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Høsten 

Leder ved Keld B. Hansen 

”Mit bedste sted” 
Alle os, der bor her i Østrup sogn og Skeby 
sogn (også kaldet Skovløkkeområdet), har 
sikkert et sted, som vi kalder ”mit bedste 
sted”. Det kan være et sted, hvor vi møder 
andre, eller et sted, hvor vi kan være alene. 
Det kan også være et naturskønt sted. 
 
Vi har bedt Carsten, der er fotograf for kir-
kebladet, om at tage et billede af hans bed-
ste sted. Billedet ser du på forsiden, og det 
viser bænken ude på spidsen af Gersø. Car-
sten skriver følgende om sit bedste sted: 
 
”Bænk på spidsen af Gersø... 
Den naturlige lille højderyg for enden af 
Gersø når man kun ad kystvejen fra Klinte-
bjerg, med mindre man er lokal Gerskovbo-
er, så får man måske lov at bruge de private 
veje. Helt ude for enden er en lille bænk, 
hvor man kan sidde og nyde edderfugle og 
svaler, kigge ud over fjorden til det gamle 
værft, eller dufte til strandmalurt og røllike, 
som vokser overalt. I småstenene langs 
strandkanten finder man med lidt held må-
ske forstenede hajtænder og vættelys.” 
 
Det kunne også være spændende at høre 
om dit favoritsted! 
 
På kirkens nye facebookside (den hed-
der: Østrup, Skeby og Gerskov kirke) 
vil vi gerne høre om dit favoritsted. 
Derfor vil vi gerne bede alle jer, der kan, om 
at lægge et billede og en lille tekst ud, der 
fortæller, hvorfor lige netop det er jeres 
favoritsted. 
 
Det kan få os til at se, hvor dejligt vores 
område er, og måske det giver lyst til at 
opsøge nogle af favoritstederne. 

”Alle gode gaver, de kommer oven 
ned…” 
 
Sådan lyder en linje i Jakob Knudsens salme 
”Vi pløjed og vi så´de”. At alle gode gaver 
kommer oven ned betyder, at alt godt kom-
mer fra Gud. Det betyder, at vi kan vente os 
alt godt af Gud. Gud vil os det godt.  
 
”ALLE gode gaver” betyder, at der er mange 
af dem. Når mejetærskeren kører hen over 
marken, eller man selv plukker bær eller 
frugt, eller man graver kartofler op af jor-
den, så kan man tænke på, at det er gaver 
fra Gud. Det, at man kan spise sig mæt, og 
også det at man møder kærlighed og tilgi-
velse og respekt, det er eksempler på, at 
Gud har en finger med i spillet. Det er ga-
ver, der kommer fra Gud.  
 
At alle gode gaver, de kommer ovenned, 
det er et opgør med, at man kun skal sige 
tak til sig selv og til andre mennesker. Det 
er et opgør med, at at alt godt kun skyldes 
menneskers indsats.  
 
Det er på sin plads, at man hver eneste dag 
siger tak til andre mennesker, for hvad de 
betyder for en. Men vi skylder også at sige 
tak til Gud.   

 
Derfor slutter det vers, som jeg citerede i 
starten, med ordene: 
 
...så tak da Gud, ja, pris dog Gud for al 
hans kærlighed! 

Bænken på Gersø 

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, Kaj Hov-
have og Keld B. Hansen 
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Kalender 

Tal med præsten 
Det kan være tungt at gå alene med sine 
problemer, og det kan være befriende at 
tale med andre om dem. Du kan f.eks. tale 
med præsten, der har tavshedspligt. 
 

Ring eller skriv til præsten, Keld, på tlf. 
64821307 / kha@km.dk for at få en samta-
le eller aftal, at I mødes. 

Høstgudstjeneste i Østrup kirke  
søndag den 18. september 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. 
Efter Gudstjenesten serveres kaffe, kage og 

Lutherøl. 

1.  

OKT 

1.  

NOV 

3.  

OKT 

Frokostklub for mænd  
tirsdag den 3. oktober og tirsdag den 
7. november 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 sin 
rejse til Burma / Myanmar. 

7.  

NOV 21.  

NOV 

24.  

OKT 

Østrup kirke den 24. oktober kl. 19.30: 
Foredrag om Martin Luthers liv ved 
sognepræsten i Søndersø, Lene Kjem-
trup Christensen 
 
Hvordan er det nu med Luther? Med æble-
træet? Med ægteskabet? Med retssagen? 
Luthers biografi indeholder en mængde 
anekdoter, en masse løgn og latin og buldre 
og torden over Stotternheim.  
 
Med reformationens hovedperson og hans 
brogede historie dykker vi ned i et foredrag, 
hvor der også er plads til at grine. 

Menighedsrådsmøde for Østrup-Skeby 
menighedsråd den 1. og 21. november 
kl. 19.00. Den 21. november er det konsti-
tuerende møde. 
 
Alle menighedsrådsmøder er offentlige, og 
derfor er du velkommen til at kigge med, 
selv om du ikke er i menighedsrådet. 
Sted: Østrup præstegård. 

Reformationsgudstjeneste  
den 29. oktober kl. 10.30  
i Gerskov kirke 
Festgudstjenesten markerer, at det var den 
31. oktober for 500 år siden, at Martin Lu-
ther slog sine 95 teser op på kirkedøren i 
Wittenberg og dermed lagde grunden til 
den evangelisk-lutherske kirke og det, der 
fra 1848 blev den danske folkekirke. Vi 
fejrer jubilæet, og vi fejrer, at kirken i de 
sidste 500 år har kunnet udvikle og forny 
sig i forhold til den samtid, den har været 
en del af.  

29.  

OKT 

5.  

NOV 

Søndag den 5. november kl. 10.30: Alle 
helgens gudstjeneste i Skeby kirke.  
De døde mindes: Ved gudstjenesten i Ske-
by kirke mindes vi dem, der i det forløbne år 
døde fra Skeby sogn og Østrup sogn. Dette 
gøres ved at navnene på de afdøde læses 
højt efterfulgt af en stilhed. 



4 

Reformationsartikel ved Lars Larsen, Østrup 

Lidt om Luther og hans betydning i dag 
De sidste 3 år har vi her i kirkebladet 
taget forskud på fejringen af reforma-
tionsjubilæet i år ved at skrive lidt om 
hovedpersonens liv og nogle af hans 
centrale tanker. I denne afsluttende 
artikel er det sigtet at opsummere og 
se lidt på, hvilken betydning Luther 
kan tænkes at have i dag.  
 

Lutherrosen 
I 1517 – altså samme år som han offentlig-
gjorde de 95 teser om kirkens brug af aflad 
- skabte Luther den såkaldte Lutherrose. Det 
smukke billede, som han senere fik lavet 
som signetring, kan betragtes som Luthers 
teologi i kortform. Den teologi han havde 
arbejdet sig frem til efter i mange år at have 
levet et liv, der passende kunne sammenfat-
tes med en filmtitel af Fassbinder: ”Angst 
æder sjæle op.”  

 
Denne fortærende angst var nu afløst af den 
fred og afklaring, som han lod komme til 
udtryk i sin rose, som han beskrev således: 
 
”Det første skulle være et sort kors midt i et 
hjerte, som skulle have sin naturlige farve, 
for at jeg kunne minde mig selv om, at troen 
på den korsfæstede gør os salige. For når 
man tror af hjertet bliver man retfærdig-
gjort.” Hjertet er placeret midt i en hvid rose 
som symbol på, at ”troen giver glæde, trøst 
og fred”, og rosen befinder sig i et himmel-
blåt felt, der symboliserer den ”himmelske 
glæde, som allerede er indtrådt i verden.” 
Og yderst er der en gylden ring som tegn 
på, ”at denne salighed i himlen varer evigt.” 
 
Luthers ’mageløse opdagelse’ var altså, at 
det var troen, der var det afgørende i men-
neskers forhold til Gud. Og det var nyt. Hidtil 
havde han jo troet på, at det var ’gerninger’, 
det kom an på, at menneskets forhold til 
Gud var et noget-for-noget-forhold, hvor 
menneskets frelse afhang af, at det med 
sine handlinger var i stand til at please Gud, 

så det kunne blive frelst. Men netop dét hav-
de jo redet Luther som en mare, for hvornår 
havde han gjort tilstrækkeligt for at formilde 
Gud? Og kunne han ikke læse i Davids 2. 
salme: ”Tjen Herren i frygt. Kys hans fødder 
i rædsel. Ellers bliver han vred, og I går til 
grunde.” 
 
Luthers erkendelse – at ”når man tror af 

hjertet, bliver man retfærdiggjort” eller 
frelst, var han nået frem til ved at læse Bib-
len og især Paulus på en anderledes og dy-
bere måde, end det, der havde været vanlig 
praksis, og med denne læsning kom budska-
bet til at fremstå i et nyt, befriende og sandt 
evangelisk lys. 
 
Men hvordan skal vi forstå Luthers lære om 
retfærdiggørelse af tro? Ja, måske som føl-
ger: tro er ikke noget man skylder Gud, men 

er derimod at betragte som en reaktion – en 
form for taknemmelighed og tillid, der ska-
bes af, at man hører Guds ord. Og de kan i 
al sin enkelhed og storhed sammenfattes i, 
at man i troen er frelst, at Gud – som i lig-
nelsen om den fortabte søn – viser os sin 
barmhjertige kærlighed uden at kræve no-

Luherrosen 
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gen modydelse, for en sådan er uforenelig 
med kærlighedens væsen. 
 
Luthers betydning for nutiden 
Ved jubilæer sker det ofte at skåltalerne for 
hovedpersonen nemt bliver ensidigt positive. 
Det har også været tilfældet, når talen er 
om Luther. Tidligere fremstilledes han ofte 
som Hercules Germanicus, som den kølle-
svingende frihedskæmper, der slog sin tids 
autoriteter for panden og dermed banede 
vejen for den moderne tid.  Eller var man 
teolog var der en tendens til at betragte 
hvert ord af Mesteren som en ufejlbarlig 
sandhed. Begge tilgange er imidlertid lige 
fejlagtige. Luther var som alle andre barn af 
sin samtid, og han havde endog meget mør-
ke sider. Og med sit vulkanske temperament 
ville han utvivlsomt reagere voldsomt og 
uforståeligt på meget af det, man senere 
har tilskrevet ham. Og hvad ærkelutheraner-
ne angår, kan der være grund til at minde 
om teologen Løgstrups ord: ”Af lutter Lu-
therdom blev man u-luthersk. Vil man gen-
tage en fortidig persons tanker på en ny tids 
vilkår, forråder man ham. Enhver inspiration 
af en forgangen tænker, selv den største, 
der ikke baner sig vej gennem en kritik af 
ham, fører til fordærv.” Luther skal derfor 
læses kritisk og ’oversættes’, så hans grund-
tanker iklædes vor tids sprog og erkendelses
-betingelser. 
 
Med det in mente kunne et bud på (lidt) af 
Luthers betydning i dag, måske gå i retning 
af følgende: 
 
Luthers væsentligste indsats lå i, at han 
genopdagede troen for det enkelte menne-
ske og gjorde den til et eksistentielt spørgs-
mål i mødet med en personlig Gud, hvis 
nåde er nær for alle uden gejstlige mellem-
mænd. Opdagelsen virkede som en utrolig 
befrielse for Luther, den gav ham og andre 
”glæde, trøst og fred”. Denne frisættende 
kraft havde han som nævnt vundet efter 
lang tids navlebeskuende og angstfyldt 
kamp for ikke at slå til og være god nok. Og 
denne forvandling kunne nok være nærlig-
gende at nævne også i dag. Karakteristisk 
for nuet er jo, hvis man skal følge psykolo-

gen Svend Brinkmanns analyse i bogen ”Stå 
fast”, at ”samtidens epidemier af stress og 
udbrændthed” skyldes individets reaktion på 
at leve i et samfund, hvor den konstante 
forandring er det eneste stabile holdepunkt. 
Det skaber angst for ikke at slå til, og vi 
holder regnskab med os selv og vores mål 
og er opmærksomme på om vi slår til her i 
livet. Man kunne kalde det vor tids udgave 
af gerningsretfærdighed, og Luthers opgør 
med denne kunne måske bruges i dag, så vi 
får tro på, at vi hverken kan eller skal bære 
al ting selv, ligesom vi hverken kan eller skal 
være ufejlbarlige.  
 

”Luthers opgør kunne måske 
give os troen på, at vi hver-
ken kan eller skal bære al-
ting selv, ligesom vi hverken 
kan eller skal være ufejlbar-
lige” 
 

Nært forbundet med genopdagelsen af troen 
er det, man plejer at kalde Luthers kaldstan-
ke eller kaldsetik, hvormed han ville sende 
kristendommen ud i verden. Negativt betød 
det, at han ophævede bl.a. klostervæsenet 
og cølibatet som noget særlig gudvelbeha-
geligt for at understrege, at hverdagens 
verden er en del af frelseshistorien. Luthers 
tanke er således, at enhver skal leve ordent-
ligt i de sammenhænge, man på forhånd 
indgår i. Tager man det ansvar alvorligt og 

erkender, at man - trods sin frihed - er 
”enhver undergivet”, som han sagde, bliver 
det også tydeligt, at vi lever af forudsætnin-
ger, vi ikke skylder os selv. Derfor skal vi 
ikke løfte alt selv, men indse vores af-
hængighed af andre og andre kræfter. I en 
selvoptaget kultur som vores kalder det på 
en samvittighedsfuld omsorg for hinanden. 
Men omsorgen skal ikke kun gøre sig gæl-
dende i de menneskelige relationer. Den bør 
vides ud så den viser sig som en ærefrygt 

for livet i dets totalitet og kommer til at gæl-
de hele skaberværket og den natur, der ikke 
blot er vores omgivelse, men i endnu højere 
grad vort ophav. 
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KIRKEBLADETS REDAKTIONSGRUPPE 

Keld B. Hansen, Lars Larsen, Sanne Tim-

mermann, Tessa Gjødesen, Peter Kirkeby, 

Alexandra Lund-Tholander, Mikkel Koch 

Lund-Hansen og  Carsten Michael Pedersen. 

Baggrundsartikel ved Lars Larsen, Østrup Orientering ved Keld B. Hansen 

Små biblioteker nu ved  
Østrup, Skeby og Gerskov kirke 

Fra nu af der det muligt at låne bøger 
lokalt. Helt lokalt, nemlig i Østrup, Ske-
by og Gerskov kirke.  
 
Billedet ovenfor er fra Gerskov kirke. Reolen 
står i våbenhuset lige inden for yderdøren, 
og sådan står reolerne også placeret i de 

andre to kirker.  
 

For tiden breder ideen med de små bibliote-
ker sig. Og det gælder også for Fyn. Formå-
let er, at lokalsamfundet får et tilbud mere, 
og at det kan være med til at gøre samme 
lokalsamfund lidt dejligere.  
 
”Free little library” 

Ideen om minibibliotekerne kommer fra 
USA, hvor de har bredt sig med stor ha-
stighed. Rundt omkring ser man masser af 
eksempler med private, der sætter bogkas-
ser og -skabe ud til vejen, så dem, der bor i 
kvarteret eller landsbyen kan låne eller byt-

Minibibliotek i Gerskov kirke / Foto: CMP 

Billede fra en af kirkerne / Foto: CMP 
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Sådan låner du en bog 
Du tager en bog og stiller en anden bog 
ind på reolen i stedet for. Eller også låner 
du en bog og leverer den tilbage senest 
en måned senere. 

Minibibliotek i Østrup kirke / Foto: CMP 

te. Bevægelsen hedder ”Free little libra-
ry” (frit lille bibliotek), og på deres hjemme-
side siger de, at der på verdensplan findes 
mere en 50.000 små biblioteker. 
 
Berlin 
På et besøg i Berlinbydelen Prenzlauer Berg 
så jeg et lille bibliotek indrettet i en to meter 
høj træstamme, der var sat op på et gade-
hjørne. Der var lavet rum ind i træstammen, 
og rummene var forsynet med bøger. Jeg 

kunne se, at der hele tiden kom folk forbi, 
der byttede sig til en eller flere bøger. Det 
var en simpel ide, der var til glæde for man-
ge. 
 
Du har mulighed for at låne eller bytte 
Fra nu af har du mulighed for at låne bøger i 
Østrup kirke, i Skeby kirke og i Gerskov kir-
ke. Kirkerne er åbne i dagtimerne, så du kan 
bare gå ind.  
 
Hvis du låner en bog, kan du låne den i en 

måned. Du kan også frit bytte bøger, og 
hvis du har gode bøger, du gerne vil stille 
ind i en af reolerne, er du meget velkom-
men til det. 
 
Hvis du kommer til at bruge et eller flere 
af de små nye biblioteker, modtager vi 
meget gerne din respons! Du er velkom-
men til at efterlade en lille kommentar 
om, hvad du synes om ideen med et lille 
bibliotek eller om, hvad du synes om læs-
ningen af en af bøgerne. Det er med til at 
give os et indtryk af, om bibliotekerne 
bliver brugt, og om du og andre har gavn 
af dem.  
 
God fornøjelse!! 

Billede fra en af kirkerne / Foto: CMP 

Billede fra en af kirkerne / Foto: CMP 
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Tessa Gjødesen (medlem af kirkebla-
dets redaktion) arbejder som innovati-
onschef på Odense Universitetshospital 
og sikrer, at der arbejdes strategisk 
med innovation for patienternes skyld. 
Det betyder, at man er optaget af, 
hvordan nye innovationstiltag skaber 
værdi for patient, pårørende og perso-
nale, og hvorvidt man kan opskalere de 

mange gode ideer... 
 
Det er en kendsgerning, at vi bliver flere og 
flere ældre, der lever længere end tidligere. 
Det er for så vidt meget positivt. Udfordrin-
gen er, at de efterfølgende generationer er 
mindre, så der bliver færre til at tjene skat-
tekroner hjem til sundhedsydelserne og fær-
re til at tage hånd om os ældre.  Det kaldes 
en velfærdsklemme, og hvordan håndterer 
vi det? 

 
I Danmark bygger vi nye supersygehuse i 
hele landet, hvor vi koncentrerer ekspertise 
og behandling på færre sygehuse med færre 
sengepladser. Hvis vi indlægger færre pati-
enter, eller indlæggelserne er i kortere tid, 
kan vi nemlig behandle lige så mange pati-
enter, som vi gør i dag. Men det kræver 
megen nytænkning og samarbejde mellem 

borgere, hospital og kommu-
ner samtidig med tæt dialog til 
forskere og virksomheder. Med 
innovation og behandling ”på 
distancen” kan vi undgå man-
ge af besøgene på sygehuset 
og unødigt lange indlæggelser. 
Det er til fordel for fremtidens 
patient og pårørende. 
 
Vi er vant til at shoppe på net-
tet, ordne banksager og søge 
byggetilladelse eller daginstitu-
tion online. Vi ordner det hele 
fra mobiltelefonen, når vi har 
tid. Og vi stiller i stigende grad 

krav til sundhedsvæsenet om også at kunne 
få behandling og kontakt til læge og syge-
plejerske, når vi vil. Også selvom det er ”på 
distancen”. 
 
Mobiltelefonen som bro til sundheds-
ydelser 
På Odense Universitetshospital (OUH) har vi 
bl.a. klædt patienterne på til fremtiden ved 

hjælp af app’en Mit Forløb, der er udrullet 
på knap 50 behandlingsforløb og er i brug 
på hospitaler i hele Region Syddanmark. 
App’en erstatter de gammeldags pjecer, der 
blev forældede, kort efter de havde forladt 
trykken, og desuden altid blev væk i bunker-
ne på køkkenbordet. Ud over at finde infor-
mation kan man også logge ind i app’en og 
derved have sit helt personlige patientforløb 
på den mobiltelefon, de fleste af os alligevel 
har i nærheden det meste af døgnet. 

 
Et af de steder, hvor app’en Mit Forløb har 
gjort en markant forskel, er for børn født for 
tidligt og deres forældre. Oftest er for tidligt-
fødte børn indlagt til terminsdatoen, hvilket 
kan betyde flere måneder på hospitalet. Den 
lange indlæggelse gør det svært at komme 
rigtigt i gang som familie og føle sig som 
”mor og far” eller at genoptage det eksiste-

Tessa Gjødesen skriver om sit arbejde på OUH 

Fremtidens patientforløb er et samarbejdsprojekt 

Patienten følger sit forløb via mobiltelefonen 
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Faktaboks 

På OUH sidder 37 innovationskonsulenter 

og arbejder med strategisk innovation på 50 

kliniske afdelinger. Vi er hovedsageligt fi-

nansieret af eksterne midler og tager altid 

udgangspunkt i patientens behov. 

Andel af befolkningen over 80 år: I 2011 er 

det 4% og i 2040 er det 8%. 

I 2045 vil den største befolkningstilvækst 

ske ved de 78-årige. 

rende familieliv med større 
søskende. Og det bliver kun 
mere besværligt, hvis man bor 
langt fra hospitalet, som flere 
vil komme til med fremtidens 
supersygehuse. 
 
Med app’en Mit Forløb kan de 
nybagte forældre bl.a. få vej-
ledning i sondepleje, holde 
videomøder med hospitalet, 
og de får løbende tilsendt 
ernæringsskema baseret på 
udviklingen i barnets vægt. En 
videnskabelig undersøgelse på 
OUH viser, at app’en i gen-
nemsnit har krympet indlæg-

gelsestiden med 19 dage! Det er selvsagt en 
stor gevinst for den enkelte familie, men 
også for hospitalet og for samfundet. 
 
Dronerne er ikke kun legetøj 
Vores stigende krav til behandling, når det 
passer os, påvirker ikke kun den måde vi 

selv har kontakt med hospitalet på. At kunne 
levere behandling ”på distance” og i borge-
rens eget hjem kræver store investeringer 
fra supersygehusene i form af ny teknologi 
(fx udstyr og lokaler til videokonsultationer), 
effektiv brug af data og smidig intern trans-
port på hospitalet samtidig med, at der skal 
skabes et virkeligt tæt samarbejde mellem 
hospital og kommune. 
 
I fremtiden kan en del af den interne trans-
port på supersygehusene klares af droner. 
En drone kan lynhurtigt flyve en blodprøve 
fra patient til analyse i laboratoriet, så pati-
enten kan komme endnu hurtigere videre i 
sin behandling.  
 
På sigt er det også planen at bruge droner til 
transport uden for hospitalets eget område. 
Særligt det vi kalder præhospital er interes-
sant, hvor vi kan se, at hollænderne lige nu 
tester fremsendelse af drone til ulykkessted 
med indbygget hjertestarter og mulighed for 
direkte kontakt til sundhedspersonalet på 
hospitalet. På den måde kan ambulancen 
forberede sig forud for mødet med den til-

skadekomne og behandlingen kan ske 
umiddelbart efter ulykken; det er til gavn 
for den pårørende men også de mennesker, 
der er på ulykkesstedet og måske ikke ved, 
hvordan situationen bedst håndteres. 
 
På OUH samarbejder vi med ingeniørerne 

fra Syddansk Universitet (SDU) og HC An-
dersen lufthavnen, der er den eneste drone 
lufthavn i Danmark. På den måde kan vi 
systematisere innovationsprocessen fra for-
skernes ideer, teste ideerne med inddragel-
se af patienter og personale og videre til 
samarbejde med virksomheder og andre 
aktører for til sidst, at patienterne drager 
nytte af indsatsen. Vi er ikke så langt fra 
fremtiden, som man tror J 

Vi er i forvejen vant til at ordne ”alt” på nettet 
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Interview ved Keld B. Hansen 

Kaj brænder for det lokale 
Kaj Hovhave bor på Skovgyden num-
mer 43 i Ørritslev Skov. Han er næst-
formand i menighedsrådet, og den før-
ste juni i år blev han valgt som for-
mand for Landdistriktsrådet på Nord-
fyn. En dag i september besøgte jeg 
Kaj for at høre om hans liv samt om 
hans engagement i det lokale. 
 
Mens Kaj serverer kaffe og hjemmebagt 
brød, indleder han med at fortælle, at han 
er født på gården, Hovhaven, ved Ubberud 
(deraf efternavnet Hovhave). Da han var to 
år gammel flyttede han og hans familie til 
Otterup, og otte år senere købte hans foræl-
dre en landejendom på Skovgyden. Til land-
ejendommen hørte 16 tdr. land, og det var 
forholdsvist meget dengang i 1950erne. 
 
Som voksen er Kaj vendt tilbage til Skovgy-
den. Her bor han sammen med sin kone, 
Barbara, og hans mor bor stadig på land-
ejendommen nogle få huse derfra. Kaj og 
Barbara har to voksne sønner, Karl Gustav 
og Kristoffer, og nu er det sådan, at  en god 
del af Kaj og Barbaras fritid går med at pas-
se børnebørn i hhv. Odense og Aarhus. 
 
Uddannet ingeniør 
Som ung blev Kaj uddannet som ingeniør, 
og det meste af sit arbejdsliv har han arbej-
det for tyggegummifabrikken Dandy i Vejle.  
 
På Dandy var han teknisk chef, og i det me-
ste af 1990erne var han bl.a. beskæftiget 
med at opføre et pakkeri og senere en tyg-
gegummifabrik i Novgorod i det nuværende 
Rusland. Over en periode på seks år rejste 
Kaj til Rusland en gang om måneden, og 
han husker de år som en meget spændende 
periode. Alle hans besøg i Rusland gav ham 
bland andet mange indsigter i og respekt for 
en helt anderledes kultur. 
 
Engagementet i det lokale 
For et par år siden gik Kaj på pension, og 

han har nu fået tid til at arbejde for udviklin-
gen af sit eget lokalområde. Han fortæller, 
at han godt kan forstå, at alle dem, der bå-
de skal passe job og børn, ikke har tid til at 
gå ind i et aktivt stykke arbejde for lokalom-
rådet. Det havde jeg heller ikke selv, da jeg 
havde job og hjemmeboende børn, fortæller 
han. Men nu er han blevet så privilegeret, at 
han har tid til at engagere sig.  
 
Kaj fortæller, at kommunen for få år siden 
udskrev en konkurrence, hvor man skulle 
komme med sit bud på en udviklingsstrategi 
for kommunen. Den udfordring kunne han 
og Tommy Andersen, der også bor på Skov-
gyden, ikke stå for, så de deltog i konkur-
rencen og vandt en anden præmie. 
 
Den røde tråd i deres udviklingsstrategi var, 
at mennesker af vidt forskellig alder og med 
forskellige behov bør kunne trives med den 
udvikling, der sker i lokalområdet. Derfor 
bør der være uddannelsesmuligheder, trans-
portmuligheder og gode pasningsordninger 
både for børn, unge og ældre, så man kan 
blive i det område, hvor man bor, men også 
tiltrække nye beboere. 
 
Kajs tanker om det lokale 
Kaj fortæller, at for ham er mangfoldighe-
den vigtig. Han siger, at her ude på landet, 
hvor vi bor, er der en styrke i, at vi er meget 
forskellige, og at der desuden findes mange 
forskellige foreninger, institutioner og virk-
somheder. 
 
Lokalråd, menighedsråd, foreninger, enkelt-
personer, institutioner og virksomheder ud-
gør en styrke for et område. Og hvis de kan 
bringes til at ”spille” sammen, kan det gøre 
området endnu stærkere.  
 
Kaj har selv oplevet eksempler på lokale 
initiativer, der med tiden har vokset sig 
stærke. Han nævner håndboldklubben i 
Hessum, som han var medlem af i sine unge 
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dage, og som blev til Otterup Håndboldklub. 
Og han nævner Skebydilettanternes optræ-
den i Skeby forsamlingshus; det, som med 
tiden er blevet til Nordfynsspillene, der hver 
sommer giver forestillinger på Nislevgård 
Efterskole. Dette er for ham eksempler på, 
at man lokalt kan putte små frø i jorden, der 
med tiden kan udvikle sig til noget stort. 
 
Inspireret af et højskoleophold 
I min samtale med Kaj fortæller han blandt 
andet, hvordan han som yngre blev kraftigt 
inspireret ved at tage et par måneder på 
højskole. Det skete, da han i begyndelsen af 
sit arbejdsliv som ingeniør tog orlov fra job-
bet for at tage på Krabbesholm højskole. 
Han fortæller, at der var han revet ud af sit 
vante miljø og kom ind i et miljø, hvor han 
oplevede styrken ved at være sammen med 
mennesker af vidt forskellig alder, livsopfat-
telse og baggrund. Samtidig fik han på høj-
skoleopholdet indblik i Grundtvigs meget 
positive kristendomsopfattelse. Også det 
gjorde et stort indtryk på ham. 
 

Mangfoldigheden herude på landet 
Oplevelsen fra højskoleopholdet og livet på 
landet har det til fælles, fortæller Kaj, at  
mangfoldigheden findes begge steder. I for 
eksempel parcelhuskvarterer i byerne, kan 
man opleve, at folk tilhører det samme soci-
ale lag, men herude på landet er vi meget 
mere forskellige. Og det er virkelig berigen-
de, at vi er så forskellige, siger han.  
 
Formand for Landdistriktsrådet 
Som formand for et nordfynske landdistrikts-
råd repræsenterer Kaj nu kommunens 11 
lokalråd, og samtidig repræsenterer han 
Skovløkken Lokalråd. Det bringer ham jævn-
ligt i kontakt med kommunens politikere, og 
han er på den måde med til at diskutere 
landdistrikternes fremtidige udvikling. Som 
formand vil han gerne være med til at arbej-
de for f.eks. bedre mobildækning og flere 
cykelstier, og hvad der ellers måtte være 
stor efterspørgsel på. Han drømmer om, at 
flere og flere lokale finder glæden ved at 
deltage i egnens folkelige liv. 

Kaj Hovhave; Foto: CMP 



Hvornår                   Tema for gudstjenesten Gerskov Skeby Østrup 

Søndag 1/10                      Høstgudstjeneste   10.30 (KBH) 

Søndag 8/10    Jesus taler imod autoriteterne  14.00 (KBH) 10.30 (KBH) 

Søndag 15/10     Det dobbelte kærlighedsbud 10.30 (SLS)   

Søndag 22/10                       Jesus helbreder   19.30 (SJ) 

Søndag 29/10        Reformationsgudstjeneste  10.30 (KBH)   

Søndag 5/11                               Alle helgen  10.30 (KBH)  

Søndag 12/11                     Tilgivelse eller ej   10.30 (KBH) 

Søndag 19/11Kristendommen og statsmagten        10.30 (KBH)   

Søndag 26/11                     Verdensdommen   10.30 (KBH) 

Søndag 3/12                    1. søndag i advent  10.30 (KBH)  

Viede: 
Kim og Anette Fredensborg 
 

Morten Lund og 
Sofie Skovmand  
Rasmussen  

Døde: 
John Tegner 
 

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 Saxbjørn; SJ er Suzanne Johansen 

Kirkens hjemmeside: www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk 
 

Kirkens facebookside: Østrup, Skeby og Gerskov kirke 
 

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. 


