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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. 

Ring til præsten, Keld B. Hansen,             

på 23 47 41 44 
 

...Hvis du har sygdom og død alt for tæt på 

…Hvis du har svært ved at overskue livet  

...Hvis der er nogen, der ikke behandler dig, 

som de burde 

...Hvis du har det svært i julen 

…Hvis der er andet, du er ked af 

Præsten har tavshedspligt. Derfor er præ-

sten god at tale med! 

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 

Kære læser: 
I julen fejres Jesu fødsel i Betlehem. Det er 
en begivenhed, som vi og store dele af ver-
den har fejret i et par tusind år. Alene det 
gør festen bemærkelsesværdig. 
 

Jesu fødsel er en stærk begivenhed. Det liv, 
han lever, er også stærkt. Jeg mener, at 
både hans fødsel og hans liv kan få os til at 
overveje, hvad der er vigtigt her i livet.  
 

For det, som Jesus bringer med sig, er et 
budskab om fred i hjertet og fred i verden. 
 

Han bringer også budskabet om kærlighe-
den, der er vigtigere end alt andet og som 
går forud for alt andet og som kommer fra 
Gud.  
 

Og han fortæller os med det, han siger, og 
med det, han gør, at vi aldrig står uden 
Gud. Uanset hvad er vi omgivet af gode 
magter. 
 

Du ønskes en rigtig glædelig jul! 

Læsehestene - du kan være med! 

Vi er nogle piger, som mødes en gang om 
måneden på skift ved hinanden, hvor vi taler 
om en bog, vi alle sammen har læst. De 
næste planlagte datoer er:  torsdag den 10. 
januar kl. 15.00 og torsdag den 7. februar 
kl. 14.30.  
Hvis du kunne tænke dig at være med, hen-
vende dig til Bente Karlsen på 22 73 34 69. 
PS: Læsehestene er både for kvinder og 
mænd :-) 

Mandag den 3. december: 
Afsløring af mindestenen over Elias 
Møller ved Østruplund. Det sker i 200 
året for den store inddæmning ved 
Egensedybet 
 

Kl 15.00 i Østrup kirke: Fortællinger og 
gamle fotos fra Østrup, Østrupgård og park 
mm v/Jan Holger Elias Møller, Bjarne Fred-
berg Knudsen og Henrik Enemærke. Dertil 
serveres kaffe og lækre kager 
 

Kl 16 Afsløring af den restaurerede og hjem-
vendte mindesten (lige over for kirken). 
Derefter kaffe m.m. i våbenhuset.  
 

Man kan kombinere afsløringen af mindeste-
nen med Østruplunds ”Jul på slottet” arran-
gement, der starter klokken 17.00. 
 

Se også indstikket i kirkebladet 

Glædelig jul! 

3. 
DEC 
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Kalender 
NYTÅRSTRÆF torsdag d. 10. januar 

2019 kl 11 - 14 
For alle jer, der gerne vil ønske hinanden 
godt nytår og få nogle hyggelige timer i 
Østrup præstegårds konfirmandstue... 
 

Der vil være noget for både hjernen og ga-
nen, idet Bjarne Fredberg kommer og for-
tæller muntert og viser billeder fra livet på 
Østrupgård på Elias Møllers tid.  
 

Der serveres smørrebrød, og der vil være 
salg af øl, vand og snaps!!! Det koster 50 kr. 
per person, og tilmelding skal ske inden den 
7. januar 2019 til telefon: 64821665. 
64821390 eller 60633617.   

10.  
JAN 

Frokostklubben for mænd  

Frokostklubben er altid den 1. tirsdag i må-

neden mellem klokken 11 og 13. Man tilmel-

der sig ikke på forhånd, men møder op med 

sin madpakke og 40 kr. på lommen. Vi giver 

os altid god tid til frokosten, og så får vi 

også et foredrag. Stedet er Østrup præste-

gård. 
 

4. december: Tidligere biskop på Fyn, 
Kresten Drejergaard, fortæller om sin tid 
som præst i Schweiz. 
 

8. januar: Jacob Skriver er driftsleder i  
Lille Vildmose, der ejes af Aage V. Jensens 
fonde. Jacob kommer og fortæller om sit 
arbejde ved dette naturområde. 
 

5. februar: Program kommer senere. 

JULEKONCERT 
Lørdag den 15. 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. 

4.  
DEC 

8.  
JAN 

15.  
DEC 

5.  
FEB 

Nytårskoncerten i Østrup kirke  
12 januar 2019, kl. 15.00 

 

Operasanger Dorthe Elsebet Larsen  
og ”Den syngende sygeplejerske” Lars Frost 

 

Festligt, Fornøjeligt, med Kraft og  
Inderlighed 

 

Dorthe og Lars synger nytåret ind, med dej-
ligt nytårsprogram fyldt med smukke sange 
og let opera, bla. den festlige drikkevise fra 
La Traviata, Mozarts forførende Don Juans 
pragtfulde arie, dejlige sange af Kai Nor-
mann Andersen og skønne operettetoner,  

lige til at blive i godt humør af. 
 

Der serveres sekt og kransekage efter  
koncerten.  
Pris 50 kr. 

Glæd dig til en rigtig dejlig  
Nytårsoplevelse i Østrup kirke. 

ÅRETS 
JULEKALENDER 

Den levende Julekalender  
i Østrup kirke 

 

En julekalender for både børn og voksne 
med julesalmer, fortælling, åbning af da-
gens låge og optræden ved skolebørn 
 

1. gang: Onsdag den 5. december kl. 
17.00 - 17.30. 
Skovløkkeskolens 0. klasse går i procession, 
og skolens kor optræder 
 

2. gang: Onsdag den 12. december kl. 
17.00 - 17.30. 
Børn fra Skovløkkeskolen går Lucia, og sko-
lens kor optræder 

5.  
DEC 

12.  
DEC 

12.  
JAN 

Anders Blichfeldt koncert i Østrup kir-
ke torsdag den 4. april 2019 kl. 19.30. 

Glæd jer til denne koncert med Anders 
Blichfeldt; info om salg af billetter offentlig-
gøres senere. 
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Til præstegården i Østrup hører der 11 
hektar jord. Størsteparten af det areal 
er i dag forpagtet ud til konventionelt 
landbrug. Men om fire år ophører for-
pagtningskontrakten og til den tid er 
det planen, at markerne plantes til 
med skov. 
 
I Østrup - Skeby menighedsråd har man  
fået ideen om en omlægning af jorden til 
skov, og ideen er blevet livligt diskuteret. 
 
Østrup, Skeby og Gerskov kirker arbej-
der med klima og miljø 
Siden 2008 har Østrup, Skeby og Gerskov 
kirker været grønne kirker, (se 
www.gronkirke.dk) og dvs., at vi forsøger at 
tænke hensynet til naturen og klimaet ind i 
kirkens hverdag. For eksempel i kirkens for-
kyndelse, energiforbrug, transport, indkøb 
og genbrug. 
 
Bæredygtighed er også tænkt ind i den må-
de kirkegårdene drives på, og nu har tanken 
bredt sig til den måde, vi anvender præste-
gårdsjorden. 
 

En kommende skov på præstegårdsjor-
den forberedes 
Om fire år er det tanken at præstegårdsjor-
den omlægges fra mark til skov, og forbere-
delserne har allerede taget deres begyndel-
se.  
 
Vores graver, Henning Madsen, har sammen 
med sine gravermedhjælpere indsamlet frø 
fra forskellige træsorter og plantet dem i en 
stribe jord i den østlige ende af Gerskov 
kirkegård. Skoven skal være en blandet 
skov med en overvægt af hjemmehørende 
danske arter. 
 
I dette efterår har graverne plantet følgende 
arter: 
 
Almindelig eg og Rødeg (i alt 350 stk.), Lind, 
Ask, Kastanie, Ægte kastanie, Valnød, Al-
mindelig røn, Bornholms røn, Bøg, Rødbøg, 
Slåen og Hvidtjørn. 
 
Om fire år regner vi med, at træerne er 
omkring en meter høje, og dermed klar til at 
blive plantet ud i det nye område med skov.  

Ny skov på vej i Østrup 

Artikel ved Keld B. Hansen 

Mas-
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Østrup præstegårdsjord mellem Strøbyvej 
og Klintebjergvej er aftegnet på dette kort 
og har nummer 3a. Det er i alt 11 hektar. 
 

I kortets venstre side er del af jorden mar-
keret med grønt. Det drejer sig om 
”Præsteskoven” - en offentlig sti fører i dag 
gennem skoven.  
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Den nye skov vil i starten være omkranset af 
et dyrehegn, der er 1,80 meter i højden. I 
starten vil der være en del arbejde med at 
renholde skovområdet for ukrudt, og derfor 
er det også muligt, at skoven rejses i etaper. 
 
Skoven skal være til gavn for naturen,  
lokalbefolkningen og klimaet 
For øjeblikket tænkes mange tanker i menig-
hedsrådet om, hvordan man bedst udnytter 
præstegårdsjorden. En af ideerne går ud på, 
at der forud for skovrejsningen lægges slan-
ger ud i jorden, så man kan hente jordvarme 
fra området og til huse, der ligger i nærhe-
den. Om det bliver til noget er langt fra sik-
kert, men det er jo ikke forbudt at tænke 
stort. 
 
Under alle omstændigheder er det tanken at  
præstegårdsjorden skal komme naturen og 
lokalområdets beboere til gavn. Skoven skal 
indrettes med lysninger (til gavn for biodi-
versiteten), og gammelt træ får lov til at 
blive stående til glæde for alle insekterne. I 
den blandede skov skal der plantes æble-
træer og nøddehegn, og man tænker også, 
at der kan sættes bistader ind i skoven, og 
at lokale med forstand på biavl skal inviteres 
til at varetage driften af bistaderne. 
 

Skoven kan blive et sted, hvor man kan van-
dre ad snoede stier, og den kan blive et 
samlingspunkt i efteråret, hvor æbler samles 
ind og laves til most. 
 
Menighedsrådet tænker, at skoven på den 
måde kan blive til gavn for hele lokalområ-
det. Alene det kan være grund nok til at 
gennemføre projektet.  
 
Men dertil kommer, at skov optager CO2 til 
gavn for klimaet. CO2 optag er efterhånden 
blevet et varmt politisk emne, og i den sam-
menhæng er skovrejsning en rigtig god ide. 
Træer er formidable til at opsuge CO2 fra 
atmosfæren. Én hektar skov i god vækst 
opsuger og binder årligt mere end ti tons 
CO2 ifølge tal fra Naturstyrelsen. 
 
Ideer til skovrejsningen modtages ger-
ne 
I de næste 4 år vil kirkebladet bringe artikler 
om skovprojektet, og hvis I, kære læsere, 
har gode ideer til projektet, modtages det 
med kyshånd. I kan bare henvende jer til 
præsten eller til dem, der sidder i menig-
hedsrådet. 
 
 
 

Frø lagt i jorden på Gerskov kirkegård. Foto: CMP 
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Artikel ved Keld B. Hansen 

Sorgen ved alle helgen 

Den 8. januar i år mistede Kaj Hovhave 
sin mor, Karen Kirstine Elvira Nielsen, 
og den 4. november var han en af man-
ge, der mødte op til allehelgengudstje-
nesten i Gerskov kirke, hvor man min-
dedes de døde. 
 
I et interview, som jeg tog med Kaj nogle 
dage efter alle helgen, fortæller Kaj om mo-
derens død og om sorgen, der fulgte med:  
 
Det første år efter et dødsfald er et specielt 
år, fortæller Kaj. Jeg har oplevet at gå med 
en sorg, som jeg skulle bearbejde. Samtidig 
lever man med et savn, og det føles mærke-
ligt, at man ikke længere kan tale med sin 
mor, når man har lyst til det. 
 
Ønsket om at dø 
Min mor blev 98 år gammel, og det gør, at 
sorgen opleves anderledes end den gør hos 
dem, der mister et ungt menneske eller et 
menneske i sin bedste alder. Men sorgen er 
der jo alligevel. 
 

Min mor var parat til at dø, og jeg vil sige, at 
hun døde mæt af dage. Som 95-årig be-
gyndte hun at blive dement. Det var natur-
ligvis værst for hende selv, men for os i fa-
milien var det også svært at se på. Man kan 
sige, at hun langsomt blev nedbrudt - hun 
kunne mindre og mindre.  
 
I den sidste tid sagde hun tit til mig, at ”kan 
man dog ikke få lov til at dø?” Mit svar var, 
at det måtte hun tale med Vorherre om, og 
det er jeg overbevist om, at hun ofte gjorde. 
 
Min mor fik lov til at leve et langt liv, men 
det sidste år har jeg alligevel levet med sor-
gen. Man kan også sige, at jeg i den tid der 
er gået siden hendes død, har fået bearbej-
det mange ting. Der har hen ad vejen været 
mange erindringer, der er dukket op glimt-
vis.  
 
Oprydning og erindring om slægten 
Jeg har været heldig, at jeg har boet tæt på 
min mor, og mellem hendes død i januar i år 
og den 1. oktober, hvor hendes landejen-

Kaj Hovhave. Foto: CMP 
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dom blev solgt, har jeg haft tid til at rydde 
op i hendes efterladte ting. Det at gå og 
rydde op har været en slags terapi. 
 
Min mor hørte til dem, der gemte mange 
ting, og mens jeg gik og ryddede op, er 
mange minder dukket op hos mig. Jeg fandt 
for eksempel mine gamle konfirmationstele-

grammer, og i telegrammerne har jeg fun-
det navnene på mange mennesker, der nu 
er døde.  
 
Min mor var nummer 11 ud af en søskende-
flok på 12. Det er grunden til, at hun fik 
navnet Elvira. Jeg har en erindring om min 
mormor der blev 100 år gammel, og som 

Gudstjenesten i Gerskov kirke alle helgens aften .Foto: CMP 

Der tændes lys for de døde. Foto: CMP 
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Ved allehelgen mindes vi de døde 

Allehelgen falder altid første søndag i no-
vember. Det er en søndag til minde om de 
døde, både dem vi selv har mistet og alle de 
mennesker, som har båret den kristne tro 
videre gennem generationer.  

Gudstjenesten allehelgensdag skaber gen-
nem bønner og salmer plads til at mindes og 
sørge over dem, vi har mistet. I mange kir-
ker bliver navnene på dem, som i årets løb 
er døde, læst op. Nogle steder tænder man 
lys for dem.  

mistede sin mand, dengang han var 56. 
 
Det fortælles, at hendes mand, da han lå for 
døden, tilkaldte sin ældste søn og hans kone 
og fortalte dem, at nu måtte de flytte hjem 
og tage ansvaret for hans kone, dvs. søn-
nens mor. Ansvaret skulle gælde indtil hen-
des død. Hvad ingen vidste dengang var, at 
hun først døde mere end fire årtier senere. 
 
Samtale med broderen 
Kaj fortæller, at han og hans bror, Bent, har 
haft en god opvækst. Det har været et godt 
hjem med en far (Arne) og en mor, der drev 
et husmandsbrug. Det føles godt, at min 
bror og jeg kan mødes og tale sammen om 
fælles minder. Vi har det sidste år af og til 
talt sammen om det, vi har oplevet sammen 
med vores mor. 
 
Alle helgen 
Alle helgen er en milepæl, fortæller Kaj. Man 
holder ikke op med at mindes eller savne. 
Sorgen holder heller ikke op. Men man går 
fra én fase til en anden. Det er min oplevel-
se, at jeg nu, ti måneder efter min mors 
død, er klar til at begynde på en ny fase.  
 
Ved alle helgen inviterede jeg familien med i 
kirke. Pårørende til andre, der var døde i 
årets løb, var kommet, og de havde også 
inviteret familien med. Hver familie har sin 
historie om det at have mistet, og så mødes 
vi i kirken, hvor vi tænder lys for de døde og 
mindes dem.  

 
Efter prædikenen læses navnene op på de 
døde, der har forladt sognet i det år, der er 
gået, siden det sidst var alle helgen. Deref-
ter er der en stilhed, hvor man mindes de 
døde. 
 
Det opleves rigtig dejligt at tænde lys. Det 
giver en tænkestund, og der går virkelig 
mange tanker gennem ens hoved. Derfor er 
alle helgen en rigtig dejlig tradition. Det var 
også, hvad vi i familien blev enige om, at 
det var.  
 
Efter gudstjenesten mødtes familien hos os, 
og det føltes rart. Samme dag var der lagt 
en krans på vores mors grav, og der var sat 
lys ud på graven.  
 

Der tændes lys på gravene. Foto: CMP 
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Siden juni måned i år har der været 
nye folk i huset på Skebyvej nummer 
26 - det hus der ligger bag en ganske 
lang mur og som også kaldes for Ske-
by gamle præstegård. 
  
De nye folk er ægteparret Niels og Britt 
Pade. De er flyttet hertil fra Odense, hvor 
de har boet de sidste 21 år. De er kommet 
her til egnen med lyst til at bo på landet, 
hvor man kan ”nyde den friske luft og 
have god plads omkring sig.” 
  
Jeg har inviteret mig selv på besøg til det-
te tilflytterinterview, og man må sige, at 
huset, de har overtaget er stort. 
  
Niels og Britt Pade er flyttet ind 
I døren møder jeg både Niels og Britt og 
deres to søde hunde, som er af japansk 
afstamning. Bortset fra hundene bor par-
ret alene i det store hus. De har tre døtre, 
som er flyttet hjemmefra, men som allere-
de nyder at besøge deres forælde i Skeby, 
for her er der både plads til dem og til 
mange af deres venner. 
  
Da jeg kommer indenfor, kan jeg se, at 
Niels og Britt allerede har indrettet sig i 

Tilflytterinterview ved Keld B. Hansen 

Tilflyttere i Skeby gamle præstegård 

hjemmet. Selv om det kun er få måneder 
siden de flyttede ind, ser det ud som om at 
billederne hænger, som de skal, og at alt 
det andet er på plads i køkkenet og i de 
herskabelige stuer. 
  
En rundvisning 
Jeg får også en rundvisning, blandt andet til 
kælderen, hvor de har mange af deres gæ-
steværelser. Da de for kort tid siden havde 
indflytterfest, havde de plads til 22 overnat-
tende gæster! 
  
Et af rummene er det gamle undervisnings-
lokale for konfirmanderne. Jeg kan ikke lade 
være med at tænke, at her har først pastor 
Iversen og senere pastor Madsen (frem til 
1965) undervist hundredvis af konfirmander 
fra Skeby sogn og fra Otterup sogn. 
  
Barndom og ungdom 
Da vi får sat os i stuen fortæller de om, hvor 
de oprindeligt kommer fra. Det viser sig, 
at  Niels er født i Antwerpen, hvor hans far 
var sømandspræst. Senere  flyttede han og 
familien til Thy og derfra videre til Aarhus. 
Britt er både født og opvokset i Skjern i 

Vestjylland. Efter at de begge havde taget 
studentereksamen, søgte de ind på Tandlæ-
gehøjskolen i Aarhus for at læse til tandlæ-
ge. Først efter afsluttet studie mødte de 
hinanden. 
  
Som tandlæger har de været ansat forskelli-
ge steder. Britt begyndte sin karriere i det 
sydlige Norge, mens Niels var tandlæge i 
forsvaret. I et par år var de begge ansat 
som tandlæger i England, og hvor de ople-
vede et sundhedssystem, der var noget 
bagud i forhold til det danske. 
  
Niels og Britt er tandlæger i Odense 
Siden 1997 har Britt og Niels drevet tandlæ-
geklinik i Odense. De har på samme tid haft 
en klinik i Middelfart. 
  
”Deres” tandlægeklinikker er beliggende i 
Grønnegade i Odense og teglgårdsparken i 
Middelfart. De er i dag en del af tandlæge-
kæden ”Tandlægen.dk”, men sådan at Britt 
og Niels står som daglige ledere i både i 
Odense og i Middelfart. 

Niels Pade. Foto: CMP 



11 

De er begge meget glade for at være tand-
læger. Gennem deres arbejde møder de 
mange mennesker, og eftersom de har ar-
bejdet i den samme klinik i mange år, ken-
der de mange af deres kunder temmelig 
godt. Så selv om de på arbejdet må følge en 
stram tidsplan, bliver der også tid til en god 
snak med kunderne. 
  
Som tandlæge er man både håndværker og 
psykolog, forklarer de, og hentyder til deres 
opgave, som er at få folk så lempeligt som 
muligt igennem et tandlægebesøg, som 
nogle frygter, og som de fleste nok dybest 
set hellere var fri for. 
  
Desværre - fortæller de - er det en stor 
udfordring ved deres job, de senere år, at 
alt hvad de laver i langt større grad end 
tidligere, skal dokumenteres og arkiveres. 
Det går der desværre meget arbejdstid 
med, og de tænker, at noget af den tid kun-
ne være anvendt bedre på den direkte kon-
takt til patienterne. 
  
Den aktive fritid 
En stor del af fritiden tilbringes nu i deres 
nye hus i Skeby. Huset er heldigvis velholdt, 
og derfor har det været en overkommelig 
opgave at gøre det klar til indflytning. 
  
Men de har allerede anskaffet solceller til 
taget og 1½ kilometer slange er blevet gra-
vet ned til jordvarme. 
Og ude bagved huset ligger der et par læn-
ger, som de er gået i gang med at renovere. 

Niels fortæller, at de er blevet mindet om, at 
deres hus engang var præstegård, for der-
ude på en af længerne har rigtig mange 
konfirmander ridset årstal og deres navne i 
murstenene. 
 
Foruden bygningerne har de en tre tønder 
land stor grund, som også skal have en 
kærlig hånd. Men det gør ikke noget, forkla-
rer de, for vi hygger os med at renovere og 
rydde op. Vi er hobbymennesker, siger de. 
Vi kan lide at sætte biler og huse og gamle 
møbler og alt muligt andet i stand. 
  
På ferie i camperbus 
Når vi ikke er på arbejde, og når vi ikke 
sætter skik på hus og have, så elsker vi at 
rejse, fortæller de. Vi har en lille camperbus, 
som vi kan sove i, når vi er på ferie. Vores 
arbejdsliv som tandlæger er meget, meget 
skemalagt, men når vi har ferie, så nyder vi, 
at der ikke er nogle tidspunkter, vi skal 
overholde. Så kører vi derudaf i vores lille 
bus og overnatter, hvor det lige kan passe. 
Her i sommer var vi en tur i Norditalien, 
hvor vi vandrede i Alperne. Det var en fan-
tastisk ferie! 
  
Glæder sig til at udforske Nordfyn 
Niels og Britt glæder sig over, at de har 
slået sig ned på Nordfyn. Det ligger dejligt 
centralt i Danmark, og de har god plads 
omkring sig. De har også gode naboer i 
Skeby. Når vinteren er forbi og de har klaret 
de største opgaver omkring deres nye hus, 
glæder dig sig til at udforske Nordfyn og 
vores lokalområde noget mere.  

Britt Pade. Foto: CMP 



Døde: Eigil Marius Poulsen Jørgen Pedersen 

NAVNE 

Provst Keld B. Hansen, 23474144; 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. 

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 vel-
komne til at benytte sig af teletaxi ordningen. Udgiften for 
brug at teletaxi kan refunderes af kirkekassen. 
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GUDSTJENESTER I ØSTRUP, SKEBY OG GERSKOV KIRKER 

Søndag 2. december 10.30  
Østrup kirke 
1. søndag i advent 
Præst: Anne Kathrine Rafn Hauge 
 
Søndag 9. december kl. 10.30 
Skeby kirke 
2. søndag i advent 
Præst: Keld B. Hansen 
 
Søndag 16. december kl. 14.00 
Østrup kirke 
3. søndag i advent 
Præst: Anne Kathrine Rafn Hauge 
 
Søndag 23. december kl. 10.30 
Gerskov kirke 
4. søndag i advent 
Præst: Keld B. Hansen 

Juleaften den 24. december 
Skeby kirke kl. 14.00 
Østrup kirke kl. 15.00 
Gerskov kirke kl. 16.00 
Præst: Keld B. Hansen 
 
1. juledag 25. december kl. 10.30 
Østrup kirke 
Præst: Keld B. Hansen 
 
2. juledag 26. december kl. 10.30 
Skeby kirke 
Præst: Anne Kathrine Rafn Hauge 
 
Julesøndag 30. december kl. 10.30 
Østrup kirke 
Præst: Keld B. Hansen 

Tirsdag den 1. januar kl. 17.00 
Gerskov kirke  
Nytårsdag 
Præst: Keld B. Hansen 
 
Søndag 6. januar kl. 9.00 
Østrup kirke 
Hellig tre kongers søndag 
Præst: Anne Kathrine Rafn Hauge 
 
Søndag 13. januar kl. 14.00 
Skeby kirke 
1. søndag efter hellig tre konger 
Præst: Anne Kathrine Rafn Hauge 
 

Søndag 20. januar kl. 10.30 
Østrup kirke 
2. søndag efter hellig tre konger 
Præst: Keld B. Hansen 
 
Søndag den 27. januar kl. 10.30 
Gerskov kirke 
3. søndag efter hellig tre konger 
Præst: Keld B. Hansen 
 
Søndag den 3. februar kl. 10.30 
Østrup kirke 
4. søndag efter hellig tre konger 
Præst: Keld B. Hansen 


