
Vigelsødagen 6. august 
Carl Nielsen og Vigelsø 

Kirkens døgn 8. - 9. september 
Tilflyttere til Østrup 

Målsætning: ”Vi vil være en aktiv, lyttende og inddragende kirke” 

august - september 2017, årg. 28 nr. 4  

Foto: CMP  



2 

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 
Det kan være befriende at tale med andre 
om sine problemer og udfordringer. Du kan 
f.eks. tale med præsten, der har tavsheds-
pligt. Ring eller skriv til præsten, Keld, på 
tlf. 23474144 / kha@km.dk 

Mit favoritsted i bibelen 

Leder ved Keld B. Hansen 

Indbydelse til kaffe og hyggelig snak! 

I anledning af Skeby GF 's 100 års jubilæum 
om nogle år, ønsker Bestyrelsen at samle 
klubbens lange, gode historie på skrift. 
 
Derfor indbydes til kaffe og hyggelig snak, 
hvor fortællinger og andre fakta kan ud-
veksles. 
 
Så har du i årenes løb haft tilknytning eller 
kendskab til klubbens historie, så mød ger-
ne op: 
 
Søndag d 3/9-17 kl. 14.00 i Klubhuset Skov-
gyden 60. 
 
Vi glæder os til at se jer. 

Forsidefoto: 

Præsten, Keld B. Hansen, og ”Kreamor”, 
Renie Lundaa Rexbye glæder sig til Vigelsø-
dagen, søndag den 6. august. 
Læs mere side 4 og 5. 

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. 

Skeby Gymnastikforening 

Jeg har mange favoritsteder i bibelen, men 
her kommer et citat, der er med på min top 
ti liste. Det er fra Det nye Testamente, Filip-
perbrevet kapitel 4, hvor der står:  
 
”Vær ikke bekymrede for noget, men 
bring i alle forhold jeres ønsker frem 
for Gud i bøn og påkaldelse med tak” 
 
Det var året, hvor jeg var præst i USA. Jeg 
var på besøg hos en kvinde, lå på hospita-
let, og som dagen efter skulle igennem en 
hjerteoperation. Mens jeg var der, kom læ-
gen ind. Han så, at hun havde fået besøg af 
præsten, og derfor spurgte han, om hun 
kendte det citat, lige siden har været et af 
mine favoritcitater.  

Jeg oplevede, at kvinden blev meget glad 
for citatet, og at det beroligede hende, nu 
hvor hun befandt sig foran en vanskelig 
operation.  
 
Citatet, synes jeg, taler smukt om, at man 
kan dele sine bekymringer med Gud. Desu-
den er taknemmeligheden også med. Det 
mener jeg er vigtigt: at vi ikke lever som om 
alting er en selvfølge eller noget, vi har ret 
til. Jeg tror det er vigtigt hele tiden at øve 
sig i taknemmelighed.  
 
I det hele taget er Filipperbrevet, som bare 
fylder 4 sider, et at mine absolutte favorit-
skrifter. Brevet bobler af glæde.  
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Kalender 

Vanddag for børn torsdag den 10. au-
gust kl. 10 - 14. 
Dette er et tilbud til alle skolebørn om en 
sjov og spændende dag ved Klintebjerg 
havn. Programmet er, at vi tager en tur til 
Vigelsø, vi fisker og ser hvad der er af fisk 
og krabber i  havnen, og vi rister pølser over 
bål og sejler i kajak.  
Man må gerne tage sine forældre eller bed-
steforældre med.  
Tilmelding til Keld B. Hansen, 23474144, 
kha@km.dk eller på kirkens facebookside. 

10.  

AUG 

8.-9.  

SEPT 

5.  

SEPT 

3.  

OKT 

Frokostklub for mænd  
tirsdag den 3. oktober kl. 11 - 13 
Den 3. oktober starter frokostklubben sin 
efterårssæson. Frokostklubben er altid den 
1. tirsdag i måneden. Man tilmelder sig ikke 
på forhånd, men møder op med sin mad-
pakke og 40 kr. på lommen. Vi giver os altid 
god tid til frokosten, og så får vi også et 
foredrag. Stedet er Østrup præstegård. 
Foredraget den 3. oktober er ved Jørgen 
Rasmussen, Horne, der fortæller om en 
rejse til Burma.  

10.  

SEPT 

Fjordens Dag gudstjeneste søndag den 
10. september kl. 10.30 i Klintebjerg 
Gudstjenesten finder sted lige efter borgme-
sterens åbningstale, og den foregår på plæ-
nen ud imod Odense fjord.  
Gudstjenesten foregår dermed ude i det fri 
og med udsigt til fjorden. Der er stillet halm-

baller frem, som man kan sidde på, og 
gudstjenesten har naturen som tema. 

1.  

OKT 

6.  

AUG 

Vigelsødagen den 6. august. Læs side 4 
og 5 om Vigelsødagen, som er for folk i alle 
aldre. Dermed også for dig! 
Læs også artiklen side 6 og 7, der fortæller 
om Carl Nielsen. Carl Nielsens musik bliver 
spillet på Vigelsødagen, og årsagen er, at  
Carl Nielsen i mange år kom på Vigelsø.  

Kirkens Døgn den 8. og 9. september 
Denne weekend vil de fynske kirker summe 
af aktivitet. Her hos os arrangeres meditati-
on i Skeby kirke, fortælling i Gerskov kirke 
og cabaret-koncert i Østrup kirke. Læs mere 
side 8 og 9 og lad dig friste til at deltage. 

Menighedsrådsmøde for Østrup-Skeby 
menighedsråd den 5. september kl. 
19.00. 
Dette er det årlige møde, hvor der skal tales 
om visioner for kirkens arbejde. Menigheds-
rådsmødet er offentligt og dermed åbent for 
alle. 
Sted: Østrup præstegård. 

25.  

SEPT 

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

Høstgudstjeneste i Østrup kirke  
søndag den 1. oktober kl. 10.30 
Vi takker for høsten og for livet og for alt 
det, som vi lever af og glæder os over. Kir-
ken er pyntet med høstens afgrøder, så kom 
og vær med til at fejre og sige tak. 
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Vigelsødagen søndag den 6. august 

Omtale af Vigelsø-dagen ved Keld B. Hansen 

Kirken i Skovløkkeområdet (Østrup, 
Skeby og Gerskov kirker) arrangerer 
"Vigelsødagen", som er for hele famili-
en og folk i alle aldre.  Tilmelding ikke 
nødvendig. 
 
Sejl med Lunden til Vigelsø 
På Vigelsødagen er der gratis sejlads fra 
Klintebjerg til Vigelsø mellem kl. 14 og 15. 

Retur kl. 17.30 eller kl. 19. 
 

Dagens program: 
 

Mellem klokken 14 og 16: Se dig om-
kring på Vigelsø 
Gå omkring og udforsk den spændende ø. 
 
Følg naturvejleder, Jan Langebæk, og få 
mere at vide om Vigelsø. 
 
Klokken 16: Gudstjeneste 
Vær med til friluftsgudstjeneste i det grønne 
ved Keld B. Hansen. Musikerne Hanne 
Askou, violin, og Frode Andersen, accorde-

on, står for musikken til gudstjenesten. 
 
Klokken 16.30: Klassisk koncert 
Derefter er der klassisk koncert med Duo 
Askou / Andersen, der i år har operasolister-
ne Mette-Maria Øyen og Thomas Storm fra 
Odense med. 
 
De fire musikere vil optræde med en kon-

cert i 2 afdelinger. Første halvdel er en hyl-
dest til den fynske komponist Carl Nielsen. 
Vi skal høre nogle af hans mest elskede 
sange, salmer og musik. Komponisten boe-
de selv på Vigelsø hver eneste sommer mel-
lem 1886 og 1915 (i alt 26 år) og spillede 
kammermusik og holdt sommerferie. Nu 
genoplives traditionen med klassisk musik 
på øen om sommeren. 
 
Koncertens anden afdeling består af sange 
og revyviser i den lettere genre. I år er det 
50 år siden den uovertrufne melodismed, 
Kai Normann Andersen, døde, men hans 
elskede sange og melodier lever stadig vide-

Sangerne Thomas Storm og Mette-Maria Øyen samt Hanne Askou (violin) og Frode Andersen 
(akkordeon) deltager i Vigelsødagen. 
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re i bedste velgående. Der vil også være 
musik af hans samtidige komponistkollega 
Sven Gyldmark, hvis musik er kendt fra 
utallige gamle danske film - ikke mindst de 
fynske Morten Korch film. Kom og nyn med 
på Skærslipperens forårssang og Poul Rei-
chardts største hits! De to unge solister kan 
med garanti levere dem mindst lige så char-
merende som Poul Reichardt og komponi-
stens muse og samlever, skuespillerinden 
Ellen Gottschalck. 
 
Spisning / grill med Kreamor 
Efter guf til øregangene skal vi også have 
lidt godt til ganen! 
 

Kreamors Køkken ved Renie Lundaa Rexbye 
fra Hasmark, putter urter fra Vigelsø i gry-
den og bidrager med spændende tilbehør til 
aftenens middag. 
 
Vi slutter af med fællesspisning. Der er 
tændt op i den store grill - medbring selv 
kød eller hvad I ønsker at grille. Med-
bring også drikkelse og bestik / ser-
vice. Vi sørger for tilbehøret. 
 
Det bliver garanteret en hyggelig dag, så 
forhåbentlig kommer du / I også med :-) 
 
PS: Arrangementet er velvilligt støttet med 
kulturmidler fra Nordfyns Kommune. 

Renie Lundaa Rexbye, også kendt som 
”Kreamor” deltager i Vigelsødagen den 
6. august. På Vigelsødagen putter hun  
spiselige urter, der gror på Vigelsø, i 
gryden, og dermed leverer hun et lo-
kalt tilbehør til middagen.  
 
Renie er opvokset i Hasmark og nu igen 
bosat der sammen med sin mand, Christian, 
samt deres tre børn, Camille, Frederik og 
Mikkel.  
 
Renie er (som sin mand, Christian) uddan-
net kok, og hun oplever en stor glæde ved 
at anvende råvarer fra egen have samt at 
lave nye og velsmagende retter. I en årræk-
ke var hun ansat på en efterskole, hvor hun 
underviste eleverne i sin kreative og lystba-
serede madlavning, og der oplevede hun, at 
elever og forældre efterspurgte hendes op-
skrifter. 
 
Det blev faktisk begyndelsen til, at hun delte 
sine opskrifter med venner og bekendte på 
facebook. Og i dag, få år efter, har hun sin 
egen side på facebook. Siden hedder 
”Kreamors køkken”, og der har hun, som 
hun udtrykker det, ”pludselig” fået over 
27.000 følgere. På siden kan enhver hente 
et væld at Renies kreative opskrifter.  

Desuden har hun hver måned i det sidste 
1½ år lavet madplaner til 1000 abonnenter.  
 
Glæden er drivkraften i hendes arbejde, og 
glæden deler hun med sine børn. Sammen 
dyrker de mange af deres grøntsager, og 
sommetider hjælper de hinanden med at 
lave maden. Det er en dejlig måde at være 
sammen på, siger Renie. 

”Kreamor” på Vigelsødagen 

Kreamor, Renie Lundaa Rexbye. Foto: CMP 
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I anledning af Vigelsødagen bringes denne artikel ved Lars Larsen, Østrup 

Carl Nielsen på Østrupgård og Vigelsø 

Samtale med Lars Urban Rasmussen 
For nogle år siden var jeg på besøg på 
Østruplund for at interviewe centerlederen 
Lars Urban Rasmussen til kirkebladet i an-
ledning af, at ombygningen af slottet var 
ved at være ved vejs ende. Det blev til en 
god snak med et spændende menneske, og 
det var også spændende at blive vist rundt i 
det enorme hus. Under samtalen fortalte 
Lars Urban mig, at Carl Nielsen for mere end 
100 år siden havde haft sin gang på slottet, 

og han viste mig to billeder, han havde 
hængende på sit kontor: et hvor vi ser en 
ung Carl Nielsen i et lille ensemble, der spil-
ler i riddersalen, og et af en lille sang, han 
havde komponeret til slotsfruen Marie Møl-
ler. ”Jeg holder af din lette Gang”, hedder 
den, og den er dateret den 11. juli 1906. 
Lars’ oplysninger var helt nye for mig - og 
vildt spændende, synes jeg. Tænk, at den 
verdensberømte komponist havde haft sin 
gang på vores kanter! 

 
Jeg besluttede mig derfor for at grave lidt 
videre og fandt bl.a. ud af, at Carl Nielsen 
havde en søn fra før han blev gift, der var 

kommet en del hos sin familie i Klintebjerg. 
Men relationen til Østruplund kunne jeg ikke 
finde noget om i de bøger, jeg søgte i. Den 
forblev derfor lukket land indtil jeg læste de 
spændende ting, den utroligt vidende lokal-
historiker Bjarne Fredberg Knudsen havde 
gravet frem af gemmerne. Det er frem for alt 
hans oplysninger det følgende bygger på, og 
det er tænkt som en optakt til Vigelsødagen 
den 6. august, som Keld vil skrive lidt om her 
i bladet. Her vil der bl.a. (igen) blive spillet 
musik af Carl Nielsen. Ja, måske bliver der 
ligefrem lejlighed til at høre – og synge den 
lille sang til Marie Møller. 
  
Carl Nielsens tilknytning til Østrupgård 
Mange har måske set Erik Clausens filmatise-
ring af Carl Nielsen biografien: Min fynske 
barndom. Den slutter – som bogen gør det – 
med, at den unge Carl rejser til København, 
hvor han 1. januar 1884 skal starte på den 3
-årige uddannelse på Musikkonservatoriet 
med violin som hovedinstrument.  
 
Carl var en flittig ung mand, men som i tiden 

Carl Nielsen ses spille i  
riddersalen på Østrupgård 
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som regimentsmusiker i Odense nøjedes 
han ikke med at øve sig og spille. Han kom-
ponerede også og fik i 1888 sit første gen-
nembrud med Suite for Strygere, der urop-
føres i Tivoli. En måned senere kunne man 
høre værket i Odense, hvor komponisten 
selv dirigerede værket, der i kirkehistorike-
ren Jørgen I. Jensens bog: ”Carl Nielsen – 
Danskeren” beskrives som ”en perle, et lille 
mirakel” – og det blev da også med tiden 
betragtet som hans ’signaturkomposition’. 
 
Det følgende år blev den unge Carl ansat 
som violinist i verdens ældste og landets 
fineste orkester: Det kongelige Kapel som 
nr. 657. Det skete kort tid før Holger Elias 
Møller blev medlem som nr. 658, og forhol-
det mellem dem udviklede sig snart til et 
dybt venskab.  Holger, der var søn af den 
Elias Møller, der i 1881-82 byggede den 
imponerende hovedbygning til Østrupgård, 
var også noget af et geni. På få år blev han 
ingeniør samtidig med, at han uddannede 
sig til at blive så dygtig en violinist, at han 
kunne blive ansat i Kapellet. Ja – og ikke 
blot dér. Han var nemlig ligeledes medlem af 
den stadigt eksisterende Kammermusikfor-
eningen af 1868, der var blevet skabt af 
cellisten Franz Neruda samt af den meget 
berømte Nerudakvartet – opkaldt efter sam-
me Franz.  
 
Musikfestival på Østrupgård og Vigelsø 
Men Holger nøjedes ikke med at spille i Kø-
benhavn. Han var i 1886 blevet gift med 
Marie Rørdam, og tre år senere købte fade-
ren Vigelsø og byggede Vigelsøgård, hvor 
Holger boede med sin familie indtil han i 
1895 overtog godset. Det var også her de 
musikere fra Kammermusikforeningen boede 

og øvede, som Holger inviterede til musikfe-
stival på Østrupgård og på Vigelsø fra 1889 
og frem til 1915. Formelt var det ikke Hol-
ger, der stod for disse arrangementer, men 
derimod – lidt skælmsk - Østrup Kommunes 
Sygeplejeforening. Sommerkoncerterne, der 
var skabt til glæde for lokalbefolkningen, var 
især strygekoncerter, og bl.a. spillede Ne-
rudakvartetten, hvor Holger – som nævnt –  
var medlem, ligesom han også var medlem 
af Vigelsöe Kvintetten. 
 
Carl deltog naturligvis også som optræden-
de, som man kan se det af billedet på Lars 
Urbans kontor. Og fire år efter gennembrud-
det med Suite for Strygere blev hans Stryge-
kvartet nr. 2 uropført i Odd Fellow Palæet. 
Værket blev meget positivt anmeldt, og det 
blev naturligt nok hovedstykket på Østrup-
gård samme sommer.  
 
Carl var imidlertid ikke blot gæst hos Holger 
og Marie i forbindelse med sommerkoncerter
-ne. Det dybe venskab og den gensidige in-
spiration, der var mellem dem, lader Carl 
ane i et interview et par dage før premieren i 
1906 på den muntre opera Maskarade, hvor 
han sagde: ”Det er en gammel ide, jeg alle-
rede for 15 år siden fik da en af mine ven-
ner, godsejer Holger Møller sagde, at han 
mente, jeg måtte have humør til at skrive 
musik af den art…” Så hvem ved? Måske er 
dele af musikken til Maskarade blevet til på 
Østruplund – ligesom også den lille sang til 
Marie blev det. 

*** 
Det er i år 100 år siden Holger døde, og 
hans indsats og betydning – også og måske 
især musikalsk – kunne man jo mindes på 
Vigelsødagen her i begyndelsen af august. 

 
 
 
 
 

Carl Nielsen opholdt sig på  
Vigelsøgård 26 somre i træk.  

Han spillede også der. 
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Over hele Fyn afholdes for første gang ”Kirkens Døgn” 

3 tilbud ved Kirkens Døgn den 8. - 9. sept. 

Esther Rützou er forfatter og fortæller og 
har bl.a. taget initiativ til en fortællescene i  

Faaborg 

Esther Rützou fortæller om dengang, 
da Luthers reformation kom til Fyn. 
 
Hun præsenterer sit foredrag ”Katekis-
muskuppet” sådan her: 
 
”I fortællingen ‘Katekismuskuppet’ fortæller 
jeg om dengang, reformationen ramte Fyn. 
 

Om Peder Laurentsen fra København, der 
gør livet surt for prioren på klostret i Assens,  
 

om Sadolin fra Viborg, der udnytter biskop-
pens fravær til at udlevere Luthers katekis-
mus til alle stiftets præster – og forlange at 
de bruger den.  
 

Og om den uheldige præst fra Tryggelev, 
der får stjålet sin menighed. Det sker da 
tyveknægten - en luthersk prædikant - der er 
kommet helt fra Rudkøbing, og som nu står 
der og prædiker for menigheden, så præsten 
slet ikke kan komme til.” 
 

Kom derfor indenfor til et spændende fore-
drag. 

Fredag den 8. september kl. 19.30. Sted: Gerskov kirke 

Fredag den 8. september kl. 17.00. Sted: Skeby kirke 

Nutiden opleves af mange som fyldt med 
travlhed og uro og krav, der stilles. Nogle 
oplever, at jeget sættes under pres for at 
yde det optimale. 
 
Denne meditationen gør brug af ”Kristus-
kransen”, som er perler på en krans - perler, 
der åbner op for hver deres meditationsem-
ne. 
 
Hensigten er at finde ro og fred 
 
Denne meditation er en begyndelse, som 
man eventuelt kan bygge videre på. 
 
Meditationen ledes af Keld B. Hansen  
(præsten) 

En halv times meditation med tid til ro, 
stilhed og eftertanke. 
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14 sange, der tilsammen har fået titlen HVA 
SÅ LUTHER, er blevet til en uhøjtidelig caba-
ret og folkelig koncert om Martin Luthers liv 
og tanker.  
 
Musikalsk spænder det vidt fra skillingsviser 
om Martin Luther og hans kone Katarina von 

Boas’ liv til rockmusik, fra renæssancemusik 
til popmusik, fra støjende protestsange til 
stille hymner om korsteologi og treenighed.  
 
En tredjedel af koncerten er folkelig fælles-
sang, og det hele skal høres med et glimt i 
øjet! 

”Hva så Luther?” 
Cabaret-koncert 
med rockguitar 
og kirkeorgel 

Lørdag den 9. september kl. 19.30. Sted: Østrup kirke 

Orkesteret består af: sangerinden Betty 
Gregers Arendt, der er farverig kirkemusiker 
ved Haslev kirke 
Rockguitaristen Christian Arendt, der er den 
oprindelige guitarist i rockbandet MALURT 
Organisten Peter Arendt, der er kendt over 
hele verden for sit arbejde med ny musik.  
På klaveret spiller Søren Andresen, der er 
kirkemusiker ved Sdr. Bjert Kirke og leder af 
værkstedet GudstjenesteLIV 
Rytmegruppen udgøres af: Anders Pe-
dersen på slagtøj og cajun, som også er 
kendt som trommeslager med Anne Linnet 
og Anne Dorthe Michelsen.  
På kontrabas er det provsten fra Nørrebro, 
Per Vibskov. 

NB: Der er gra-
tis adgang til 
koncerten. 

På billedet ses: 
Christian Arendt, 
Betty Gregers 
Arendt og  
Anders Pedersen 
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Tilflytterinterview ved Keld B. Hansen 

Friluftsfolk flytter til Østrup 

Tirsdag den 27. juni ringede min tele-
fon. Det var Marian Rose Frederiksen, 
der henvendte sig for at høre mere om 
shelteren ved den grønne plads i 
Østrup. Hun fortalte, at hun og hendes 
mand, Thomas, ønskede at overnatte i 
shelteren mellem torsdag og fredag i 
den samme uge. Samtidig fortalte hun, 
at de havde købt hus i Østrup, nemlig 
Strøbyvej nummer 44, og at de skulle 
flytte ind den 1. september.  
 
Henvendelsen fik mig til at tænke, at 
jeg kunne tage et indflytterinterview 
med de to allerede før de flyttede ind, 
og at jeg kunne møde dem ved shelte-
ren torsdag aften. Hurtigt fik vi en af-
tale i stand om at mødes ved deres logi 
torsdag aften.  

Det blev et meget hyggeligt møde med de 
to kommende tilflyttere. Aftenen var lun, 
fuglene sang, vi havde udsigt til tingstedet 
og den lille sø, og bag Thomas og Marian lå 
shelteren, som opførtes sidste år. Sovepo-
serne var allerede bredt ud, så der var gjort 
klar til natten.  
 
Ivrige friluftsfolk 
I løbet af samtalen fortalte de mig, at de 
bor i Odense, og at de er ivrige friluftsfolk. 
De to har en aftale med hinanden om, at de 
en gang om måneden hele året tager ud og 
overnatter i shelter. De fortæller, at det altid  
giver dem en dejlig oplevelse - en anledning 
til at være sammen og puste ud og stresse 
af. Det er ganske enkelt noget, de meget 
nødigt vil undvære.  
 

Thomas Rose Christensen og Marian Rose Frederiksen 
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De kan fortælle, at de har overnattet i shel-
ter forskellige steder i Jylland og på Fyn. De 
holder også meget af at tage til det sydfyn-
ske øhav, hvor de har overnattet på Bjørnø 
og Skarø. Sådan en lille ø er en verden i sig 
selv, og det er spændende at tale med dem, 
der har levet hele deres liv sådan et sted.  
 
Pædagog og kontorelev 
Marian er pædagog. Hun har i ni år arbejdet 
med autistiske børn på Lumby Skoles Cen-
terafdeling. Det er en skole med over tres 
elever, og den modtager elever både fra 
Odense kommune og Nordfyns kommune. 
Thomas er kontorelev hos firmaet Geck i 
Vissenbjerg.  
 
De holder sig i form 
Det er tanken, at når de flytter til Strøbyvej i 
Østrup, så vil de gerne cykle på arbejde. 
Marian får 6½ kilometer til sin arbejdsplads i 
Lumby, så hun har et ønske om at cykle hver 
dag. Thomas kommer til at tage bilen til 
Vissenbjerg en gang imellem, men han vil 
gerne cykle på arbejde op til tre gange om 
ugen. Så man må sige, at de to tilflyttere 
sørger for at holde sig i form.  
 
Thomas løber også gerne en tur, og han 
nyder at komme ud både sommer og vinter. 
Inden for de sidste 2½ år har han løbet 35 
maratonløb, og så har han løbet fire ultraløb. 
Et ultraløb er et løb på over 50 kilometer. 
Det længste, han har løbet, er 85 kilometer  
og imponerende 130 kilometer over to dage. 
 
Deres nye bopæl på Strøbyvej i Østrup 
Thomas og Marian fortæller, at det i grunden 
var en tilfældighed, at de fandt deres hus i 
Østrup. For øjeblikket bor de i Odense M, og 
de kunne mærke, at de trængte til at flytte 
til roligere omgivelser på landet. De fik et tip 
om, at huset på Strøbyvej 44 var til salg, og 
da de så huset, faldt de straks for det. Huset 
har også en stor grund, hvor de kan slappe 
af, og hvor de måske også får bygget deres 
egen shelter.  
 
Østrup ligger jo et sted, hvor der er kort til 
bussen og også til Odense, tilføjer de, og 

derfor har man både fordelen af at bo på 
landet samtidig med, at man hurtigt kan 
komme ind til byen. Thomas fortæller, at 
han holder meget af at fiske, og derfor er 
han glad for, at Østrup ligger forholdsvist 
tæt på vandet. 
 
Foreningsmennesker 
De to glæder sig til at flytte på landet, og de 
fortæller, at de glæder sig til at møde den 
lokale befolkning. Derfor sagde de også 
straks ja til at lade sig interviewe. Så ved 
folk jo lidt om hvem vi er, forklarer de, og så 
kommer vi forhåbentlig hurtigere i gang med 
at hilse på hinanden.  
 
De forklarer, at de har det med at engagere 
sig, der hvor de bor. De er begge forenings-
mennesker, især inden for sport. I Fruens 
Bøge har de været med til at arrangere ma-
ratonløb, og de har også været med til at 
arrangere loppemarkeder. 
 
Farvel og tak 
Da vi har talt sammen i en times tid, siger 
jeg farvel og tak for samtalen. Jeg kører 
hjem igen, og Thomas og Marian sætter 
snart kursen mod shelteren, hvor de skal 
tilbringe natten. Jeg tager derfra med en 
god forventning til, at de to aktive menne-
sker snart flytter ind i vores lokalsamfund. 

Shelteren i Østrup 
Shelteren er beliggende ved ”Den grønne 
Plads” på Klintebjergvej. Den er opført med 
støtte fra Nordfyns kommune og Lions Club. 
 
Den er opført i 2016 af Lars Larsen og Her-
man Hansen (begge fra Østrup), og den er 
til fri afbenyttelse.  
 
Shelteren har plads til op til fem overnatten-
de. Ved shelteren er der et bålsted, et bål-
fad og et bord– og bænkesæt.  
 
Der er idyllisk ved shelteren. Den ligger til-
bagetrukket i forhold til Klintebjergvej, og   
ved Den grønne Plads er der et tingsted 
samt en sø med ænder. Den sjældne isfugl 
holder også til ved søen. 



Hvornår                   Tema for gudstjenesten Gerskov Skeby Østrup 

Søndag 6/8                  Om de falske profeter   10.30 (KBH) 

Søndag 6/8                           ”Vigelsødagen”  På Vigelsø fra kl. 14.00 (se side 4-5) 

Søndag 13/8          Den uærlige godsforvalter  10.30 (KBH)  

Søndag 20/8        Jesus jager kræmmerne ud      19.30 (SLS) 

Søndag 27/8    Den ydmyge og den overlegne             10.30 (KBH)   

Søndag 3/9         Jesus helbreder en døvstum                     10.30 (SLS) 

8. - 9. sept.:       ”Kirkens døgn” (se side 8-9)    

Søndag 10/9         Fjordens Dag gudstjeneste i Klintebjerg Kl. 10.30 (KBH) 

Søndag 17/9                 Om taknemmelighed 9.00 (SLS)   

Søndag 24/9                    Om ubekymrethed  19.30 (SLS)   

Søndag 1/10                      Høstgudstjeneste   10.30 (KBH) 

Døbte: 
Johan Damholt Norman 
Lukaz Aagaard Thomassen 
 

Viede: 
Anne-Sofie Sørensen og 
Mathias Munkholm  
Sørensen 

 
 

NAVNE 

GUDSTJENESTER 

Provst Keld B. Hansen, 23474144; 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 Lønsborg Saxbjørn 

Kirkens hjemmeside: www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk  
Kirkens facebookgruppe: ”Din lokale kirke - facebookside for Østrup, Skeby og Gerskov 
kirker” 
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. 


