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Årets konfirmander
En påskelegende
Skeby GF - en klub for ALLE

Stilhed og meditation
Tilflyttere til Gudskov

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

Konfirmanderne
Forsidebilledet viser dette års konfirmander,
der konfirmeres i Østrup kirke søndag den 15. april kl. 10.30
Konfirmanderne er fra venstre:
Gustav Valdemar Asseraf Olesen
Max Faurskov Lindhardtsen
Sarah Sofie Lind Gjødesen
Liv Vest Mogensen
Ellen Sofie Mortensen
Frederik Götke Rasmussen
Nikoline Dalver
Oliver Schønemann Pedersen
Asta Sørensen
Louise Nancy Jensen
Camilla Krüger Pedersen
Katrine Rehhoff Thuesen
Ida-Marie Yndgaard

Gør dagen festlig ved at
hejse flaget for konfirmanderne

Ikke til stede:
Mads Vilstrup Nielsen
Konfirmationen i Østrup kirke
finder sted den 15. april fra

klokken 10.30, og der er mulighed
for at aflevere telegrammer
i kirkens våbenhus
Besøg kirkens facebookgruppe
Navn: ”din lokale kirke - facebookside for
Østrup, Skeby og Gerskov kirker”
Besøg kirkens facebookside
Navn: ”Østrup, Skeby og Gerskov kirke”

Der kan du følge med i alt om kirkelige
hændelser og sociale arrangementer: bryllupper, værkstedskirke, gudstjenester, kirkevitser, vanddag m.m.
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Kalender
29.
MARTS

21.

Gudstjeneste og fællesspisning
Skærtorsdag den 29. marts kl. 19.00 fejres
gudstjenesten i Gerskov kirke. Læg mærke
til, at efter gudstjenesten sættes borde op i
kirken, og menighedsrådet er vært ved et
let måltid. Det er 3. år i træk, vi laver en
kombination af gudstjeneste og spisning, så
måske det er noget, du nødigt ville gå glip
af :-)

MAJ

VIGELSØDAGEN den 21. maj fra kl. 14.
Det er dagen med gratis sejlads til Vigelsø
mellem kl. 14 og 15, og derovre på den
smukke ø er der i løbet af eftermiddagen
gudstjeneste, naturvandring og koncert med
musik af Carl Nielsen. Hanne Askou (violin)
og Frode Andersen (accordeon) spiller.

9.
APRIL

Spisning
Man kan tage hjem igen kl. cirka 17. Man
kan også blive lidt længere og så spise med.
Man medbringer da selv det, man ønsker at
grille, samt drikkelse, bestik og service.

Livssamtaler den 9. april kl. 19.00 20.30
Hvis du har lyst, er du velkommen til at være med til ”livssamtaler”. Vi taler om livet og
om troen og præsten er med som inspirator
og ordstyrer. Vi mødes hver 2. eller 3. uge.
Sted: Østrup præstegård

25.
APRIL

Menighedsrådsmøde for Østrup-Skeby
menighedsråd den 25. april kl. 19.00
Sted: Østrup præstegård

31.
MAJ

SOGNEUDFLUGT for nuværende og
tidligere beboere i Østrup-Skeby sogne. Torsdag den 31. maj 2018

4.
MAJ

Den 4. maj kl. 19.30 i Gerskov kirke vil
vi sammen med Niels Erik Clausen og Valther Rasmussen mindes Danmarks befrielse.
En stemningsfyldt aften med sange og kommentarer til krig, fred og håb. Sange, hvis
indhold stadig er aktuelt - i dag måske mere
end nogensinde.

Sogneudflugten går i år til Christiansfeld. Vi
får en guidet tur rundt i byen, hvor der bliver fortalt om byens og brødremenighedens
historie. Det bliver en rundtur på ca. 1½
times varighed.
Derefter drikker vi kaffe på Brødremenighedens hotel.
Aftensmaden nydes på restauranten Odense
lufthavn.

20.
MAJ

Pinsedag 20. maj - kirkens fødselsdag
I pinsen fejrer vi Helligånden, og pinsen er
også kirkens fødselsdag. Det vil vi gerne
fejre med gudstjeneste og efterfølgende
fødselsdagskage.

Afgang fra Østrup kirke kl. 12.45
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Pris kr. 150,00 (helst i kontanter)
Tilmelding til Birgit på tlf.
22531085 fra den 9. april

Påskeartikel ved Lars Larsen, Østrup

En påskelegende om livets træ
Hvis man besøger domkirken i Odense, kan
man ikke undgå at blive betaget af Claus
Bergs imponerende altertavle, der er udført i
udskåret, bemalet og forgyldt egetræ. Tavlen er rigt ornamenteret og fyldt af figurer
fra både det gamle og det nye testamente,
af helgener og andet godtfolk. På sidefløjenes 16 felter fortælles der bibelhistorie, der
starter med nadverens indstiftelse øverst til
venstre og slutter med pinseunderet nederst
til højre. Midt i det hele – og som absolut
centrum – finder vi den korsfæstede Kristus.
Men det helt specielle er, at han ikke hænger på et kors, som vi kender dem, men
derimod på et kors, der af kendere skal tolkes som livets træ.

stilling af Kristus ser vi ham – ganske vist
ikke som en lidende, men snarere som en
triumferende konge – der har besteget livets
træ.
Livets træ og korset synes altså at være
nært forbundne i den kollektive erindring og
forestillingsverden, og nu, hvor vi skal fejre
påske, der så ubetinget er kirkeårets største
og vigtigste højtid, kunne der være grund til
at genfortælle den ældgamle legende om
livets træ på Golgata. Den var i middelalderen en af de mest udbredte fortællinger, og
første gang den blev nedskrevet var i 1260,
da biskoppen af Genua, Jakob, samlede den
og 181 andre legender i værket Legenda
aurea – den gyldne legende.

Legenden om Livets træ og korset
Urtiden
Det hele begyndte med begyndelsen, fortæller Bibelen: Da skabte Gud himmel og jord,
stjerner, sol og måne, dyr, planter og mennesker. Mennesket blev skabt som mand og
kvinde – i Guds billede.

Claus Bergs altertavle, Odense domkirke,
med Kristus, der hænger på livets træ

De to første mennesker var Adam og Eva,
og de levede i Paradisets have, hvor Gud
havde ladet alle slags træer, der var dejlige
at se på og gode at spise af, vokse frem af
jorden – også livets træ, der stod midt i
haven og træet til kundskab om godt og
ondt. Mennesket måtte spise af alle træerne
på nær af kundskabens træ, men en slange
lokkede dem til at gøre det alligevel. Derfor
blev de fordrevet fra den dejlige have, men
det blev lovet dem, at der engang ville være
soning for Adams synd.

Claus Bergs altertavle er ca. 500 år gammel,
men går vi endnu længere tilbage i tiden,
nemlig til den store runesten i Jelling fra
slutningen af 900-tallet, finder vi et lignende
motiv. For her på den ældste danske frem-

Her – udenfor Edens have - måtte menneskene leve under helt andre betingelser end
tidligere; for nu måtte de arbejde hårdt for
føden, og også døden blev en del af deres
livsvilkår.
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Med tiden fødte Eva sønnerne Kain og Abel,
og siden kom også Seth til, og da Adam blev
gammel og mærkede, at døden nærmede
sig, sendte han Seth til keruben ved paradisporten for at høre, om det ikke snart var
soningens tid. Men det var det endnu ikke,
svarede havens vogter. Da han så Seths
skuffelse, og tristhed sagde han: ”Ingen
dødelig kan komme ind, det er umuligt, men
jeg vil give dig tre frø fra Livets træ som du
skal lægge under din fars tunge, når han
skal begraves.”

keruber skulle være – kom man i tanke om
det enorme træ derude på højen. Man fældede det og begyndte at tilpasse det, men
det var som om det havde sin egen vilje. For
snart var det for langt, snart var det for kort.
Da Salomon hørte om det, gjorde han i vrede kort proces og sagde, at så skulle det
fjernes og i stedet bruges som gangbræt
over Kedronbækken. Og som sagt så gjort.
Da templet stod færdigt, fik Salomon besøg
af dronningen af Saba. Ud over at være rig
ejede hun også evnen at kunne se ud i
fremtiden, og derfor nægtede hun at træde
på gangbrættet over Kedronbækken. ”For
på det træ skal Messias en gang dø”, sagde
hun og fortsatte: ”Og når det sker, skal Jerusalem falde og alle Israels stammer adsplittes.” Endnu en gang gjorde Salomon
kort proces og beordrede, at bjælken blev
begravet udenfor byen. Tiden gik, og langsomt skyllede regnen jorden omkring bjælken bort, og den flød ned i Bethesdas Dam,
hvor den stadig kunne helbrede dem, der
badede deri.

Adam dør, og Seth gjorde som keruben havde sagt og begravede så sin far på en høj,
der siden kom til at hedde Golgata – hovedskalstedet. Snart spirede de tre frø og blev
til tre træer – en ceder, en pinje og en cypres. Og der var det specielle ved dem, at
de voksede sammen og blev til et stort træ,
hvor fuglene kunne bygge deres reder.
Snart fandt man også ud af, at træet rummede så stor en kraft fra Livets træ, at syge,
som blev lagt under dets krone, kunne blive
raske.
Kong Salomons tid
Mange, mange år senere var Salomon blevet
konge i Israel, og han gik i gang med at
bygge det store tempel i Jerusalem. Da man
var nået så langt, at man skulle bruge en
bjælke, der kunne bære adskillelsen mellem
det Hellige og det Allerhelligste – der hvor
Pagtens Ark med Moses’ stentavler og de to

Jesu korsfæstelse
Så kom den påske, hvor Jesus skulle korsfæstes. Forinden var der sket det, at Bethesdas Dam, hvis navn betyder ’nådens hus’,
var blevet renset op, og nede i mudderet
havde man fundet den gamle stamme. Den
lå nu ved dammen, og af den tømrede man
nu det kors, Jesus blev naglet til. Da Jesus
hang på korset, der således stammede fra
Livets træ, blev Adams synd sonet. For Jesu
blod løb ned ad stammen og ned i jorden,
hvor det ramte Adams hovedskal der lå begravet dybt nede på Golgata.
Men endnu en gang viser træets styrke sig,
for det var ikke slut med Jesu død – dets
livskraft er så stor, at han overvandt døden
og stod op af graven påskemorgen.

Jellingstenen med Kristus som
kongen, der hænger på livets træ

Hver påskemorgen kan vi derfor glæde
over, at livet udspringer af korsets rod
Golgata – eller som Grundtvig siger det i
salme: ”Påskemorgen, da Herren opstod,
livstræet fæsted i graven rod.”
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Artikel ved Keld B. Hansen

Skeby GF - en klub for ALLE
Skeby Gymnastikforening (Skeby GF) er
vores lokale forening for gymnastik, basketball, fodbold og badminton.

Der findes to basketballhold - et for de 8 - 12
-årige og et for de unge fra 13 år og opefter.
Holdene ledes blandt andet af Søren Jensen
og holder til i Otterup hallen.

Foreningen startede i 1922 med gymnastik i
Skeby forsamlingshus (deraf navnet), men
holder nu primært til ved Skovløkkeskolen,
hvor den har egne tidssvarende og lækre
lokaler, gymnastiksal og boldbaner.

Fodboldafdelingen havde sidste år 146 medlemmer og 24 trænere / medhjælpere. I alt
har man 7 børnehold, 4 voksenhold og et
handicaphold.

Aktiviteterne
Vi er i lokalområdet både heldige og priviligerede, fordi vi har en gymnastikforening,
der er fuld af liv og initiativkraft. Det følgende burde i hvert fald give et indtryk af en
spillevende forening:

Bestyrelsen
I spidsen for det alt sammen står bestyrelsen
på i alt 9 medlemmer. Af dem jeg møder fra
bestyrelsen er Pia, der er formand for foreningen. Lone er næstformand og ansvarlig
for kommunikationen. Lene er kasserer, Søren er repræsentant for basketball, og Dorthe leder som nævnt gymnastikken. De resterende bestyrelsesmedlemmer er Mette,
Johnny, Sandra og Morten.

Gymnastikafdelingen havde sidste år 130
medlemmer fordelt på fire børnehold og fire
voksenhold. Dertil kommer et handicaphold
med børn og unge fra hele Nordfyn. Det er
Dorthe Skriver Lorentzen, der er formand for
gymnastikafdelingen med ansvar for trænere og tidsplaner m.m.

Vi har en rigtig god bestyrelse, forklarer de.
Vi griner og hygger og har det sjovt. Og så
får vi også en masse arbejde fra hånden.
Pia, der er formand, er altid fuld af gode

Dorthe Skriver Lorentzen, Lone Knudsen, Søren Jensen, Pia Holmelund Pedersen og Lene Duus
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ideer, en ildsjæl og en igangsætter, og det
er det, der skal til, hvis vores forening skal
være levende.

og hvis man ellers deltager i træningen, skal
man ikke bare sidde på bænken, når der er
kamp.

Banko og multibane
En ny ide er, at man i samarbejde med
Østrup forsamlingshus arrangerer banko en
gang om måneden. Det er noget, der samler
folk, og samtidig giver det penge til både
foreningen og til forsamlingshuset. En anden
ide er ideen om en Multibane - den kan du
læse mere om nedenfor.

Det sociale har stor betydning hos os og det
at få bevægelse er det vigtigste. Det lyder
måske lidt gammeldags, men mange føler
sig tiltrukket af vores forening, fordi de oplever, at vi er åbne og rummelige. Vi har for
eksempel kontakt til mange tilflyttere.
Og hvis vi skal sige noget her til sidst, fortæller de mig, så skriv, at hvis man har lyst
til at være med her, og hvis man har lyst til
at være en del af frivilligheden, så skal man
bare kontakte os i Skeby GF.

SGFs motto
Vores motto er, forklarer de fremmødte fra
bestyrelsen, at Skeby GF er en klub for ALLE. Vi er ikke kun for eliten. Vi er også for
bredden, så alle skal kunne spille med her,

Du kan læse mere på www.skeby.dk

MULTIBANE ved skolen tæt på at være
en realitet. I mange år har en multibane
stået øverst på Skeby GF’s ønskeseddel – et
stort ønske om, at udendørsaktiviteter kan
fortsætte året rundt, og ikke lukke ned i
vinterhalvåret, som de har gjort indtil nu.

tæt på at få yderligere 200.000 kr. fra LOA.
Vi mangler yderligere 200.000 kr. + hjælp
fra lokalområdet for at være i mål. I samarbejde med KOMPAN A/S forsøger vi at rejse
de sidste penge, men alle bidrag er meget
velkomne. Derfor er det muligt at bidrage
med et sponsorat til Arena Skovløkke. Læs
mere på www.skeby.dk, hvor du også har
mulighed for at give et bidrag.

Det hele startede som en ide, som blev til en
kaffeklub, som blev til et udvalg. Et godt
samarbejde mellem Lokalrådet, Skovløkken
og Skeby GF har banet vejen - og Arena
Skovløkke er nu meget tæt på at være en
realitet, og det er en stor drøm, der går i
opfyldelse.
Vi har mødt stor velvilje og forståelse fra
Nordfyns Kommune, både i form af rådgivning til funding, men også med et fantastisk
bidrag på 700.000 kr. Derudover er vi meget
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Den kommende Arena Skovløkke er ikke
bare fodbold – den er basketball, cross fitness og aktiviteter for skolen, klubben og
alle familier i lokalområdet. Den er hele
lokalområdets – og alle er velkommne til at
bruge den.
Venlig hilsen
Lone Knudsen og Johnny Ø. Larsen

Artikel ved Barbara Hovhave, Skovgyden

Stilhed og meditation
”Stille, Stille – og du vil høre, englevinger
rundt dit øre” (Martin Lönnebos kommentar
til ”Stilhedsperlen”)

rum, hvor jeg personligt mærker Guds nærvær og store kærlighed til netop mig. At mit
liv giver mening, når jeg lukker Gud ind i mit
liv.

Stilhed, ro, meditation og det, at kunne være alene med sig selv, kan godt være udfordrende for mig som menneske.

Opholdets længde er fint for de mennesker,
der gerne vil prøve at gå ind i meditation og
stilhed.

Jeg er opvokset med at være i gang, være
på, aktiv og elske udfordringer. Men når
ulykker og sygdomme rammer, og jeg skal
være i verden på en anderledes måde, er
det ikke længere et spørgsmål om, hvorvidt
jeg har lyst til denne anderledeshed.

Fakta om Skovhuset
Beliggenhed. Skovhuset ligger gemt i nogle skovklædte bakker uden for landsbyen
Sdr. Vissing i Brædstrup kommune, ca. 20
km fra hhv. Skanderborg, Horsens og Silkeborg. Der er busforbindelse fra Skanderborg.

Stilheden, vandreture i naturen og meditationen kan være en måde at være i verden
på.

Området har et rigt varieret dyre- og planteliv i nåle- og løvskov, i eng, mose, omkring
søer og Gudenåen. Der er gode muligheder
for traveture og ophold i naturen.

I naturen bliver jeg bevidst om, at det ikke
kun handler om tempoet i vandringen, men
også om at være tilstede i det, som er lige
nu. Vindens raslen i bladene, solens strålers
glimten mellem træerne, duften af graner,
fuglenes sange og hvordan jeg sætter hvert
fodtrin – og ikke mindst at der titter en lille
varm og taknemlig glæde frem over at være
til og mærke, at jeg er til.

Hvordan fungerer huset? Huset drives af
en gruppe frivillige under Det økumeniske
Center i Aarhus

Stilhedsretræte på ”Skovhuset”
Et par gange om året tager jeg på stilhedsretræte på ”Skovhuset” ved Sdr. Vissing i
Jylland.
Det ene gang er det ca. 4 dage, hvor vi også
i de to af dagene vandrer i naturen i stilhed.
Retræten ledes af en pensioneret præst og
hans kone. Vi er sammen i stilhed, og det er
forunderligt, hvordan opholdet giver ro og
fred. Der er så meget i hverdagen, der skal
snakkes om, ordnes og aftales. I huset er
der kærligt nærvær. Hver af os på retræten
lever i vores egen stilhed og refleksion sammen med de andre.. Der er mulighed for
meditationer og andagter i løbet af dagene,
som jeg deltager i. Det er et kærlighedsfyldt

Skovhuset
Den anden retræte er en kontemplativ retræte. Det er en uge, hvor udgangspunktet
er kristen meditation ud fra Franz Jalics kontemplative åndelige øvelser.
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Meditationerne er hele dagen med små pauser. Det går ud på at lade Gud overtage
initiativet og lade mig overgive til ham. At
øve sig på at slippe tankerne i hovedet og
lære hjertets bøn.

Det rum, jeg bliver lukket ind i, er et rum for
mig selv, men alligevel i et fællesskab med
andre. Kelds guidning fra hver perle i Kristuskransen giver mig mulighed for på min
egen måde at lytte og forstå og billedliggøre
det landskab, ordene skaber i mig.

Ugen er en fordybelse, hvor hele opmærksomheden er på Guds nærvær i mig og en
lytten til, hvad Gud vil med mig.

Efter den guidede meditation bliver vi stille
siddende, mens der spilles et musikstykke,
og vi slutter med ”Fadervor”.

Ugen ledes af Søster Angela, som er et meget kærligt og vidende menneske.

For mig er stilheden og meditationen blevet
en livsstil. For andre kan det være små holdepunkter i hverdagen, hvor de prioriterer
det at give sig selv ro på.

Meditationen i Skeby kirke
Samme glæde finder jeg også i meditationen i Skeby kirke om fredagen, hvor Keld
leder en halv times guidet meditation med
Kristuskransen som udgangspunkt.

Uanset, hvordan vi forholder os til det, er
det et valg, som vi gør, og som skal være et
valg for vores egen glædes skyld.

Det er dejligt at mødes med andre, der har
samme ønske om et øjeblik at fordybe sig i
roen og give sig selv en pause fra hverdagen.

Prøv at opleve det selv.

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 samtale eller aftal, at I mødes.
KIRKEBLADETS REDAKTIONSGRUPPE
Keld B. Hansen, Lars Larsen, Sanne Timmermann, Tessa Gjødesen, Peter Kirkeby,
Alexandra Lund-Tholander, Mikkel Koch
Lund-Hansen og Carsten Michael Pedersen.

Kristuskransen
KRISTUSKRANSEN er et armbånd skabt
af den tidligere svenske biskop Martin Lönnebo. Armbåndet er lavet af træ- og glasperler og består af 18 perler.

Hver perle skal minde om at livet hører tæt
sammen med Gud. Armbåndet kan du ha'
med dig uanset hvor du er og bruge det når
du har lyst til bøn og meditation.
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MEDLEMMER AF Østrup-Skeby menighedsråd: Birgit Vous (formand), Eva Esbech, Peter Rasmussen, Lene Hommelhof
Bang, Steen Risum, Astrid Magnussen, Lars
Larsen, Esther B. Sørensen, Sheryl Nielsen,
Kaj Hovhave og Keld B. Hansen

Tilflytterinterview ved Keld B. Hansen

Nye folk i ”Henry Kartoffelavlers hus”
I vores serie om tilflyttere har jeg denne gang besøgt en lille familie i Gudskov. Den består af Allan Ibsen, Maria
Dahl Hedegaard og Valde. De bor sammen med hunden Kosmo (en kæmpestor engelsk Mastiff) samt kattene
Prop og Laban

Eget firma
For øjeblikket har Allan en pause fra sit studium, idet han har fået eget firma. Allans
firma har 20 ansatte, der yder hjemmehjælp
i Odense. Han forklarer, at det er et privat
firma, der yder det som den kommunale
hjemmehjælp også yder; dog mener han, at
hans firma ved navn ”Hjælp til Hjemmet”
har mere fokus på service og fleksibilitet.
Drømmen er dog at komme tilbage og gøre
ingeniørstudiet færdigt.

Det hele begyndte med, at Allan i slutningen
af 2011 købte huset på Grusgyden 58 i Gudskov. Dengang var han ingeniørstuderende i
Odense og tænkte, at hvis han nu flyttede
på landet, kunne han overkomme prisen på
et hus. Allan flyttede ind i sit hus i 2012, og
i 2013 flyttede Maria ind. Allan og Maria
havde nemlig mødt hinanden på ingeniørstudiet, hvorfra Allan har en bachelor. Maria
forventer at tage kandidateksamen i juni i
år.

Interesse for fjernvarme
Både Maria og Allan har brugt deres studium til at specialisere sig i energiteknologi,
og de har en særlig viden om og interesse i
fjernvarme. Maria sidder for øjeblikket og
skriver speciale om, hvordan man ved et
samarbejde mellem fjernvarmeværker på

Familien i Gudskov: Allan, Maria og Valde
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Lokalt engageret
For nylig besluttede Maria sig for at engagere sig lidt mere i det lokale. Hun mødte op
til borgermødet, der blev afholdt på Skovløkkeskolen den 6. februar.

Fyn kan levere bedre resultater og i højere
grad gøre sig fri af for eksempel kul.
Valde
Valde kom til verden for næsten to år siden.
Han lader til at være en glad dreng, og jeg
lægger mærke til, at han godt kan li at kæle
med katten. Sommetider er det lidt voldsomt, men meningen er god nok.

På mødet blev der givet en gennemgang af
alt det som lokalrådet og kaffegrupperne
(som er underudvalg) arbejder med. Det var
for eksempel rigtig fint at få en gennemgang af, hvad der skal ske med havnen,
fortæller Maria. Det viser, at der er godt
gang i udviklingen her i området.

Valde går i dagpleje i Otterup og er skrevet
op til vores lokale børnehave, Skovtroldene,
der ligger ved Skovløkkeskolen. Valde tager
sommetider med sin mor i mødregruppen,
og det har blandt andet givet Maria gode
kontakter i lokalområdet.

Med i trafikgruppen
På mødet den 6. februar meldte Maria sig til
trafikgruppen, og det har ifølge Maria været
en god oplevelse at komme med i den gruppe. Vi er meget forskellige både med hensyn
til alder og baggrund, forklarer Maria. Men
det er meget engagerede mennesker, og
det giver mig kendskab til endnu flere folk
fra lokalområdet. Flere i gruppen kender for
eksempel mere til vores hus end vi selv gør.
I bor jo i ”Henry Kartoffelavlers hus” fortæller de, og så fortsætter de med at fortælle
om denne Henry Kartoffelavler og andre
lokale folk. Det er spændende og sjovt at
lytte til, forklarer Maria.

Tilfældigt med Gudskov
Allan er vokset op på Falster og Maria er
vokset op i Tved ved Svendborg. De mødtes
som nævnt i Odense, og det var helt tilfældigt, at de kom til at slå sig ned i Gudskov.
Men de har langt fra fortrudt.

Det var ikke svært at falde til her, forklarer
de. Det er meget let at komme i kontakt
med folk, og naboerne er flinke. Man kommer hurtigere ind på folk, end man gør i
byen, og det er en stor fordel. Vi er glade
for at være tæt på fjorden, og der er godt
gang i Klintebjerg havn om sommeren. Vi
har også en båd, som vi gerne vil have ned
og ligge i Klintebjerg havn.

Selve det at arbejde med trafikken er også
tilfredsstillende. Ikke mindst fordi vi har et
tæt og et godt samarbejde med Nordfyns
kommune. Her mærker man, at vi er i en
forholdsvis lille kommune, hvor det er lettere at få indflydelse. Vores arbejde går meget
på at få sænket farten, for alt for mange
kører alt for stærkt. Selv her på Grusgyden,
hvor vejen er smal, køres der for stærkt. Vi
har også mulighed for at få kommunen ud
og reparere veje og rabatter - det er meget
tilfredsstillende, forklarer Maria.

Desuden er indkøbsmulighederne rigtig gode i Otterup, og foreningerne har meget at
byde på, så der er meget at vælge imellem.
Det er også dejligt at have badestranden
ved Hasmark tæt på, så vi føler på ingen
måde, at vi går glip at noget ved at bo her i
Gudskov. Derfor kan man sige, at det, der
opstod som en tilfældighed - at vi flyttede til
Gudskov - er blevet til noget, som vi er blevet virkelig glade for.

Allan, Maria og Valde bliver boende
Intet tyder på, at familien med hunden Kosmo og de to katte flytter fra Gudskov.
Tværtimod føler de sig bedre og bedre integreret i lokalsamfundet, og det kan alle vi
andre jo kun være godt tilfredse med!!

Det eneste lille minus er, at der er lidt længere til for eksempel Svendborg eller Sjælland end hvis vi boede i Odense, men reelt
er det ikke noget problem.
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GUDSTJENESTER
Hvornår

Gerskov

Tema for gudstjenesten

Søndag 1/4

Påskedag, Jesu opstandelse

Mandag 2/4

Maria Magdalene møder Jesus

Søndag 8/4

Kan man elske Gud?

Søndag 15/4

Skeby

10.00 (KBH)

11.30 (KBH)
10.30 (KBH)

19.30 (SJ)

Konfirmation

Søndag22/4 Jesus er vejen, sandheden + livet
Fredag 27/4

Bededag

Søndag 29/4

Sandheden gør fri

Søndag 6/5

Østrup

10.30 (KBH)
19.30 (KBH)
19.30 (KBH)
10.30 (SLS)

Jesu bøn til sin far i himlen

19.30 (KBH)

Torsdag 10/5

Kristi himmelfartsdag

Søndag 13/5

Jesus ber for mennesker

Søndag 20/5

Pinsedag

10.30 (KBH)

Mandag 21/5

2. pinsedag

9.00 (KBH)

Mandag 21/5

2. pinsedag

Søndag 27/5

Jesus og dåbsbefalingen

Søndag 3/6

10.30 (KBH)
10.30 (KBH)

Vigelsø

dagen

Se side 3

10.30 (KBH)

Om grådighed

10.30 (KBH)

KBH er Keld B. Hansen; SLS er Stig Saxbjørn; SJ er Suzanne Johansen

Provst Keld B. Hansen, 23474144; Sognepræst Stig Saxbjørn, 24276655; Graver ved
Østrup, Skeby og Gerskov kirker: Henning Madsen, 41263411; Organist: Niels Erik
Clausen, 30556750.
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Kirkens hjemmeside:
Se kirkens hjemmeside på adresserne: www.skebykirke.dk /
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