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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 

Forandringer på kirkegårdene 

Hvis du en sommerdag har lidt tid til 
overs, vil jeg foreslå dig at gå på besøg 
på en af vore kirkegårde ved Østrup, 
Skeby eller Gerskov kirker.  
 
Vore kirkegårde er velholdte og fredfyldte 
oaser, hvor du kan sætte dig på en bænk 
eller gå omkring og betragte gravsteder, 
gravsten, blomster, buske, træer og meget 
mere.  
 
Kirkegårde fortæller historier 
Jeg holder meget af at gå omkring på en 
kirkegård og se på gravsten, der fortæller 
historier om mennesker, der har levet en 
gang. Man kan for eksempel se, om deres 
liv har været kort eller langt, så når jeg ser 
på gravsten, kan jeg ikke lade være med at 
forestille mig, hvordan deres liv har været.  
 
På min vej rundt på en af vores lokale kirke-
gårde får jeg også øje på en del personer, 
som jeg har kendt. En kirkegård er derfor 
først og fremmest et sted, hvor man mindes 
de døde. Det betyder, at mange mennesker 
kommer der dagligt eller ugentligt for at 
besøge deres kæres grave. 
 
Vores unikke kirkegårdskultur 
Jeg kan ikke komme i tanker om andre ste-
der i verden, hvor vi har så smukke og så 
velholdte kirkegårde som her i Danmark. 
Det får mig til at sige, at kirkegårdskulturen 
er en helt særlig kultur, som jeg synes det 
er meget vigtigt at bevare.  
 
Kirkegårde under forandring 
Mange ting er dog under forandring på kir-
kegårdene. Det er cirka hundrede år siden, 
at vi i Danmark fik det første krematorium, 
og i løbet af det sidste århundrede er det 
blevet mere og mere almindeligt, at de døde 
bliver brændt. Resultatet af den udvikling 
er, at vi får flere og flere urnegravsteder, og 
da de ikke fylder så meget som almindelige 

kistegravsteder, bliver der de fleste steder 
bedre og bedre plads på kirkegårdene. Sam-
tidig er stadigt flere interesseret i, at deres 
aske skal spredes over havet, og så bliver 
der endnu bedre plads på kirkegårdene.  
 
Fremtidsplaner for kirkegårdene 
Derfor handler det om, at gravere og menig-
hedsråd skal lægge planer for, hvordan kir-
kegårdene skal udvikle sig, så vi også om 50 
år har smukke og attraktive kirkegårde uden 
alt for mange tomme gravsteder.  
 
Vores egen graver har derfor - sammen med 
de andre nordfynske gravere og menigheds-
råd - sat ekstra fokus på kirkegårdenes ud-
vikling, sådan at der kommer et godt udbud 
af urnegravsteder, og sådan at de bare plet-
ter efter de sløjfede gravsteder sås til med 

græs og sådan, at kirkegårdene med tiden 
får et mere parklignende præg.  
 
Målet er på den måde at fremtidssikre  vore 
egne kirkegårde i Østrup, Skeby og Gerskov, 
så folk også i fremtiden vil komme på kirke-
gårdene for at besøge de afdøde samt for at 
finde skønhed og ro. 

Forsidebilledet: 
Forsidebilledet er fra inddæmningerne ved 
Fjordmarken (Egensedybet) i et let og varmt 
aftenlys. Fotograf: Carsten Michael Pedersen 

Leder ved Keld B. Hansen 
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Kalender 

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. 

9.  

AUG 

Vanddag for børn torsdag den 9. 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 og bedste-
forældre med.  
Tilmelding til Keld B. Hansen, 23474144, 
kha@km.dk eller på kirkens facebookside. 

9.  

JUNI 

Bogø Formidlingshus indvies lørdag 
den 9. juni kl. 10.30 
Samtidig markeres 200 året for inddæmnin-
gen af Fjordmarken i 1818. 
I den seneste tid har beboerne på Bogø haft 
travlt med at klargøre et nyt formidlingscen-
ter, der kan besøges af lokale og turister, og 

som på plancher fortæller den spændende 
historie om de omfattende inddæmninger i 
1818 samt beskriver områdets udvikling 
gennem de sidste 200 år.  
Kom og vær med til indvielsen på Bogø!! 

Opskrift på Præstens Rabarberkage 
 
Den 7. maj holdt kirkebladets redakti-
onsgruppe sit møde i Østrup præste-
gård for at få ideer til dette kirkeblad. 
Ved den lejlighed serverede præsten 
en rabarberkage, der vakte så stor 
begejstring, at det blev et krav, at op-
skriften kom i dette kirkeblad. Så her 
kommer opskriften: 
 
Fyld:  
1 kilo rabarber skåret i 1 cm tykke skiver 
4 spsk. citronsaft 
8 tsk. majsstivelse 
2,5 dl sukker 
4 tsk. kanel 
3 tsk. vaniljesukker 
 
Crumble: 
250 g smør eller margarine 
1½ d. rørsukker 
3 dl hvedemel 
3 dl havregryn 
 
1. Tænd ovnen på 175 grader 
2. Læg rabarberne i et tærtefad 
3. Hæld citronsaften over og rør lidt rundt 
4. Bland majsstivelse, sukker, kanel og va-
nilje og kom det over rabarberne. Rør lidt 
rundt 
5. Sæt fadet i ovnen i 10 min 

6. Tilbered crumblen: Skær smørret i min-
dre stykker og bland det med rørsukker, 
hvedemel og havregryn 
7. Rør det sammen til en smuldrende dej 
med en elpisker 
8. Tag rabarberne ud af ovnen og sku op 
på 200 grader 
9. Læg crumblen oven på rabarberne og 
glat ud 
10. Sæt kagen i ovnen, cirka 25 minutter 
indtil crumblen er gylden. 

 
Et godt råd er at servere flødeskum sam-
men med kagen. Uhmmm. 

BOGØ 
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Jeg mødes med Birgit på en dejlig sol-
beskinnet sommerdag for at tale om 
hendes efterhånden mangeårige enga-
gement i Østrup-Skeby menighedsråd. 
 
Birgit er lokal. Hun kommer fra Østrup. Har 
dog boet i København fra 1985 til 2001, men 
så kom hun tilbage til Østrup og til den egn, 
hvor hun har en stor del af sin familie og 
mange af sine venner.  
 
Kun tre år efter at hun var vendt tilbage blev 
hun valgt ind i Østrup menighedsråd, og 

derefter gik der kun yderligere tre år før hun 
blev formand for menighedsrådet. 
 
Hvad kan du bedst li´? 
Jeg starter med at spørge Birgit, hvad hun 
bedst kan lide ved at være med i menig-
hedsrådet, og hun svarer straks, at det er 
”det hele”. Jeg holder rigtig meget af at 
være med i menighedsrådet, fortæller hun.  
 
Der er dels sammenholdet, som vi har. Vi 
har altid en god og en munter stemning, og 
der er aldrig sure miner, når der skal bestil-

Birgit Vous og menighedsrådet 

Interview ved Keld B. Hansen 

 

Birgit Vous. Foto: CMP 
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”Jeg kan godt li arbejdet 
i menighedsrådet,  

og hvor lærer man dog 
meget” 

les noget. Folk siger straks ”ja”, når jeg 
spørger, om de kan påtage sig en opgave.  
 
Det er også en stor glæde, at vi har let ved 
at få nye folk til at gå ind i menighedsrådet. 
Det er altid let at samle de ti personer, vi 
har brug for til menighedsrådet, og vi ople-
ver, at flere af suppleanterne har så stor 
interesse for arbejdet i menighedsrådet, at 
de kommer til menighedsrådsmøderne. 
 
Mange ting at tænke på 
Der er mange ting, man skal være opmærk-
som på, når man er i menighedsrådet. Vi er 
for eksempel ansvarlige for økonomien, og 
den kan godt være svær at overskue, for vi 
har gang i mange ting ad gangen. Her tæn-
ker jeg på, at vi løbende har istandsættel-
sesarbejder på kirkerne og præstegården 
samtidig med, at vi afholder mange arrange-
menter. 
 

Kirkeværgen 
I mit arbejde som formand har jeg for ek-
sempel et nært samarbejde med Gorm 
Skousen, Klintebjerg, der er kirkeværge. En 
kirkeværge er den person, der skal have 
overblikket over kirkens bygninger. Og man 
må sige, at Gorm har et virkeligt godt over-
blik over hvad der skal gøres for at holde 
vores bygninger i en god stand. Han er fan-
tastisk til det job.  
 
Østrup kirketårn 
Ansvaret for kirkens bygninger kan føre en 
ud i store og meget tidskrævende projekter. 
For seks år siden opdagede vi for eksempel, 

at der var råd i træværket under taget i 
Østrup kirkes tårn. Det kastede os ud i et 
stort arbejde. Der var en lang periode, hvor 
Gorm og jeg brugte meget tid sammen med 
arkitekter og gik til byggemøder hver 14. 
dag.  
 
Når man har med gamle kirker at gøre, læ-
rer man også rigtig meget, for bygningerne 
er omfattet af mange bestemmelser, der 
kræver godt håndværk og gode materialer.  

 
Kirkesynet 
En gang om året holder vi kirkesyn. Da går 
menighedsrådet rundt sammen med en 
håndværker for at se, hvilke skader, der er 
på kirkerne, og hvad der mangler at blive 
lavet. Sommetider er der gået borebiller i 
kirkernes træværk, og det kræver, at vi 
iværksætter en behandling imod borebiller. 
Vi har også brugt en del tid på at se, hvor-
dan vi bedst sparer på energiforbruget i 

kirkerne.   
 
Udflugt 
Jeg har også påtaget mig, at arrangere den 
årlige udflugt for Skovløkkeområdets beboe-

Billeder fra Birgits forhave Fotos: CMP 
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Om Birgit Vous... 
 
 Efternavnet Vous går tilbage til Birgits 

rødder på Langeland, hvor man en gang 
var vidne til at det franske skib, ”Vous”, 
strandede. Vous betyder ”De” på fransk 
og Birgits familie overtog navnet som 
deres efternavn. 

 

 Birgit er vokset op på Strandager (øst 
for Lumby og beliggende i Østrup sogn).  

 
 Da hun var 14 år, flyttede hun med sin 

familie til Østrup, og hun kom til at gå i 
skole i Otterup. 

 
 Uddannet i et forsikringsselskab og der-

efter bankuddannet. 
 
 Er af mange kendt fra den tid, hvor hun 

arbejdede i Bikuben i Otterup.  
 
 Boede i København fra 1985 til 2001, 

hvor hun vendte tilbage til Østrup.  

 Bor Strøbyvej 67 i Østrup 
 
 Har to sønner, Ricky og Thomas.  
 
 Hendes søn Thomas er hendes genbo 

og Birgits mor er hendes nabo. 
 

 Birgits hund hedder Samson. 
 
 Frivillig i Østrup forsamlingshus. 
 
 Sufflør og rekvisitør hos Østrup dilettan-

terne.  
 
 Har været medlem af Østrup menig-

hedsråd siden 2004 og formand siden 
2007 (i det der nu hedder Østrup-Skeby 
menighedsråd) 

 
 Birgit er gode venner med Frede, der 

kommer fra Svendborg. 
 

re. I år (den 31. maj) er vi cirka 50 menne-
sker, der kører i bus til Christiansfeld. Byen 
er kommet på Unescos liste over verdens-
kulturarv, og vi har bestilt en rundvisning i 
byen. Vi slutter udflugten af med at spise 
sammen i restauranten ved Beldringe luft-
havn.  
 
Rejseholdet 
Jeg oplever stor glæde ved at være med til 
det, der foregår i kirken. Jeg er for eksem-
pel rigtig glad for at være med på 
”Rejseholdet”, som hjælper til ved gudstje-
nesterne. Der er 20 frivillige på Rejseholdet, 
og vi er inddelt i 5 grupper med 4 personer i 
hver. Dvs. at hver gruppe hjælper til cirka 
hver 5. søndag. Vores opgave er at hilse på 
folk, der kommer i kirken, så vi på den må-
de er med til at give folk en god oplevelse 
ved at komme der. Nogle af os læser tek-
ster op under gudstjenesten, og så er vi  
med til at vælge de salmer, vi synger. Det 
sker ved et møde, vi har med præsten i 
ugens løb. 

Konfirmanderne 
Inden for de sidste 2 år har jeg også delta-
get i konfirmandundervisningen. Det giver  
alt i alt lidt mere overskud til undervisnin-
gen, at vi er to voksne til at møde konfir-
manderne. Det er nogen rigtig dejlige un-
ger, vi ser, og det er for eksempel rigtig 
dejligt at møde dem på gaden efter skoletid. 
Man får altid sådan en frisk og en glad hil-
sen.  
 
Udviklingen gennem 17 år. 
Til sidst i interviewet spørger jeg Birgit om 
de forandringer, hun må have oplevet i de 
17 år, hun har været med i menighedsrå-
det. Her svarer hun, at administrationen - 
som så mange andre steder i samfundet - 
er blevet tungere. Men det er alligevel sjovt, 
siger Birgit. Jeg kan godt li´ det, og hvor 
lærer man dog meget!! 
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Interview ved Keld B. Hansen 

Finn Frederiksen fortæller om Klintebjerg 

Om Finn Frederiksen... 
 
 Finn Frederiksen er født på Klingeskov 

nummer 12 i Klintebjerg. 
 

 Finn Frederiksen er gift med Ulla.  
 

 De to har boet i København, Klintebjerg 
og Otterup. Nu bor de på Nørregade i 
Otterup. 

 

 Finn har været bygningsmaler. 
 

 Han har siden 1985 været kunstmaler 
især med interesse for gamle skæve 
fynske bondegårde og små fiskerhytter. 
Han elsker at lege med lys og farver - 
gerne kraftige farver. 

 

 Har i 25 år udstillet på Skovby Kunstgård 
og udstiller nu i Vandtårnet i Bogense. 

 

 Gik for syv år siden på efterløn og brugte 
2 - 3 år på slægtsforskning. 

En sommerdag besøgte jeg Finn Frede-
riksen, der bor på Nørregade i Otterup.  
Både Finn Frederiksen og hans slægt 
kommer fra Klintebjerg, og han må 
siges at være særdeles vidende om 
historiske forhold i Klintebjerg. Det var 
derfor mit ønske at få ham til at fortæl-
le nogle af alle de historier om menne-
sker og steder, som han kender til. Un-
dervejs i samtalen gik det op for mig, 
at Finn Frederiksen mageligt ville kun-
ne fylde adskillige kirkeblade med sin 
viden. 
 
Jeg begyndte med at spørge ham om musi-
keren Carl Nielsens forbindelse til Klinte-
bjerg, for der var vist noget med en søn, 
som Carl Nielsen fik uden for ægteskabet.... 
 
 
Historien om Carl Nielsens søn og hans 
forbindelse til Klintebjerg 
Det er sådan, at Carl Nielsen i 26 år i træk - 
fra 1889 til 1915 - tilbragte somrene på Vi-
gelsø i Odense fjord samtidig med at han 
gav koncert på Slottet ved Østrupgård. Ale-
ne i kraft af det havde han en nær tilknyt-
ning til Nordfyn. 
 
Men en anden historie er, at Carl Nielsen fik 
en søn med en nordfynsk pige, og at denne 
søn ofte kom på besøg i Klintebjerg.  
 
Historien om Carl Nielsens søn er den, at 
Karen fra Veflinge på Nordfyn (og med sø-
skende i Klintebjerg) som ung bosatte sig på 
Frederiksberg, hvor hun kom til at bo i den 
samme ejendom som den unge musikstude-
rende, Carl Nielsen; han boede i lejligheden 
over Karen.  
 
Året var 1887 og Finn Frederiksen fortæller, 
at Karen og Carl ”i et kort øjeblik” forelskede 
sig i hinanden - og Karen blev gravid. At 
blive gravid uden for ægteskabet var den-

Finn Frederiksen. Foto:CMP 
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gang meget skamfuldt, så efter at Karen 
havde født sit barn, Carl August Hansen, 
flyttede hun til Bogense med barnet. 
 
Carl Nielsen forsøgte først ikke at vedkende 
sig faderskabet, men da tog Karens bror - 
hr. Mølborg, som var en temmelig brysk 
herre - til København og mødte Carl Nielsen 
der. Med en kraftig stemme befalede han 
Carl Nielsen at vedkende sig faderskabet til 
barnet, og det blev da også resultatet af 
deres møde. 
 
Som barn kom Carl August i pleje hos ar-
restforvalteren i Bogense. Carl August viste 
sig at være musikalsk, og han begyndte at 
spille violin. Men violinen, han spillede på, 
var ikke særlig god, så Karen skrev til Carl 
Nielsen for at høre, om han ville give søn-
nen en ny violin. Carl Nielsen svarede ved at 
sende pengene til den ønskede violin. 

Karen blev imidlertid kærester med en 
skrædder ved navn Fyhn, og sammen med 
skrædderen og sønnen Carl August emigre-
rede de til USA.  
 

Som ung vendte Carl August tilbage til Dan-
mark og gik på musikkonservatoriet i Kø-
benhavn. Det var i de år, at han af og til 
kom på besøg i Klintebjerg, hvor han meget 
gerne spillede sammen med kusinen, Dag-
mar. Han spillede violin, og hun spillede på 
et lille orgel. Dagmar skulle have været me-
get charmerende, og hun og Carl August 
skulle have haft et godt øje til hinanden, 
men Carl August endte dog med igen at 
vende tilbage til USA, hvor han fik sig en 
amerikansk kone. Senere emigrerede Carl 
August dog tilbage til Danmark, for at gøre 
studierne på musikkonservatoriet færdige.  
Da Carl Nielsen ikke ville betale for hans 

studier spillede han af og til på Skagensho-
tellerne for at tjene til livets ophold. 
 
 
Historien om Finn Frederiksens 
”missionske” oldemor. 
Finn Frederiksen har studeret sin egen 
slægt. Han husker, at han som barn og vok-
sen fik fortalt mange historier om slægten, 
men ved at drive slægtsforskning og ordne 
familiens stamtræ fik han efterhånden bedre 
styr på de forskellige personer og deres hi-
storier. 
 
Den næste historie kommer til at handle om 
Finn Frederiksens oldemor. Hun kom fra 
Hirtshals fra et meget missionsk område. En 
overgang var hun ung pige i huset hos en 
missionær, der boede i Bogense, og derefter 
blev hun gift med Finn Frederiksens oldefar, 
der boede i Klintebjerg.  
 
Oldemorens ankomst til Klintebjerg kom til 
at betyde, at det missionske holdt sit indtog 
i byen. Sammen med andre fra Klintebjerg 
fik hun bygget missionshuset. I en årrække 
stod det missionske stærkt i Klintebjerg, og 
det kom til at dele byen.  
 
Gennem efterhånden mange år har det tidli-
gere missionshus fungeret som privat bolig. 
Huset er Klintebjergvej nummer 159. 
 
 
Pakhus og skalleværk i Klintebjerg 
Finn Frederiksens morfar arbejdede næsten 
hele sit liv på pakhuset i Klintebjerg. Pakhu-
set ligger der, hvor havnekiosken ligger i 
dag. Pakhuset rummede korn og foderstof-
fer, koks og petroleum, og sommetider kom 
hollandske skibe til pakhuset for at losse 
kunstgødning.  
 
Klintebjerg var i slutningen af 1800-tallet og 
i første halvdel af det 20. århundrede en 
livlig by med meget industri. Der var for 
eksempel Skalleværket, hvor Finns far arbej-
dede. Det var på Skalleværket, at man forar-
bejdede strandskaller og lavede dem til til-
skud til hønsefoder. Skallerne blev sejlet til 

”i samtalen gik det op for 
mig, at Finn Frederiksen 
mageligt ville kunne fylde 

adskillige kirkeblade  
med sin viden” 
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Gammelt kort over Klintebjerg med øerne Klintør og Klingeskov 

Klintebjerg, og på skalleværket blev de 
knust og tørret i en stor ovn.  
 
Desuden var der et savværk, et saltværk og 
et eddikebryggeri i Klintebjerg, og fordi Klin-
tebjerg var en fabriksby fik byen også sin 
egen konsul. 
 
 
Historien om det tidligste Klintebjerg 
I vores samtale graver vi os længere og 
længere ned i historien. Derfor slutter dette 
interview også med fortællingen og det tid-
ligste Klintebjerg. 
 
Finn Frederiksen forklarer hvordan Klinte-
bjerg for et par hundrede år siden var et 
temmelig isoleret sted. Der gik ingen køre-
veje ud til Klintebjerg. Faktisk gik der kun 
småstier derud.  
 
Det nuværende Klintebjerg bestod en gang 
af øerne Klingeskov og Klintør. Klintør var i 
gammel tid en klint og samtidig var det et 

bjerg (deraf navnet Klintebjerg), men sejlski-
bene, der kom til Klintebjerg med last, skulle 
bruge ballast, når de sejlede retur. Denne 
ballast skaffede man ved at fylde sejlskibene 
med materiale fra Klintør-bjerget. Derfor er 
bjerget i dag betydeligt mindre, end det var 
en gang. 
 
 
Sådan begyndte det i Klintebjerg 
Den første bebyggelse i Klintebjerg er fra 
1746, og Klintebjerg er ifølge Finn Frederik-
sen grundlagt i 1843. Endnu i 1845 var der 
kun to huse i Klintebjerg, nemlig 
”Toldstedet” placeret til venstre for minde-
stenen (hvor Klintebjergvej knækker 90 gra-
der til højre) samt Klingeskov nummer 12. 
Året efter, i 1847, blev Klintebjergvej anlagt. 
Selveste kronprins Frederik (den senere Fre-
derik den 7.) indviede vejen, og det fortæl-
les, at kronprinsen efter indvielsen begav sig 
ned til toldstedet for at få sig en tår at drik-
ke. Først senere blev Klintebjerg med vejen 
”Klingeskov” forbundet med Gerskov.  
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Tilflytterinterview ved Keld B. Hansen 

Indtil for nylig var Daugstrupvej num-
mer 33 en gård med lader og maskin-
rum, men nu er jorden solgt fra, og 
gården er renoveret kraftigt, så huset 
fremstår lyst og moderne. For et par 
måneder siden var huset gjort klar til 
udlejning, men allerede inden da havde 
Anita, Kristina og Emma meldt sig som 
interesserede lejere. 
 
Denne tilflytterartikel handler om de nye folk 
i det renoverede hus på Daugstrupvej 33, og 
det er en familie på tre generationer: Anita 
Andersen (mor og mormor), Kristina Ander-
sen (datter og mor) og Emma Andersen 
(som er yngste generation).  

Familien kommer fra Freltofte 
Oprindeligt kommer Anita, Kristina og Emma 
fra Freltofte, hvor de boede sammen på en 
gård. Men for to år siden, da Anitas mand 
døde, besluttede de sig for at flytte. De valg-
te at flytte til Nordfyn, som de kender, fordi 
de har familie her.  
 
En kort overgang boede de i Otterup, men 
siden den 1. april i år har de boet i Daug-
strup.  
 
Anita og Kristina viser mig rundt i deres nye 
hus. De fortæller, at de er glade for at bo 
der. Huset virker lyst og venligt. Ude bagved 
er der plads til heste, og de har også kani-
ner og en fiskedam med guldfisk.  
 
Vi er meget åbne 
Da vi har sat os indenfor i deres køkken er 
noget af det første, jeg spørger Anita og 
Kristina om, hvordan det går med at bo tre 
generationer sammen. De svarer, at de er 
rigtig glade for det, og at for dem er det den 
helt rigtige løsning. Anita tilføjer, at i deres 
familie er de meget åbne og tolerante. Vi 
taler om mange ting, og vi lever godt sam-
men. Samtidig har vi god plads, så vi behø-
ver ikke at være sammen hele tiden. Vi har 
mulighed for at trække os tilbage til vores 
eget værelse.  
 
Vi har de samme interesser 
Når vi godt kan lide at bo sammen skyldes 
det blandt andet, at vi har mange af de 
samme interesser. Vi er for eksempel alle 
interesseret i ridning. Vi har fire heste, hvor-
af de to heste er herhjemme, mens de to 
andre går i Klintebjerg. Vi skal have ryddet 
op heromkring og fjernet nogle af udhusene. 
Samtidig overtager vi noget af marken ude  
bagved, så det vil alt i alt give os plads nok 
til, at vi kan have alle fire heste her. Interes-

Tilflyttere til Daugstrup 
- mød de tre generationer, der bor sammen 

Kristina Andersen. Foto: CMP 
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Emma Andersen. Foto: CMP 

Anita Andersen. Foto: CMP 

sen for heste har givet os mange venner 
med den samme interesse, så derfor er det 
også sådan, at vi har mange venner til fæl-
les, fortæller Anita. 
 
Jeg skal nok finde arbejde 
I løbet af vores samtale fortæller Anita, at 
hun har haft leddegigt i 20 år. Derfor må 
hun ikke belaste sig selv for meget, og hun 
er for eksempel ikke i stand til at varetage 
arbejde på fuld tid. Anita er uddannet kon-
torassistent, men det er svært at finde et 
kontorjob på kun nogle få timer om ugen. 
Alligevel er hun fortrøstningsfuld og mener, 
at det nok skal kunne lykkes at finde et ar-
bejde i lokalområdet. Hidtil, siger hun, har 
jeg nemlig ikke gået arbejdsløs, og jeg er 
parat til at tage al slags arbejde, bare jeg 
kan holde til det, så jeg regner med, at det 
snart vil lykkes for mig at finde et job. 
 

Lokalområdet 
Anita og Kristina synes, at de bor 
det helt rigtige sted. Vi bor jo i nær-
heden af Odense, fortæller de, og 
der er ikke langt til Hasmark og 
nordkysten. Samtidig virker det, vi 
har set af lokalområdet, meget lo-
vende, forklarer de. 
 
De fortæller, at de allerede har væ-
ret rundt i lokalområdet. Vi har væ-
ret i Klintebjerg flere gange, og sid-
ste år deltog vi i deres havnefest. Vi 
vil også gerne deltage i Fjordens 
Dag i Klintebjerg, og vi har lagt 
mærke til, at der i efteråret bliver 
arrangeret en grisefest i Østrup 
forsamlingshus. Den fest vil vi også 
gerne deltage i. Vi har også været i 
Østrup kirke et par gange. Vi var 
blandt andet med til en dåb. Det var 
en af de kommende konfirmander, 
som vi er i familie med, der blev 
døbt. Det var dejligt at være med 
til. 



Hvornår               Tema for gudstjenesten Gerskov Skeby Østrup 

Søndag 3/6                            Om grådighed   10.30 (KBH) 

Søndag 10/6                      Om at give afkald       19.30 (KBH)   

Søndag 17/6                    ”Den fortabte søn”      10.30 (KBH) 

Søndag 24/6                      Elsk jeres fjender 10.30 (KBH)   

Søndag 1/7                       Om at følge Jesus  10.30  

Søndag 8/7       Umuligt at være fuldkommen   10.30 (PJ) 

Søndag 15/7                       Ærefrygt for Gud 10.30   

Søndag 22/7      Om det man bygger sit liv på   10.30 (PJ) 

Søndag 29/7   Den retfærdige og kærlige Gud  10.30 (KBH)  

Døbte: 
 

Sebastian Svensson 
Lykke Mai Svensson 

Døde: 
Uffe Simonsen 

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; PJ er Palle Jensen, pensioneret provst, der to gange har talt i 
”Frokostklubben for mænd” 

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. 


