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Pinse og fisk - en idé til menuen! 

Leder ved Keld B. Hansen 

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. 

De fleste af os har faste traditioner når det 
handler om, hvad der serveres juleaften og 
til påske. 
 
Men når det gælder pinsen mangler vi i den 
grad en traditionel ret, som vi kan servere. 
Så i fald du mangler ideer til, hvad der skal 
på menuen i pinsen, så var det måske en 
ide med en fisk.  
  
Siden 1999 har de danske fiskehandlere og 
roskildebiskoppen kåret årets pinsefisk, og i 
år blev det kulmulen, der blev udvalgt.  

Til højre kan du se et bil-
lede fra et af landets ar-
rangementer i Århus 
havn, hvor biskop over 
Roskilde Stift Peter Fi-
scher-Møller (th.) stod 
for kåringen. 
 
Kulmulen er en lækker 
dansk spisefisk der er veleg-
net til stegning, dampning 
eller kogning. Kødet er hvidt 
og lidt gråligt og løst i rå 
tilstand, men bliver fast efter 
tilberedning. Kulmulen er en 

mager fisk, der er særlig rig på selen. Du 
kan finde kulmule opskrifter på http://
www.2gangeomugen.dk/index.php?id=242 
 

NB: Det er nok ikke helt tilfældigt, at fisken 
er blevet valgt som spise til pinsen. Fisken 
er nemlig i gammel tid et symbol på Kristus. 
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Kalender 

Dette er et tilbud om en dejlig efter-
middag på Vigelsø, og det foregår søn-
dag den 6. august. 
Mellem kl. 14 og 15 er der gratis overfart 
med skibet ”Lunden” fra Klintebjerg havn til 
Vigelsø. Fra kl. 15 kan du udforske øen sam-
men med naturvejleder Jan Langebæk.  

Klokken 16 er der gudstjeneste foran hoved-
bygningen på Vigelsø. Hanne Askou og Fro-
de Andersen spiller til gudstjenesten.  
Efter gudstjenesten spiller Hanne Askou og 
Frode Andersen Carl Nielsen sange og folke-
melodier. 
 

Derefter er der spisning. Tag selv kød med 
til den store grill, drikkelse og bestik / 
service. Vi sørger for kartofler og salat.  
 

”Lunden” sejler retur til Klintebjerg kl. 17.30 
(hvis man ikke spiser) og kl. 19.00 (hvis 
man bliver og spiser)Tilmelding ikke nødven-
dig.  

6.  

AUG 

10.  

AUG 

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 mere side 7. 

Sogneudflugt for Østrup/Skeby Sognes 

nuværende og tidligere beboere.           

TORSDAG DEN 15. JUNI 2017 

Årets sogneudflugt går i år til Tåsinge og 
Thurø.  
Vi kører fra Østrup Kirke kl. 13.00 og an-
kommer til Valdemars Slot kl. ca. 14.30. 
Vi besøger Valdemars Slot, hvor vi får rund-
visning på slottet og efterfølgende drikker 
kaffe i parken.  
Derefter fortsætter vi til Thurø, hvor der er 
bestilt aftensmad på Skipper Kroen. 
Hjemkomst til Østrup ca. kl. 21.00. 
 
Tilmelding til Birgit Vous på telf. 
22531085 senest den 9. juni. 
 
Pris for deltagelse er 150,00 kr. 

4.  

JUNI 

15.  

JUNI 

Vanddag for børn torsdag den 10. au-
gust kl. 10 - 14 
Et tilbud til skolebørn om en sjov og spæn-
dende dag ved Klintebjerg havn. Med mulig-
hed for at fiske og at prøve at sejle i kajak. 
Vi tager også en tur til Vigelsø, og på hav-
nen griller vi pølser inden vi går hjem. Man 
må gerne tage sine forældre eller bedstefor-
ældre med.  
 
Tilmelding til Keld B. Hansen, 23474144 / 
kha@km.dk 

Gud og 
grill 
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I al sin glans nu stråler solen - om pinsen 

Pinseartikel ved Lars Larsen, Østrup 

Superdetektiven Sherlock Holmes hav-
de som bekendt en god ven – dr. Wat-
son. Og så havde han en vane, der må 
have været frygtelig irriterende for 
samme Watson. Holmes havde det 
nemlig med at sige: elementært, min 
kære Watson, når han stod over for et 
mysterium, Watson ikke fattede en 
disse af.  
 
Når det gælder pinsen – som gerne kaldes 
kirkens fødselsdag – har jeg det lidt som 
Watson. Det kan godt ske, at den er ele-
mentær, men den er det på en besværlig 
måde. For i modsætning til julens og på-
skens uforglemmelige og indlysende sær-
præg, kan pinsen opleves som en så luftig 
begivenhed, at det kan være vanskeligt at 
sætte ord på, hvad den handler om. Det 
kunne måske derfor være en god ide at tage 
ved lære – ikke af Sherlock Holmes – men 
derimod af Grundtvig, der om nogen er ble-
vet kaldt pinsens digter. Måske fordi pinsen 
for ham var en så elementær, fundamental 
og meningsfuld begivenhed, at han med 
tilsyneladende største lethed og skønhed 

kunne give udtryk for sin forståelse af pin-
sens under, som det sker i det, jeg mener er 
pinsesalmen over dem alle: ”I al sin glans 
nu stråler solen.” 
 
Pinseunderet 
Ordet pinse har med et græsk ord at gøre, 
der betyder 50 – de 50 dage, der gik mel-
lem påskens begivenheder og de begivenhe-
der, der beskrives i Apostlenes Gerninger 
kap. 2. Her skriver Lukas: ”Da pinsedagen 
kom, var de alle forsamlet. Og med ét kom 
der fra himlen en lyd som af et kraftigt vind-
stød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. 
Og tunger af ild viste sig for dem, fordelte 
sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da 
blev de alle fyldt af Helligånden, og de be-
gyndte at tale på andre tungemål, alt efter 
hvad Ånden indgav dem at sige.” (kap. 2 v. 
1 - 4). 
 
Der er ikke noget at sige til, at de menne-
sker, der overværede underet blev forbløffe-
de, for det der skete var jo, at nogle helt 
almindelige galilæere nu pludselig var i 

Pinsesolen over Fyn 
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stand til at tale på alle sprog om ”Guds stor-
værker”. Alle tilhørere var derfor ”ude af sig 
selv, og i deres vildrede spurgte de hinan-
den: Hvad skal dette betyde? Men andre 
spottede og sagde: ”De har drukket sig ful-
de i sød vin.” 
 
Reaktionen var måske ikke så underlig, da 
berusede mennesker af og til kan være ud-
styret med en forbløffende sproglig kreativi-
tet. Men det var jo ikke det, der var på fær-
de ifølge Lukas. Det var derimod Gud, der 
sendte sin Ånd her 10 dage efter Kristi Him-
melfartsdag, hvor den opstandne frelser var 
draget til himmels og må have efterladt den 
lille menighed med en stor sorg og tomheds-
følelse.  
 
Disse følelser blev nu erstattet af en uhørt 
glæde og begejstring og altså også evnen til 
at tale sammen på en ny måde. Et nyt og 
også sprogligt befriet folk af Kristustroende 
blev til. 
 
Grundtvigs salme 
I 1843 skrev Grundtvig salmen ”I al sin 
glans nu stråler solen”, hvor han endnu en 
gang viser, at han var en mester i at digte 
om det hjemlige landskab, så den kristne 
frelses historie gøres billedligt nærværende. 
Det bliver tydeligt lige fra første vers: Gud er 
nær lige nu med sin Ånd – blidt og overbevi-
sende, midt mellem pinseliljer, i skoven, i 
den korte sommernat. Den lune, blide vind 
og Guds Ånd i skaberværket er to sider af 
den samme historie. 
 
Helligånden har flere navne, den kan kaldes 
sandheds Ånd, talsmand, og i en anden sal-
me benævner Grundtvig den som trøster-
mand og Himmelens taleevne. Den ledende 
tanke i salmen er, at denne Guds Ånd i aller-
højeste grad er virksom i verden ved at ska-
be, trøste, oprejse og ved at give mod og 
håb. Det viser han ved at trylle med smukke 
bogstavrim bl.a. i brugen af bogstavet i, der 
er poetisk tilstede lige fra starten: I al sin 

glans. Og det er som om selve bogstavet 
overbeviser: Guds Ånd råder i verden – det 
kan ses, høres og mærkes af og igennem 
salmens poesi: livslyset, pinselilje-tid og 

blid. Og pinseliljerne er ikke blot de liljer, der 
blomstrer i maj. De er et tegn på, at tiden er 
kommet. Det sker allerede nu, at Ånden udsi-
ger en dom i Jesu navn. Ikke en dom om 
straf, men derimod en dom om nåde – så blid 
som skærsommer. Dommen siges under hen-
visning til, at Guds Søn har haft sin gang her 
på jorden. Derfor er det mere end englerøst. 
Og den blide nådesdom gælder ikke kun dem, 
der allerede færdes i himlen – englene – den 
gælder også her. 
 
Guds Ånd er virksom overalt 
Den verden, som mennesket vågner til fra sin 
søde drøm om Paradis, er således ikke drøm-
mens modsætning, men dens opfyldelse og 
forudsætning. Guds Ånd er virksom overalt: 
det ånder, vifter og lufter lifligt. Den Ånd, der 
nok ikke selv kan ses, men som er i vores 
åndedræt og i den natur, vi er indfældet i, og 
som bliver synlig i det løv, der konstant bevæ-
ges i en sommerluftning: som en hjemlig vif-
ten gennem løvet. 
 
Visionen om Paradis er synlig i skaberværket, 
når Gud med sit ord lader mennesket se de 
livgivende kræfter i stedet for de destruktive. 
Da er Paradis ikke blot en fremtidig tilstand, 
men er tilstede allerede nu. I 3. vers er i’et 
atter på færde: himmelsk, vifter, hjemlig, 
lufter liflig, Paradis, yndig, risler, livets flod. 
Grundtvigs poesi bevirker, at mens vi synger, 
er i’erne på spil og overbeviser og gør det 
forståeligt, at det er nærværet af himlen på 
jorden, der gør verden hjemlig, for når det 
vifter og lufter lifligt, ligner jorden himlen. 
Den er hjemlig, fordi den er lidt som Paradis. 
Der altså ikke en uoverstigelig barriere mellem 
himmel og jord.  
 
Helt elementært 
i pinsefortællingen er der som nævnt tunger 
af ild på disciplene, og selv om Grundtvig i 
salmen ikke bruger ordet ild, er den overalt 
tilstede – som kraften, der bevæger alt fra 
luftningen mellem bladene til gløden i stem-
merne, der taler om det i livet, der ligger en 

allermest på sinde. 
 
Således er der alligevel noget helt elementært 
ved pinsen. 
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Omtale ved Keld B. Hansen 

Se en gang kirkens hjemmeside: 
www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk 

Det er med meget stor fornøjelse og også 
med en vis portion stolthed, at jeg omtaler 
kirkens hjemmeside, som på det sidste er 
blevet endnu flottere at se på.  

Det er Birgitte Volkert, der har lavet hjem-
mesiden. Hun har puttet en masse frivilligti-
mer i hjemmesiden, og ser man på den, er 
der masser at gå i gang med. Prøv selv!!!! 

Hjemmesiden sprudler af liv. På den måde 
afspejler den også alt det, der foregår ved 
Østrup, Skeby og Gerskov kirker.  

På hjemmesiden kan du orientere dig om 
menighedsrådet samt forårets plantning af 
æbletræer, livssamtaler, Luther-lagkage 
konkurrencen pinsedag og mange andre 
begivenheder. 

På hjemmesiden finder du også de seneste 
numre af kirkebladet. 

Nederst på hjemmesiden findes mange film, 
der er produceret af Peter Yndgaard. Filme-

ne, som er interview med lokale, kaldes 
”Livsfortællinger”. 

En stor tak til Birgitte, der er super dygtig til 
at sætte en hjemmeside op. 

Birgitte Volkert fra Vekslund v. Ørritslev 
Skov har sat den flotte hjemmeside op 

Det billede, der møder dig, når du går ind på kirkens hjemmeside 
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Pinsedag og Luther lagkage konkurrencen 

Ingen ved præcist hvordan en Luther lagka-
ge ser ud, men du kan jo prøve at lave en 
lagkage og deltage i konkurrencen om den 
bedste Luther lagkage.  
 
Sådan deltager du i konkurrencen: 
 
1 Du bager en lagkage 

2 Du medbringer den til Østrup kirke 
pinsedag, som er søndag den 4. juni. 
Lagkagerne indleveres før gudstjene-
stestart kl. 10.30. Derefter starter 
pinsegudstjenesten, som er en fest-
gudstjeneste. 

3 Efter gudstjenesten spiser alle frem-
mødte af de indkomne lagkager. 
Dommerpanelet bestående af 
borgmester Morten Andersen, 
Johanne Dahl Payan og Keld B. 
Hansen afgør nu hvilken lagkage, 
der kåres som den bedste Luther 
lagkage. 

4 Vinderen af konkurrencen modtager 
som præmie et ægte fynsk æbletræ. 

Præmien er et ægte fynsk æbletræ 

Dommerpanelet består af borgmester Morten Andersen, Keld B. Hansen og Johanne Dahl Payan 
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Mandag den 22. maj holdt Lokalrådet 
sit årlige møde med informationer om 
”Skovløkkeområdet” (dvs. Østrup og 
Skeby sogn) og det arbejde, der udfø-
res af Lokalrådet og de mange nedsat-
te ”kaffegrupper”. Til sidst på mødet 
blev der afholdt generalforsamling. 
 
Mødet fandt sted i Riddersalen på det smuk-

ke Østruplund, der ligger i Østrup. Slottet 
har i en årrække i slutningen af det 19. år-
hundrede og i begyndelsen af det 20. år-
hundrede været hovedbygning til Østrup-
gård, men nu er bygningen altså en del af 
en institution. Derfor bød aftenen også på 
informationer om institutionen og om slottet 
og dets historie. 

Østruplund  
- et sted for psykisk handicappede 
Østruplunds forstander, Lars Urban, fortalte 
om de borgere, der bor på Østruplund. Her 
bor folk, som er psykisk udviklingshæmme-
de. Flere er anbragt på Østruplund med en 
dom. Personalenormeringen er sat derefter, 
og man holder meget øje med dem, der har 
fået en dom, og man vurderer dem løbende. 
Fra institutionens side vil man meget gerne 
have, at lokalbefolkningen benytter sig af 
slottets park. Men hvis man føler sig utryg 
for sine børn, så bør man følges med dem, 
sagde Lars Urban.  

Lokalnyt ved Keld B. Hansen 

Lokalråd og kaffegrupper 

Østruplund 

Bjarne Fredberg Knudsen fortalte 

Østruplund - et historisk sted 
Bjarne Fredberg Knudsen, Broby, er en ken-
der af Østruplunds historie, og Lokalrådet 
havde inviteret ham til at øse af sin viden.  
Bjarne Fredberg Knudsen fortalte blandt 
andet om, at Carl Nielsen, der var ven af 
huset, i mange år spillede kammermusik i 
slottets riddersal. Meget af Carl Nielsens 
musik, blandt andet han opera, Maskerade, 
er blevet til på Østruplund. 
 
Der blev også fortalt om en af Østrupgårds 
ejere, den meget driftige Elias Møller den 
ældre (1761—1846), der i begyndelsen af 
1800-tallet gennemførte omfattende ind-
dæmninger ved Odense fjord. Projektet be-
stod af en dæmning fra Romsø til Bogø og 
fra Bogø til Lammesø sådan at Lindø, Bogø 
og Lammesø blev landfaste.  
 
Vi fik også hørt om Elias Møller den yngre, 
der ejede Østrupgård og lod slottet opføre i 
1881 - 1882. Elias Møller den yngre udmær-
ker sig bl.a. ved at have indsamlet og kort-
lagt adskillige nordfynske planter.  
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Sådan arbejder Lokalrådet 
Sidste år fik Lokalrådet og Østrup-Skeby 
menighedsråd bevilliget penge fra Den folke-
kirkelige Udviklingsfond til ”Samskabelse 
mellem kirke og lokalsamfund”. Vita Andre-
assen, der er ”kirken på landet præst”, og 
Tyge Mortensen, der er landsby iværksæt-
ter, var sat på projektet, og de var blandt 
andet medvirkende til et borgermøde, der 
blev afholdt på Skovløkkeskolen den 13. 
oktober 2016. På mødet kom der mange nye 
og spændende ideer frem, og der blev ned-
sat en række nye ”kaffegrup -
per” (arbejdsgrupper), hvilket betyder, at vi 
nu har følgende 11 kaffegrupper:  
 
Stigruppen, Byggegrunde, Klintebjerg 
havn, Pr-gruppen, Deling / udlejning af 
redskaber, Trafik, Bofællesskab, Noget 
for de unge, Bedre samarbejde mellem 
foreninger, Multibane og Bedre mobil-
forbindelse. 
 
Disse 11 kaffegrupper er selve motoren i 
Lokalrådets arbejde, og de arbejder med 
det, som er Lokalrådets fokuspunkter. Om 

disse fokuspunkter blev der informeret på 
mødet.   
 
Det er skønt, at så mange frivillige er invol-

veret i kaffegrupperne, og det er planen, at 
Lokalrådet fra nu af vil afholde et årligt bor-
germøde, hvor lokalområdets fremtidige 
udvikling er til diskussion, og hvor nye kaffe-
grupper oprettes. Nogle kaffegrupper kan i 
årets løb vise sig at afgå ved døden, måske 
fordi de ikke længere forekommer at være 
så relevante. Men når året er gået, og bor-
germødet afholdes, kan nye og relevante 
ideer give anledning til nye kaffegrupper.  
 
Det, mener vi, vil give os en dynamisk ar-
bejdsform, der hele tiden giver plads for 
udvikling af nye og spændende ideer for 
lokalområdet. 
 
Generalforsamlingen 
Hele mødet sluttede med en kort generalfor-
samling. Ved generalforsamlingen blev føl-
gende valgt for de næste to år: Keld B. Han-
sen, John Wolff, Nete Dahl og Mikkel Koch 
Lund-Hansen. 
 
Følgende blev valgt som suppleanter: Gorm 
Christensen og Lis Hougaard Holme-Bak 
 
Følgende er på valg til næste år: Trine 
Wenck von Wenckheim, Sten Ørting, Daniel 
Jørgensen og Nina Krebs.  

1. Fjernvarme til området,  Keld

2. Cykelstien mellem Klintebjerg og Odense,  Keld

3. Stier og trafik, John/ Trine

4. Multibane,  Jesper

5. Bofællesskab for blandede aldersgrupper, Kaj

6. Mobildækning, Sten

7. P.R. for området  Nina

8. Klintebjerg havn, Trine

Fokus punkter

Status på udvikling i området

Lokalrådets fokuspunkter 
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Tilflytterinterview ved Keld B. Hansen 

Tilflyttere til Ølundgården 

Omkring den 1. april i år flyttede nye 
folk ind på på Ølundgården, der ligger 
på Ølundgyden 48. Det drejer sig om 
tre generationer, der bor under samme 
tag, og det er Thomas Bergquist Kunz 
og Maria Pedersen og deres to børn, 
som er Sofia på tre år og Selina, på 
snart to år. Desuden er der Thomas´ 
nevø, Stefan, og Thomas´ mor, Connie. 
 
En dag i maj kom jeg forbi på min cykel, og 
over en kop kaffe fik jeg en snak med Maria 
og Thomas... 
 
De fortæller, at de kommer fra Nr. Åby; før 
den tid kom Maria fra Filsø ved Henne 
Strand i Vestjylland, mens Thomas oprinde-
ligt er fra Langeland. De havde fået lyst til 
at bo et sted, hvor de kunne have god plads 

omkring sig med åbne vidder og højt til lof-
tet, så da de fik øje på Ølundgården og så, 
at man kunne bo til leje der, så var de ikke i 
tvivl om, at her ville de gerne bo.  

De har desuden ønsket at bo tre generatio-
ner sammen, og det store hus er velegnet til 
det formål. Tre generationer i samme hus 
har blandt andet den fordel, at de kan hjæl-
pe hinanden. 
 
Thomas og hans tatoveringer 
Når man ser Thomas, lægger man mærke 
til, at tatoveringer smyger sig op ad armene 
på ham. Han viser mig en viking, han er i 
færd med at få lavet på skulderen. Han for-
tæller, at han ikke går med tatoveringer 
fordi han vil være en hård fyr. Men det er 
sådan, at han interesserer sig for tatoverin-
ger, og derfor besøger han sommetider ta-
tovøren i Nr. Åby. 
 
Thomas fortæller også, at han er lastbil-
chauffør. Han kører altid om natten og næ-

sten altid den samme rute, som går mellem 
Fredericia og Perstorp i Sverige. Det giver 
en tur på 730 kilometer hver nat. Thomas 
kører  med flydende gas, og gassen bruges 

Ølundgården på Ølund 
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blandt andet til laserskæring. Den flydende 
gas regnes for farligt gods, og den må kun 
transporteres gennem Øresundstunnellen 
mellem kl. 23 og 06. Det er forklaringen på, 
hvorfor Thomas altid må køre om natten. 
 
Maria ser med hjertet 
Maria er mor til fire børn. De to ældste bor 
for det meste i Nr. Åby, og de to yngste, 
som hun har sammen med Thomas, er Sofia 
og Celina.  
 
Maria er uddannet pædagog, men hun har 
ikke længere et arbejde uden for hjemmet. 
Det skyldes, at hun er næsten blind. Hun 
fortæller, at hun er født med det handicap. 
Det betyder til gengæld, at hun er forholds-
vis stærk på de andre sanser, og hun fortæl-
ler, at eftersom hun har svært ved at se folk 
med øjnene, så ser hun dem med hjertet i 
stedet for. Eller med ørerne.  
 
Et resultat af hendes svage syn er, at hun 
har svært ved at se folk før de er helt tæt på 
hende. Derfor har hun ikke for vane at hilse 
på folk, og derfor er det en fordel, når folk 
kender hendes handicap, for så ved de, at 

det ikke er af uvilje, at hun ikke hilser på 
folk.  
 
Sofia, Selina, Connie og Stefan 
Sofia og Selina går begge i institutionen 
Skovtroldene, der ligger ved Skovløkkesko-
len. Der går Sofia i børnehave og Selina går i 
vuggestue.  
 
Connie er pensionist, og hun hjælper til med 
mange ting. Mens jeg er der, er hun i fuld 
gang med arbejdet i den store have.  
 
Og Stefan, der snart bliver 22 år, læser for 
tiden til eksamen. Han er i gang med at fær-
diggøre HF. 
 
Mange fordele ved at bo her 
Hele familien har fået masser af plads både 
ude og inde, og det er de meget begejstrede 
for. De har også god plads til deres 3 ponyer 
(en af dem er til salg lige nu!!!), og de ser 
næsten kun fordele ved at bo her. Maria 
savner sit netværk fra Nr. Åby, men nu er 
de så småt begyndt at lære de nærmeste 
naboer at kende, og de glæder sig til at lære 
endnu flere at kende!! 

Maria og Thomas fra Ølundgården 



Hvornår                   Tema for gudstjenesten Gerskov Skeby Østrup 

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

Mandag 5/6                               2. pinsedag 10.30 (KBH)   

Søndag 11/6               At være født af Ånden   10.30 (SLS) 

Søndag 18/6          Den rige mand og Lazarus  10.30 (KBH)  

Søndag 25/6                Den store festmiddag   10.30 (KBH) 

Søndag 2/7                          Det fortabte får 10.30 (KBH)   

Søndag 9/7                    Splinten og bjælken   10.30 (SLS) 

Søndag 16/7     Peter bliver ”menneskefisker”  9.00 (SJ)  

Søndag 23/7                           Løs konflikten   9.00 (SJ) 

Søndag 30/7    Jesus og overtolderen Zakæus         10.30 (KBH)   

Søndag 6/8                       De falske profeter   10.30 (KBH) 

Døbte: 
Emilie Stylsvig Hansen 
Viggo Calero Krebs 
Mille My Højris Klintholm 
 

Viede: 
Berit Bader Ulriksen og 
Jesper Lemming 
Liselotte Holm Poulsen og 
Nocolai Bai Andersen 

Døde: 
Rolf Riemer 
Kurt Hansen 

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 

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. 

Søndag den 6. august er der ”Gud og Grill” med bl.a. gudstjeneste på Vigelsø!!  

Se omtale side 3. 


