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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. 
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. 
23474144 / kha@km.dk for at få en samta-
le eller aftal, at I mødes. 

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 

”Og det skete i de dage…” 
Med disse ord starter Lukas på det juleevan-
gelium, som han har skrevet, og som vi 
læser i kirkerne juleaften. 
 
Jesu fødsel som noget, der virkelig er 
sket 
For Lukas er det vigtigt, at få fortalt, at hi-
storien om Jesu fødsel ikke er noget even-
tyr, men at historien om Jesu fødsel er en 
historie, der virkelig er sket.  
 
Derfor er Lukas omhyggelig med at nævne 
historiske personer. Han nævner Augustus, 
der på den tid var romersk kejser. Han 
nævner også en anden historisk person, 
nemlig Kvirinius, der var guvernør i det 
nærliggende Syrien. Og juleevangeliet næv-
ner konkrete byer: det nævner Nazaret, 
hvor Josef og Maria kom fra, og det nævner 
den lille by Betlehem. Det var der, i en by 
på landkortet, Jesu fødsel foregik, og der-
med ikke i en eventyrverden.  
 
At Jesus virkelig har levet bliver bekræftet 
af historikere i det første århundrede. For 
eksempel den ikke-kristne historiker, Jose-
fus, der nævner Johannes Døberen, Jesus 
og flere af apostlene.  

Derfor er der heller ikke i dag nogen tvivl 
om, at Jesus har levet, og at mennesker helt 
fra begyndelsen har troet på, at han er Guds 
søn.  
 
Det er os, Jesus kommer til 
Men det næste man kan sige om Jesus er, at 
han er Guds søn. Det bliver en sag for troen, 
og det er det, der forkyndes i kirken: at Je-
sus er Guds søn og verdens frelser.  
 
Det er, når han er guddommelig, at han 
skiller han sig ud og bliver mere end Augu-
stus og Kvirinius og alle andre historiske 
personer.  
 
Og det er, når han er guddommelig, at han 
griber ind i vores tid.  Derfor handler julen 
først og fremmest om, at han også er vores 
frelser. Der er os, han kender, det er os han 
hjælper, det er os, han elsker. 

Keld B. Hansen 
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Kalender 

Torsdag den 11. januar 2018 kl. 10 til 
cirka 14: 
Nytårskur / træf i Østrup præstegård 
Vi mødes i præstegården kl. 10 til kl. cirka 
14. ARNE  MARIAGER, der er redaktør, 
klummeskribent, boganmelder m.m. har et 
spændende foredrag, som vil interessere de 
fleste. Emnet er ”Et godt grin” :-). Bagefter 
vil menighedsrådet være værter ved en let 
nytårsfrokost. Pris pr. person er 50 kr. Øl, 
vand og snaps kan købes! Tilmelding senest 
den 8. januar 2018 til tlf. 64821390, 
64821665, 22625158  eller 60633617. Med 
venlig hilsen komiteen for nytårstræf:   
Bente K., Ruth, Bente D.P., Helge, Niels og 
Esther.  

11.  

DEC 

11.  

JAN 

Frokostklub for mænd  
tirsdag den 5. december, 2. januar og 
6. februar. Hver gang kl. 11 - 13 
Frokostklubben er altid den 1. tirsdag i må-
neden. Man tilmelder sig ikke, men møder 
bare op med sin madpakke og 40 kr. på 
lommen. Vi giver os god tid til frokosten, og 

så får vi også et foredrag. Stedet er Østrup 
præstegård. 
 
Foredraget den 5. december er ved Es-
ther Langsted, Odense, der er forfatter og 
kunstner. Esther vil fortælle om, hvor hun 
som barn blev brutalt anbragt på et børne-
hjem, og om hvordan det har påvirket hen-
des liv voldsomt.  
 
Den 2. januar: Khaled Miari, Odense, hol-
der foredrag om sit eget liv som flygtning 
fra Libanon. Om hvordan han som ung var 
ikke integreret og kriminel og om hans op-
gave i dag, hvor han hjælper med at inte-
grere utilpassede indvandrer-unge. 
 
Den 6. februar: Fængselspræst, Kamille 
Nygaard, fra Ringe statsfængsel fortæller 
om livet i et dansk fængsel.  

JULEKONCERT 
Lørdag den 16. december kl. 16.00: 
Julekoncert i Østrup kirke med gospel-
koret, Happy Voices 
Østrup kirkes eget gospelkor giver koncert. 
Koret har indøvet mange nye og spillevende 
sange til årets julekoncert. Dørene åbnes kl. 

15.30, og der er gratis adgang. 

12.  

DEC 

JULEKALENDER 

5.  

DEC 

2.  

JAN 

16.  

DEC 

Den levende Julekalender  
i Østrup kirke 
 
En julekalender for både børn og voksne 
med salmer, fortælling, åbning af dagens 
låge og optræden ved skolebørn 
 
1. gang: Mandag den 11. december kl. 
17.00 - 17.30. 
 
2. gang: Mandag den 12. december kl. 
17.00 - 17.30. 

30.  

JAN 

Menighedsrådsmøde for Østrup-Skeby 
menighedsråd den 30. januar kl. 19.00  
Alle menighedsrådsmøder er offentlige, og 
derfor er du velkommen til at kigge med, 
selv om du ikke er i menighedsrådet. 
Sted: Østrup præstegård. 

6.  

FEB 
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Frivillige strikker ”dåbsklæder” 

Beretning fra en strikkeaften ved Keld B. Hansen 

En ny ide er opstået, og det er strikning 
af ”dåbsklæder”. En gruppe af frivillige 
er allerede gået i gang med striknin-
gen. 
 
Det sker en gang imellem, at nye ideer op-
står et eller andet sted i folkekirken, og så 
breder de sig med lynets hast til hele landet.  
 
Tidligere har det for eksempel været baby-
salmesangen, der har bredt sig til alle hjør-
ner og kroge af kongeriget. Det samme gæl-
der for frokostklubber for mænd, pilgrims-
vandringer, meditation og nytårskur. 
 
Strikning af dåbsklæder 
Inden for det sidste år er der opstået flere 
hundrede grupper landet over, der strikker 
dåbsklæder. Det vil sige, at man strikker den 
klud, som præsten tørrer barnets hoved 

med efter dåben, og når barnet er døbt, får 
forældrene dåbsklædet med hjem til minde 
om dåben.  
 
Her hos os fik Marianne Risum færden af, at 

nu var der opstået en ny idé, og derfor satte 
hun sig i bevægelse for, at vi kunne få en 
gruppe af personer, der strikker dåbsklæder. 
I august blev der på kirkens facebookside 
(”Østrup, Skeby og Gerskov kirke”) efterlyst 
folk med interesse for ideen, og siden da 
har vi haft en strikkegruppe på 7 personer. 
 
Strikning hos Lene 
Alle syv er kvinder, og jeg var sammen med 
dem, da de mødtes hos Lene til deres tredje 
strikkeaften.  
 
Jeg oplevede, at stemningen var rigtig god. 
Der blev strikket, og snakken gik. Anne Lou-

Fra venstre mod højre er det Marianne, Anne Louise, Barbara, Anne-Marie og Lene. Foto: CMP 
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De strikker dåbsklæder:  
Marianne Risum, Østrup 
Lene Larsen, langhede ved Søndersø 
Bente Karlsen, Daugstrup 
Anne Louise Bondegaard Jørgensen, Lindø 
Barbara Dahl, Skovgyden 
Anne-Marie Jensen, Bogø 
Birgit Vingborg, Klintebjerg 

ise fortalte, at hun finder det super hyggeligt 
at strikke. Anne Marie kaldte det meditativt, 
og Lene gav udtryk for, at hun ved striknin-
gen kan være med til at give i forhold til alt 
det, hun får i kirken.  
 
Alle finder det meget hyggeligt at strikke. 
Man strikker både til møderne og derhjem-
me, og allerede på nuværende tidspunkt har 
man opbygget et lille lager af dåbsklæder 
klar til brug.  
 
De første forældre har allerede fået et dåbs-
klæde foræret. Klædet lægges i en lille fin 
æske med et billede af den kirke, barnet 
blev døbt i.  
 
Interesserede kan melde sig 
Marianne Risum, der tog initiativet til grup-
pen, fortæller, at gruppen er åben for flere 
deltagere. Hvis man har lyst til at melde sig, 
skal man endelig gøre det til hende. Marian-
ne har telefon nummer 40 17 83 80. 

Marianne Risum. Foto: CMP 

Vi ønsker vore 

læsere  

en glædelig jul 

Dåbsklæde. Foto: CMP 
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Yvonne Durup fra Skovgyden skriver om sin kunst 

  NY KUNST I KONFIRMANDSTUEN 

Alle har en mening om kunst, 
måske bliver man forarget, 
måske glad eller bare lige-

glad. Men en ting er sikkert, 
der er kommet et nyt kunst-
værk i konfirmandstuen. 
 
Tilblivelsen 
De fleste kender det sikkert 
godt, at man bliver spurgt 
om en opgave, og så går 
man og grubler lidt over, om 
det er noget, man vil deltage 
i. Sådan var det også for mig, 
da Keld en dag i maj spurgte, 
om jeg ville lave noget kunst 
til konfirmandstuen. Jeg har 
aldrig før beskæftiget mig 

med religiøs kunst, så jeg gik i gang med at 
læse i Det nye Testamente. Jeg studerede 
også andre kunstnere og fandt ud af, at der 
er lavet en del kunst til kirkerummet af bl.a. 
Bjørn Nørgaard, Per Kirkeby og Christian 
Lemmerz blot for at nævne nogle. Jeg blev 
inspireret, ideen kom til mig, og jeg sagde 
”ja tak”. 
 
Ideen 
Værket blev til et Triptykon. Det er et tre-
delt billede, der ofte bliver brugt som alter-
tavle. Det består af et midterparti og to 
bevægelige sidefløje, som kan lukkes foran 
midterpartiet. Dette Triptykon har skoletav-
len som midte, og når man åbner de to 
sidefløje, er der et malet billede på hver af 
de to halvdele. Det ene er en fortolkning af 
”Jesus dåb” og den anden af 
”Opstandelsen”. Den grønne skoletavle er 

også en fortælling, den skal man (Keld) 
bare selv udfylde. Når lågerne lukkes, ser 
man et kors af mosaik i blåt og hvidt porce-
læn.  
 
 

Når billedet er lukket ses på forsiden et kors, der er lavet af 
knuste tallerkener                                                Foto: CMP 

Yvonne Durup. Foto: CMP 

Konfirmandstuen ved Østrup præste-
gård har fået ny og meget flot kunst 
fremstillet af Yvonne Durup, der bor 
på Skovgyden. Yvonne  skriver her om 
sit kunstværk: 
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Om Yvonne Durup: 
Bor på Skovgyden 42, Ørritslevskov, sam-
men med sin mand Jesper og sønnen Mari-
us. Er uddannet sygeplejerske fra Holbæk 
sygeplejeskole i 1989 og akupunktør i 2008. 
Er autodidakt kunstner siden 2003. Har ar-
bejdet med billedkunst og eksperimenteret 
med forskellige udtryksformer som bronze, 
træ, foto mv. Yvonne har haft værker med 
på HCA-festival`s censurerede udstillinger 
og udstillinger i diverse kunstforeninger, 
bl.a. TV2 , samt hos John Bonnesen Wolff i 
Klintebjerg Galleri.  Studerer i fritiden kunst-
historie på Folkeuniversitetet.  

Processen 
Det er nogle gange godt, at man ikke på 
forhånd ved, hvad man har kastet sig ud i. 
Og jeg må indrømme, at jeg indimellem har 
haft nogle praktiske problemer. Så er det 
godt at have nogle mænd i huset, som ved 
noget om udskæring af plader, rette vinkler 
og søm og skruer. Men det jeg synes er 
mest spændende er selve den kunstneriske 
proces. Den har været delt i to. Først har 
jeg lavet mosaik korset og dernæst de to 
billeder. Porcelænet til korset er fundet i 
genbrugs forretninger. Det er herefter slået 
itu og sat op og fuget. Omgivelserne er lavet 
i forskellige blå nuancer. Jeg har lavet man-
ge tests på korset inden det rigtige udtryk 
kom frem. Billederne er malet både med 
akryl og oliemaling i flere lag; her er det til 
gengæld en mere hurtig og intuitiv proces.  
 
Motiverne er hentet fra Bibelen, og det har 
været et lærerigt og inspirerende møde med 
kristendom og kunst. Det bliver nok ikke 
sidste gang. 
 
NB. Hvis du har lyst til at se kunstværket, så 
ring på hos præsten og bed om at se det :-) 

Når billedet er åbent ses Jesu dåb på den 
venstre fløj                                 Foto: CMP 

Og på den højre fløj hedder billedet 
”Opstandelsen”                           Foto: CMP 

Her ses tavlen og de to sidefløje.  Foto: CMP 
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Artikel ved Keld B. Hansen 

Med konfirmanderne til Fredericia 

På besøg i Lyng Kirke På den jødiske kirkegård 

Onsdag den 22. november var Birgit 
Vous  og Keld på tur med de 15 konfir-
mander, som er Camilla, Nikoline, Ka-
trine, Ida-Marie, Asta, Max, Oliver, Sa-
rah, Mads, Ellen, Louise, Gustav, Fre-
derik, Clara og liv. 
 
Turen gik til Fredericia, som er en fæst-
ningsby, og som i slutningen af 1600-tallet 
blev en by, hvor der var religionsfrihed. Det 
kom til at betyde, at jøder, reformerte og 
katolikker slog sig ned i Fredericia. 
 
Lyng Kirke 
Vi begyndte med at se Lyng kirke, som er  
en folkekirke. Det er en moderne kirke, der 
ligger ned til Lillebælt. Vi mødte kirkens 
præst, Susanne Knudstorp, der blandt andet 
viste os, at trosbekendelsen kan siges med 
fagter. Som du kan se af billedet ovenfor, 
står ”livets træ” midt i kirken.  

Den reformerte kirke 
Derefter gik turen til den reformerte kirke, 
der ligger i det gamle Fredericia. Den refor-
merte præst, Sabine Hofmeister, fortalte os 
om, at de reformerte en gang var flygtet fra 
forfølgelser i Frankrig og havde slået sig ned 
i Fredericia.  
 
Den jødiske kirkegård og voldene 
Efter rundvisningen spiste vi de medbragte 
madpakker, og så var vi ellers klar til at be-
søge byens jødiske kirkegård. Der er vist 
ikke længere nogen, der bliver begravet der, 
men vi så de mange gamle gravsten - man-
ge af dem bar hebraiske bogstaver. 
 
Nu fik vi tid til at gå på Fredericias volde, 
hvor man stadig kan se kanoner. Svensker-
ne indtog Fredericia i 1600-tallet; det var 
også her, vi i 1848 vandt over tyskerne, og 
det skal Landsoldaten minde os om.  
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På en af bastionerne 

Hele holdet ved ”Den tapre landsoldat” Den katolske præst, Jan Ophoff 

Den katolske Kirke 
Til sidst besøgte vi Den katolske Kirke. Vi 
mødte præsten, Jan Ophoff, der som ung 
var flyttet fra Belgien til Danmark for at 
blive katolsk præst. Han fortalte os om, 

hvordan katolske lejesoldater var kommet til 

byen og havde givet anledning til at bygge 
kirken. Præsten fortalte også om nogle af 
forskellene mellem folkekirken og Den katol-
ske Kirke. For eksempel om vievandet, som 
man velsigner sig med, når man kommer 

ind i kirken. 
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Lene: En endnu ikke tilflytter 

Interview ved Keld B. Hansen 

Lene Larsen bor på en gård sammen 
med sin mand, Mogens. De bor på 
Langhede, der ligger sydøst for Søn-
dersø, men de har begge et stort ønske 
om at flytte til Gerskov.  
 
Lene arbejder på daghøjskolen ”Femkanten” 
i Søndersø, hvor man modtager demens-
ramte, mens Mogens arbejder på Vandcen-
ter Syd på Hjorslevvej i Otterup. Mogens 
cykler hver dag til og fra arbejde, og det er 
en af grundene til, at de gerne vil flytte til et 
sted, der ligger tættere på Otterup. Dertil 
kommer, at de bor på en stor ejendom og 
ville foretrække at bo i noget, der er mindre.  

 
Vil gerne flytte til Gerskov 
Derfor begyndte Lene og Mogens at se sig 
omkring efter et sted, hvor de kunne slå sig 

ned, og det har ført til, at de er blevet helt 
vilde med Gerskov. 
  
Gerskov er en utrolig charmerende og uspo-
leret landsby, siger Lene, og når vi kører 
rundt i området, lægger vi mærke til, at alle 
hilser på os - også selv om de ikke kender 
os. Så vi har indtryk af, at her bor mange 
rare mennesker, der kommer hinanden ved. 
 
Vi har også set kirkegården ved Gerskov 
kirke. Det er en oplevelse i sig selv, for den 
er altid så velplejet og fin.  
 
På besøg i Gerskov kirke 
Så var det, at jeg for et par år siden tog 
mod til mig og tog til gudstjeneste i Gerskov 
kirke juleaften, og fra det øjeblik var jeg 
solgt - det var simpelthen så hyggeligt. 
 

Derefter er det gået slag i slag med at jeg er 
blevet mere og mere involveret i kirken, og 
jeg har lært mange af de folk, der kommer 
der, at kende. Der er så mange rare menne-
sker, der kommer i kirken. Man bliver mod-
taget med åbne arme. Jeg havde ikke været 
der ret mange gange før en sagde, at jeg 
kunne løse sognebånd, og det har jeg så 
gjort.  
 
Når man kommer som ny, ser man det soci-
ale i kirken, og det er ikke noget, jeg har 
oplevet tilsvarende andre steder. Nu er jeg 
så kommet med på ”Rejseholdet”, som er 
20 frivillige, der hjælper til med gudstjene-
sten. Nogle af os læser for eksempel tekster 
op. Desuden er jeg kommet med i strikke-
klubben (se side 4 og 5), og det er utrolig 
hyggeligt. 
 
Derfor er tilknytningen til kirken der, og så 
kan vi håbe på, at boligen kommer. Nu går 
vi så og venter og håber, at der bliver et 
godt hus til salg i Gerskov, slutter Lene. 

Lene Larsen. Foto: CMP 



11 

Nyt fra kirkens facebookside ved Keld B. Hansen 

Vores favoritsteder 
På facebooksiden ”Østrup, Skeby og Gerskov 
kirke” har folk de sidste par måneder sat 
billeder ind af deres lokale favoritsted. Mit 
favoritsted er marken uden for præstegår-
den. Her er fantastiske solnedgange, og om 
natten et perfekt sted at se på stjerner. 

Anne Louise Bondegaard Jørgensen 
elsker Lindø, hvor hun bor. Også om natten, 
når hun lufter sin hund.  

Kate Ander-
sen har skre-
vet, at hendes 
favorit er kær-
l i gheds s t i en 
ved Nis lev 
uden for Otte-
rup 

Bærbel West-
phal synes det 
er skønt derude 
ved  Lammesø. 
Området mel-
lem Ølund og 
Lammesø er 
opkøbt af Aage 
V.  Jensens 
fond, og der er 
et rigt fugleliv. 

Birgitte Volkert skriver, at det mest fanta-
stiske ved vores lokalområde ”er for mig at 
ro en tur syd, nord og vest rundt om Vigel-
sø, fordi man får et fuldt view over Odense 
Fjord… 
Vigelsø er perlen i Odense Fjord”  

Hvis du har billeder af dit favoritsted, så sæt 
dem gerne ind på facebooksiden ”Østrup, 
Skeby og Gerskov kirke”. Desuden rummer 
siden nyheder og begivenheder fra vores 
kirker. 



Hvornår                   Tema for gudstjenesten Gerskov Skeby Østrup 

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

Søndag 10/12                     Om ti brudepiger   10.30 (KBH) 

Søndag 17/12                    Zakarias´ lovsang 10.30 (KBH)   

Søndag 24/12                                Juleaften 14.00 (KBH) 16.00 (KBH) 15.00 (KBH) 

Mandag 25/12                             Jesu fødsel   10.30 (KBH) 

Tirsdag 26/12        Om at tage imod frelseren  10.30 (SLS)   

Søndag 31/12                Jesusbarnet på flugt  10.30 (JN)  

Mandag 1/1                   Nytårsdag - fadervor   17.00 (SJ) 

Søndag 7/1             Lad de små børn komme 10.30 (KBH)   

Søndag 14/1           Den samaritanske kvinde   10.30 (KBH) 

Søndag 21/1                             Hvedekornet  10.30 (SLS)  

Søndag 28/1                 De betroede talenter   10.30 (SLS) 

Søndag 4/2              Jesus taler om Guds rige 10.30 (KBH)   

Døbte: 
Emil Høiberg Giselsson 

Christian Romeo Flor  
Johansen 

William Kim Bilberg Poulsen 
 

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; JN er Johannes Nissen; SJ er Suzanne Johansen 

Kirkens hjemmeside: www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk 
Kirkens facebookside: Østrup, Skeby og Gerskov kirke 
Skovløkke Lokalråds hjemmeside: www.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. 


