskov kirke er åb-

ne kirker 
Østrup, Skeby og Gerskov kirker er åbne 
kirker, og dvs. at de er åbne hver dag mel-
lem klokken 8.00 og 18.00. 
Dermed har du mulighed for at gøre brug af 
kirkerne i dagtimerne. Du kan besøge kir-
kerne, nyde roen, tænde et lys og bede en 
bøn. 
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Kalender 

Pinsedag den 4. juni - pinsegudstjene-
ste og lagkagedyst.  
I pinsen fejrer vi Helligånden, og pinsen er 
også kirkens fødselsdag. Det vil vi gerne 
fejre med gudstjeneste og efterfølgende 
spisning af fødselsdags Luther lagkager.  
Samtidig bliver vinderen af den store Luther 
lagkage konkurrence kåret. Se artiklen side 
6 og 7. 

Menighedsrådsmøder for Østrup-Skeby 
menighedsråd den 26. april og den 23. 
maj kl. 19.00 
Alle menighedsrådsmøder er offentlige. 
Sted: Østrup præstegård. 

4.  

JUNI 

23.  

MAJ 

Generalforsamling i Lokalrådet den 22. 
maj kl. 19.00 
Sted: Riddersalen på Østruplund 
Foruden selve generalforsamlingen kommer 
der til at foregå følgende: 
- Du får et overblik over den seneste lokale 
udvikling - dvs. hører om det, de mange 
”kaffegrupper” arbejder med.  
Du får et mini-foredrag ved Bjarne Fredberg 
om Carl Nielsen, der færdedes på Nordfyn 
og ofte gav koncert i riddersalen. 
Du møder mange andre, der også er optaget 
af det lokale. 

Skærtorsdag den 13. april kl. 19.00 fejres 
gudstjenesten i Gerskov kirke. Efter gudstje-
nesten sættes borde op i kirken, og menig-
hedsrådet er vært ved et let måltid. Se også 
side 4 og 5. 

13.  

APRIL 

26.  

APRIL 

1.  

APRIL 

22.  

MAJ 

Sogneudflugt for Østrup/Skeby Sognes 

nuværende og tidligere beboere.           

TORSDAG DEN 15. JUNI 2017 

Årets sogneudflugt går i år til Tåsinge og 
Thurø. Vi besøger Valdemars Slot, hvor vi 
drikker kaffe og får rundvisning på slottet. 
Aftensmaden er bestilt på Skipperkroen på 
Thurø.  
Se nærmere i næste kirkeblad. 

15.  

JUNI 



Skærtorsdag… 
vi sætter fokus på fællesskabet 

Baggrund ved Keld B. Hansen 

Med afsæt i Skærtorsdag og nadverbe-
retningen sættes i denne artikel og i 
påsken fokus på fællesskabet for at 
understrege, at et godt fællesskab er 
meget vigtigt.  
 
Fællesskaber kan være alt fra den lille ker-
nefamilie, til en nation, en etnisk gruppe 
eller et verdensborgerfællesskab. Vi er knyt-
tede til konkrete andre; vores familie, vores 
venner, til et konkret sted i verden. Det har 
globalisering og mobilitet ikke ændret på. I 
vores krop og i vores følelsesliv har det kon-
krete velkendte fællesskab stor betydning 
for os. Det oplever vi for eksempel, når det 
danske landshold vinder en fodboldkamp.  
 
Fællesskabers opløsning 
Men i vores samfund oplever vi også, at 
fællesskaber bliver svækket og går i opløs-
ning. Vi bliver mere individualiserede, og 
polariseringen er tydelig på de sociale medi-
er og i vores politiske liv, hvor modsætnin-
gerne kan virke uforsonlige. 
 

Tiden er fyldt med en længsel og et pres på 
fællesskaberne, som er i krise. Mange er 
ensomme og bange for at blive udstødt. 
Nogle finder fællesskab i at holde andre ude 
af det. Beretningen om påskemåltidet er en 
stor modfortælling; den viser hen til et fæl-
lesskab, som vi altid kan være med i på 
trods af vores fejl og mangler. 

Om fællesskaber gælder det, at nogle er 
gode, mens andre er knap så gode. Det sid-
ste gælder fx for… 

Gangsterfællesskabet 
En form for fællesskab er gangsterfællesska-
bet. Inden for det fællesskab føler medlem-

merne kun solidaritet med sig selv og grup-
pens medlemmer. De har typisk et æresko-
deks og hjælper hinanden internt.  De lever 
som fællesskab af at stjæle, manipulere og 
måske snyde andre fællesskaber. De er soli-
dariske indadtil men ikke udadtil.  
 
Nogle gange er den hurtigste vej til et fæl-
lesskab at gøre som gangsterne: at lukke sig 
om sig selv og at holde andre udenfor.  

Gode fællesskaber 
Hvis jeg skal tænke på et godt fællesskab, 
så skal det være et fællesskab, hvor man 
både er solidariske indadtil og udadtil.  

Familien kan være et godt fællesskab. Men 
den familie, der barrikaderer sig, altid låser 
døren og aldrig har udvekslinger med nabo-
er eller lokalsamfundet opfylder kun det ene 

kriterium for at være et godt fællesskab.  

En velfungerende familie derimod, hvor 
alle bliver lyttet til, hvor man tager hen-
syn til hinanden og giver hinanden 
plads, hvor alle har indflydelse på, hvor-
dan man skal gøre tingene, er - mener 
jeg - et godt fællesskab. 

 

Skærtorsdag indstiftede  
Jesus nadveren;  

det blev begyndelsen  
til et nyt fællesskab,  

hvor der skal være plads til alle 
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Skærtorsdag 

den 13. april kl. 19.00 

er der gudstjeneste i  

Gerskov kirke. 

Efter gudstjenesten 

er der fællesspisning 

i kirken. 

Kom og vær med! 

Jesus og fællesskabet 
På billedet ovenfor sidder Jesus i midten 
omgivet af de 12 disciple. Jesus er den ene-
ste person, der udstråler ro; de andre befin-
der sig i vild diskussion. Emnet for diskussio-
nen er hvem af dem, der er den mest betyd-
ningsfulde. Derfor kniber det gevaldigt med 
solidariteten, og Jesus er i virkeligheden den 
eneste, der holder sammen på fællesskabet.  
 
Det helt særlige ved den sidste nadver er, at 
alle får lov til at sidde med ved bordet. Peter 
og Judas får også lov til at være med - de er 
ellers er på vej til at fornægte og forråde 
Jesus. Alt imens bevarer Jesus roen, og ved 
at give dem alle brødet og vinen - sit legeme 
og blod - inddrager han dem alle sammen i 
fællesskabet med sig.  
 
Derfor er den del af påskefortællingen en 
stor modfortælling i forhold til de fællesska-
ber, hvor andre mennesker holdes uden for. 
Alle Jesu disciple får tilgivelsen på forhånd, 
og deres plads ved bordet understreger, at 
de hører til i fællesskabet trods svagheder 
og fejl og svigt. 
 
Derfor blev Jesu Indstiftelse af nadveren 
begyndelsen på et nyt fællesskab med plads 
til alle.  

Leonardo da Vincis billede af den sidste nadver 

Det er den form for fællesskab, der fejres 
hver gang der er nadver i kirken - også  
denne skærtorsdag den 13. april. Efter 
gudstjenesten skærtorsdag aften er alle 
velkomne til at deltage i fællesspisningen. 
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Omtale af lagkagekonkurrence v. Keld B. Hansen 

Hvem kan bage den bedste  
Luther lagkage? 

2017 er 500-året for den reformation, som 
den tyske munk, Martin Luther, tog initiati-
vet til, da han i oktober 1517 slog sine 95 
teser op på kirkedøren i Wittenberg. 
 

Reformationsjubilæet fejres i år på utallige 
måder. Ved for eksempel træplantning, fore-
drag, festgudstjenester, koncerter og nu 
også ved en stor lagkagedyst.  
 
Vi sætter dermed fokus på reformationen 

ved at udskrive en konkurrence om den bed-
ste Luther lagkage, og det er deltagerne i 
konkurrencen, der selv bestemmer hvordan 
lagkagen skal være. Men det er klart, at ud-
seende, smag og kreativitet tæller. 

 
Dommerpanelet 
Dommerpanelet udgøres af den lokale præst, 
Keld B. Hansen, samt Johanne Dahl Payan, 
der bor i Klintebjerg. Deres kvalifikationer er, 
at de begge elsker kage - især lagkage.  
 

Keld B. Hansen og Johanne Dahl Payan udgør dommerpanelet. Foto: CMP 
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Plantning af fire æbletræer 

Bag om udtrykket ”Ikke lutter lagkage” 
I overført betydning ikke kun let og behage-
ligt og uden fortrædeligheder; ikke den rene 
idyl. 
For eksempel »livet er ikke lutter lagkage« 

Ifølge en legende blev Martin Luther engang 

spurgt, hvad han ville gøre, hvis jorden gik 

under i morgen. 

Til det skulle han have svaret, at hvis jorden 

gik under i morgen, så ville han plante et 

æbletræ i dag.  

Det svar ses som et meget positivt udtryk 

for, at uanset hvor håbløst det kan se ud i 

verden, så handler det om, at man bevarer 

håbet og evnen og lysten til selv at foretage 

sig noget positivt og livsbekræftende. 

Derfor har mange lutherske kirker i ind– og 

udland fejret 500-året for reformationen ved 

netop at plante æbletræer.  

Vi plantede fire æbletræer 
Her hos os plantede vi i alt fire æbletræer:  
 

Den 5. marts plantede vi efter gudstjenesten 
et æbletræ på Skeby kirkegård.  
 

Den 9. marts blev der plantet et æbletræ på 
Skovløkkeskolen. Hele skolen var med, og 3. 
klasse har ansvaret nu for træet.  
 

Samme dag plantede vi et æbletræ på 
Østrup kirkegård (se billedet). Plantningen 
skete i forbindelse med Værkstedskirken.  
 
Den 19. marts plantede vi efter gudstjene-
sten et æbletræ på Gerskov kirkegård.  

Plant håb 
Samtidig med plantning af de tre æbletræer, 
der nu står ved hver sin kirke, blev der sam-
let penge ind til skovrejsning regnskoven 
Prey Lang i Cambodia. Skovrejsningsprojek-
tet har gennem de sidste par år vundet flere 
internationale priser, og ved at støtte projek-
tet ønsker vi at være med til at plante håb 
et helt andet sted i verden.  
 

 

Konkurrencen foregår pinsedag,  
den 4. juni 
Pinsedag regnes for kirkens fødselsdag, og 
hvad er derfor mere oplagt end at spise lag-
kage? På selve dagen begynder vi med en 
pinsegudstjeneste i Østrup kirke klokken 
10.30, og efter gudstjenesten kan alle dem, 
der har været til gudstjeneste, prøvesmage 
de indkomne lagkager. Det er ved den lejlig-
hed, at dommerpanelet smager sig ind på, 
hvem vinderen er. 
 
Sådan gør du 
Ønsker du at deltage i konkurrencen, sørger 

du for allerede nu at reservere den 4. juni 
om formiddagen. Derefter gælder det om at 
vælge en rigtig god opskrift, som du even-
tuelt tester på familie og venner. Når dagen 
kommer og du har lavet lagkagen, tager du 
den med dig til kirken. 
 
God fornøjelse med forberedelserne!!! 

Plantning af æbletræ på Østrup kirkegård 
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Påsken nærmer sig, og det kunne være 
en passende anledning til at opholde 
sig lidt ved en af de centrale biperso-
ner, nemlig Judas, der med sit kys star-
tede en række af begivenheder, der 
endte med korsfæstelsen. 
 
Traditionens Judas  
Judas er skurken par excellence. I kirkekun-
stens symbolladede billedverden er hans 
farver gul – falskhedens farve – og giftig-
grøn, og han afbildes gerne med et fast 
greb om en pengepose.  
 
I en oldkirkelig legende fremstilles han som 
ond fra fødslen, der allerede som lille dreng 
bed Jesusbarnet i fingeren og fik det til at 
græde. Han minder således en hel del om 
den Judas, der knap 2000 år senere (vistnok 
i 2003) optrådte i TV2s julekalender, hvor 
han er drengen, de andre ikke vil lege med, 
fordi han snyder og altid kun tænker på 
penge. Og i en middelalderlegende kan vi 
høre om, at han kom i Pilatus’ tjeneste, hvor 
han kom til at dræbe sin far. Brødebetynget 
opsøger han Jesus for at angre og bede om 
nåde, og Jesus ikke alene tilgiver ham, han 
gør ham også til en af sine disciple. Men 
Judas er uforbederlig: han stjæler af kassen 
og lader sig friste af Djævelen til at forråde 
sin herre. Derfor ender han da også, hvis vi 
skal følge senmiddelalderens største litteræ-
re værk – Dantes: ”Den guddommelige ko-
medie” – allernederst i Helvedes bundfrosne 
dyb, hvor han pines på det grusomste (den 
34. sang). 
 
Judaskysset i de to første evangelier 
Vi kender alle beretningen om Judas’ forræ-
deri. Spørgsmålet er imidlertid, om vores 
kollektive fortælling er helt korrekt og ikke 
snarere et sammensurium af de fire evange-
liers beretninger, der – ser vi nærmere efter 
- ikke er helt identiske.  

Kun i de ældste evangelier: Markus’ og Mat-
thæus’ får vi rent faktisk at vide, at Judas 
kyssede Jesus. Hos Lukas hører vi blot, at 
Judas havde i sinde at gøre det, og hos Jo-
hannes er motivet helt udeladt. 
 
Selv om det således kun er i de to første 
evangelier, at Judas kysser Jesus, er beret-
ningerne her heller ikke helt identiske. For 
mens Jesus hos Markus ikke forholder sig til 
Judas’ kys, er han i Matthæusevangeliet 
påfaldende positiv. Der er således en hel del 
nuancer i evangelierne, der udfordrer vores 
billede af forræderen og hans kys. 
 
En tragisk Judas? 
Det er iøjnefaldende, at judasfortællingen 
bliver mere og mere udbygget, jo mere den 
genfortælles. Hos Markus hører vi blot, at 
Judas går til ypperstepræsterne og aftaler, 
at han vil overgive Jesus til dem og at det 
sker. Hos Mathæus føjes flere facetter til, bl. 
a. et motiv, nemlig Judas’ griskhed. Det 
kommer til udtryk i hans spørgsmål om, 
hvad præsterne kan tilbyde, hvis han overgi-
ver Jesus til dem. Det er her de 30 sølvpen-
ge kommer ind i billedet. Men Matthæus 
kender også til Judas’ videre skæbne. Han 
fortæller nemlig, at Judas fortrød sin hand-
ling, angrede og hængte sig.  
 
Selvom det således ikke er voldsomt meget, 
vi hører om personen Judas, er det tilstræk-
keligt til at overveje, om der ret beset ikke 
er noget tragisk over Judasskikkelsen. I 
hvert fald synes både Markus og Matthæus 
at gøre brug af det, man kunne kalde tragisk 
ironi, når det drejer sig om ham. For mens 
vi læsere eller lyttere ved, hvem han virkelig 
er – nemlig den, der skal overgive Jesus til 
korsfæstelse (se Matthæus kap. 10 vers 4) – 
ja så ved han det tilsyneladende ikke selv. 
Hans handling ser nok ud til at udgå fra ham 
selv, men i virkeligheden er den en nødven-

Baggrundsartikel ved Lars Larsen, Østrup 

”Min ven, nu har du gjort dit.” 
 Om judaskysset og den tragiske Judas? 
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dighed for menneskets frelse og derfor i 
sidste ende styret af Gud (se f.eks. Matthæ-
us kap. 16 vers 21). Derfor kommenterer 
Jesus da også Judas’ handling med dyb 
sympati ved at sige: ”Min ven, nu har du 
gjort dit”. (kap. 26 vers 50). Efter sit ’fejltrin’ 
forstår også Judas, hvad han har gjort og 
angrer. Ja ikke alene det, fejltagelsen knuser 
ham, da han vælger at begå selvmord, selv-
om hans fejl kun delvist er selvforskyldt. 
Hans kys bliver derfor – i dette tragiske lys – 
snarere et afskedskys end en forræderisk 
handling. 
 
Superskurken Judas 
Men hvis Judas kan anskues som en tragisk 
person, hvorfra stammer da vores forestil-
ling om skurken og hans forræderiske kys. 
Det enkle svar er, at det kommer fra Lukas’ 
og Johannes’ evangelier, selvom der her 
ikke er tale om, at Judas kysser Jesus og 

heller ikke at han angrede. Det eneste vi 
hører er, at han var styret af Satan, at 
han købte en mark for pengene samt at 
han fik en voldsom død. Og Johannes 
kan uddybe portrættet ved at fortælle, 
at Judas også var en hykler og en tyv, 
der stjal fra den fælles pengekasse. 
 
Så det lidt triste og også komplicerede 
svar på, hvor billedet af forræderen Ju-
das stammer fra kunne måske derfor 
lyde, at det kommer fra vores tilsynela-
dende iboende trang til at konstruere 
vores identitet vha. fjendebilleder. Der-
for blev det da også Lukas’ og Johannes’ 
dystre Judas-portræt, der kom til at for-
me traditionen, fordi fjendebilledet nok 
var langt mere anvendeligt og appelle-
rende.  For her var Judas blevet til Jesu 
modstander og fortællingen om ham til 
en sort-hvid konflikt mellem godt og 
ondt, frem for en tragisk fortælling om 
et menneske, der er fanget af sin skæb-
ne, der handler og tager fejl – og tager 
konsekvensen af sine fejl. 
 

*** 
Keld fortalte mig en dag om altertavlen i 
Bederslev kirke, der er lavet af Arne 
Haugen Sørensen. Det er desværre ikke 

Arne Haugen Sørensens alterbillede af 
”Judaskysset” i Bederslev kirke på Nordfyn 

lykkedes mig endnu at se den, men jeg har 
fundet den på nettet. Og den er meget 
smuk: rammen er dyb blå og synes at sym-
bolisere Himlen. Baggrunden er lysegrøn – 
håbets farve – og i forgrunden ser vi Judas 
klædt i falskhedens gule farve, mens Jesus 
er klædt i rødt – kærlighedens farve. Men 
rød er jo også blodets farve, det blod, der 
løber ned ad Jesu hånd mod alter-
forhænget, der ligeledes er rødt. Jeg har 
læst, at Djævelens ansigt kan skimtes i Ju-
das’ hår, men nok så væsentlig er Jesu højre 
arm, der synes at tage imod synderen som 
faderen, der tilgivende tager imod sin for-
tabte søn. Således synes Arne Haugen Sø-
rensen at ville sige, at selv skurken og syn-
deren over alle, ham som vi ikke kan tilgive - 
også han finder nåde og er omfattet af Guds 
kærlighed. 
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Interview ved Keld B. Hansen 

Anders og Marianne fra Klintebjergvej 114 

Anders og Marianne Jensen og deres to 
børn, Jonathan og Julie, bor lige før 
byskiltet i Klintebjerg, og mange ken-
der deres bod med hjemmelavet mar-
melade. Jeg besøgte familien for at 
høre nærmere om alt det, de er opta-
get af. 
 
Det er fem år siden de flyttede fra Odense 
og til Nordfyn og overtog deres nuværende 
hus, Snerlegården, med tilhørende 2,6 hek-
tarer. Dermed gik deres drøm i opfyldelse, 
for nu havde de endelig fået et sted, hvor 
de havde god plads omkring sig. Et sted, 
hvor de kunne gå ture, og hvor der var god 
plads til dyr og dyrkning af grønsager. 
 

Anders er bygningsmaler og arbejder i Vejle, 
Marianne er lærer på Klintebjerg Efterskole, 
og Jonathan og Julie går i skole i hhv. Otte-
rup og på Skovløkkeskolen.  
 
Efter fem år er vi stadig meget glade for at 
bo her, fortæller de. Vi er rigtig glade for 
lokalsamfundet, og vi havde ikke drømt om, 
at folk kunne være så hjælpsomme. I Oden-
se oplevede vi ikke, at folk hilste på hinan-
den, men her hilser folk hele tiden på hinan-
den. Det synes vi simpelt hen er pragtfuldt, 
og hver gang vi oplever det, kan vi ikke 
undgå at blive i godt humør. 
 
Når det er sagt, så bor familien tæt på Klin-
tebjergvej, og derfor oplever de desværre, 

Marianne og Anders Jensen og deres æglæggende høns. Foto: CMP 



11 

at mange folk kører alt for stærkt på deres 
strækning. Vi synes også, siger de, at der er 
alt for mange, der smider flasker og dåser 
langs med vejen. Det kunne vi godt ønske 
os blev bedre. 
 
Interessen for dyr 
Det hører med til fortællingen om Anders og 
Marianne, at de altid har haft interesse for 
dyr. Derfor har de altid dyr i  hjemmet. Vi 
har altid mindst to hunde, og så har vi et 
par katte, der er gode til at fange mus og 
rotter.  
 
Vi går meget op i sundhed inden for mad. Vi 
forsøger at undgå sprøjtegifte, og vi lever 
så økologisk, som vi kan. Derfor har vi fået 
mange dyr, så vi kan være selvforsynende 
med kød. Noget af det første, vi fik, var et 
par dværggeder, og så fik vi belgisk kæmpe 
kaniner, som er slagtekaniner. Sådan nogle 
kaniner kan veje op til 9 kilo stykket.  
 
Derefter fik vi høns, og så fik vi moskusæn-
der; vi tænkte, at det kunne være sjovt at 
have dem som vore juleænder. Ind imellem 
har vi også grise. 
 
Dyrene har det godt her, og det er en glæ-
de og en tilfredsstillelse, at vi selv har de 
dyr, som vi lever af. Det er også vigtigt, at 
ens børn lærer, hvor kødet kommer fra. 
Men det koster en stor arbejdsindsats at 
have mange dyr, og på grund af Mariannes 
gigtsygdom, må Anders tage det tunge ar-
bejde med pasning af dyrene. 
 
Der går i gennemsnit et par timer om dagen 
med pasning af dyrene, men det giver sam-
tidig stor livsglæde. Og set i forhold til alt 
det, vi hører om madspild, er det også en 
tilfredsstillelse, at alt madaffald fra køkkenet 
og frugt fra vores æble- og blommetræer 
kan gives til dyrene.  
 
Drivhus og køkkenhave 
Vi har også stor glæde af vores drivhus, 
hvor vi dyrker tomater, agurk, chili og lidt 
melon. Og på vores grund har vi køkkenha-
ve med grøntsager, frugttræer og frugtbu-
ske. Af bær har vi hindbær, solbær, stik-

kelsbær, jordbær, ribs, blåbær, solstik (en 
mellemting mellem solbær og stikkelsbær). 
Desuden har vi rabarber, æbler og blommer. 
 
Det sælger vi 
Her på vores eget lille sted har vi så meget 
af mange ting, at vi kan sælge af det ude 
ved vejen - og det gør vi så. Hos os kan folk 
købe slagtekaniner, æg, juleænder, marme-
lade, gele og saft. Salget af fx Juleænderne 
var sidste år så stor en succes, at vi gør det 
igen til næste jul.  
 
Desuden, forklarer Marianne, holder jeg af at 
garve skind, så vi sælger også kaninskind, 
ræveskind og muldvarpeskind.  
 
Marianne holder også af at arbejde med 
nålefilt. Ved julemarkederne i fx Østrup for-
samlingshus sælger hun nålefiltede nisser og 
håndsyede dukker. Hun sælger også gran, 
juledekorationer og adventskranse. 
 
Kursus i at fremstille pølser 
For tiden er Marianne medarrangør på et 
kursus på Klintebjerg Efterskole om det at 
fremstille pølser. Hun har allieret sig med en 
slagter, der leder kurset, og på kurset laver 
man bacon, spegepølser og rullepølser. Hen-
sigten med kurset er, at folk kan blive bedre 
til at fremstille deres madvarer - tilmed af 
økologisk kød uden nitrit og tilsætningsstof-
fer. Det har vist sig, at opbakningen til kur-
set er så positiv, at man arrangerer endnu et 
kursus i Kristi himmelfartsferien.  
 
Engagerede folk 
Når jeg kontaktede Anders og Marianne for 
et interview, var det fordi jeg havde en mis-
tanke om, at de var engagerede folk. Og jeg 
skal da love for, at jeg fik set, at de er enga-
gerede! Samtidig sidder man og tænker, at 
gad vide hvordan de får tid til alle deres gø-
remål.  
 
De to har gjort sig mange tanker om, hvor-
dan man selv kan gøre tingene på en ander-
ledes og også en bæredygtig måde. jeg er 
sikker på, at de gerne vil dele ud af deres 
erfaringer til dem, der kommer og spørger - 
også til dig, kære læser. 



Hvornår                   Tema for gudstjenesten Gerskov Skeby Østrup 

Søndag 2/4                    Maria som forbillede   19.30 (JN) 

Palmesøndag 9/4       Jesu indtog i Jerusalem 10.30 (KBH)   

Skærtorsdag 13/4        Nadverens indstiftelse 19.00 (KBH)   

Langfredag 14/4                      Jesu dødsdag  10.30 (SLS)  

Søndag 16/4       Påskedag, Jesu opstandelse 10.00 (KBH)  11.30 (KBH) 

Mandag 17/4                             2. påskedag  10.30 (KBH)  

Søndag 23/4       Disciplen Thomas og tvivlen 10.30 (KBH)   

Søndag 30/4                            Konfirmation   10.30 (KBH) 

Søndag 7/5               Sorg skal blive til glæde  10.30 (KBH)  

Fredag 12/5                                   Bededag    10.30 (SLS) 

Søndag 14/5                                Om afsked 19.30 (SLS)   

Søndag 21/5                   Bed til Gud, så får I   10.30 (KBH) 

Torsdag 25/5                Kristi himmelfartsdag  10.30 (KBH)  

Søndag 28/5         Jesus beder for mennesker 10.30 (KBH)   

Søndag 4/6         Pinsedag og Luther lagkage    10.30 (KBH) 

Mandag 5/6                              2. pinsedag  10.30 (KBH)  

Døbte: 
Luka, Seir og Sander  
Guldbrandt Anker 

Døde: 
Ruth Birkedal Pedersen 
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