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Tal med præsten 
Det kan være en god ide at tale med præ-
sten.  
 
...Hvis du trænger til nogen at tale med 
...Hvis du har sygdom og død alt for tæt på 
...Hvis du har svært ved at overskue livet 
...Hvis der er andet, du er ked af 
 
Præsten har tavshedspligt - det kan være 
en god grund til at tale med præsten 
 
Ring eller skriv til Keld B. Hansen på tlf. 23 
47 41 44 / kha@km.dk for at få en samtale 
eller aftal, at I mødes. 

10.  
MARTS 

Sogneindsamling den 10. marts. Omtale ved Keld B. Hansen 

Hjælp mennesker, der er ramt af  
klimaforandringer 

For 225 kr. kan man plante et træ 
der både neutraliserer CO2, gi-
ver skygge og føde. 

For bare 5 kroner kan en vandpumpe 
udlånes til en lokal bonde, så han 
kan vande sine afgrøder under en 
tørke. 

For 280 kr. kan en familie få en 
solcellelampe, der giver lys og 
sikkerhed. 

Søndag den 10. marts deltager vi i 
Østrup og Skeby sogn (Skov-
løkkeområdet) i Folkekirkens Nød-
hjælps årlige husstandsindsamling. 
 
Hjælpen går i år til mennesker, der er 
ramt af klimaforandringer. 
 
Klimaet under forandring 
Klimaforandringerne er her, og de er kom-
met for at blive. Millioner af mennesker er 
truet af sult og oversvømmelser, og allerede 
nu må mange forlade deres hjem for at fin-
de mad og sikkerhed. 
 
Derfor samles der nu ind til de mennesker, 
der er hårdest ramt af klimaforandringerne. 

Sammen om kloden 
I verdens fattigste lande mangler man alt 
det, der beskytter os danskere mod klimare-
laterede katastrofer. Men med klimatilpas-
ning kan verden klædes på til et klima i for-
andring.  
 
Det kan være diger, dæmninger og opsam-
lingssøer, der kan forhindre oversvømmel-
ser.  
 
Det kan være broer og solide bygninger, der 
ikke dratter sammen ved jordskred. 
 
Men det kan også handle om at hjælpe en 
sulten småbonde med at dyrke quinoa, som 
er fyldt med protein, og som er bedre til at 
modstå tørke end andre afgrøder. 

Folkekirkens Nødhjælp arbejder i verdens 
fattigste lande, hvor klimaforandringerne 
slår meget hårdere, end de gør i Danmark.  
 
En person i Etiopien udleder langt mindre 
CO2 end den gennemsnitlige dansker. Men 
det er alligevel etiopieren, der betaler reg-
ningen i form af oversvømmelser, tørke og 
naturkatastrofer. 
 
Derfor vil vi sammen med tusindvis af dan-
skere  samle ind til klimaløsninger. 
 
Tag derfor godt imod indsamlerne den 10. 
marts.  

Du kan selv blive indsamler 
Hvis du selv ønsker at blive indsamler, kan 
du tilmelde dig en rute på...  

 
https://www.noedhjaelp.dk/

vaer-med/indsamling/bliv-indsamler 
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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. 

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 

Frokostklub for mænd  

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. 

 

Tirsdag den 5. februar kl. 11 - 13 

Aksel Hundslev, journalist og forfatter holder 

foredraget ”Under kastanjetræet” ud fra sin 

bog om de store forandringer i et landsby-

samfund. 

 

Tirsdag den 5. marts:  

Besøg i kunstner Jens Galschiøts værksted i 

Næsby. Ved mødet den 5. februar aftales 

tidspunkt for besøget i Næsby. 

5.  
FEB 

5.  
MARTS 

1.  
FEB 

Meditation i Skeby kirke den 1. og 8. 

februar kl. 16.30 - 17.00 

Mange søger at få tid til ro og fordybelse, og 

det har du muligheden for, hvis du deltager i 

meditation i Skeby kirke. Du kan stige af og 

på som det passer dig. Som du ser, er der 

kun sat to mødedatoer på. Vi aftaler nemlig 

mødedatoen fra gang til gang, men vi mø-

des som regel hver fredag. 

4.  
FEB 

Livssamtaler den 4. og 18. februar, 11. 

marts og 1. april.  

Hver gang kl. 19.00 -  20.30 

Hvis du har lyst, er du velkommen til at væ-

re med til ”livssamtaler”. Vi taler om livet og 

om troen, og præsten er med som inspirator 

og ordstyrer.  

Sted: Østrup præstegård 

10.  
MARTS 

Folkekirkens Nødhjælps sogneindsam-

ling her i Østrup og Skeby sogn.  

Indsamlingen foregår mellem klokken 10 og 

14. Se omtalen på den modsatte side! 

Anders Blichfeldt koncert i Østrup kir-

ke torsdag den 4. april 2019 kl. 19.30. 

Glæd jer til denne koncert med Anders 
Blichfeldt!!!  
Fra den 10. februar 2019 kan billetterne  
købes på billet.dk 
 
Billetprisen er 195 kr. 

18.  
FEB 

11.  
MARTS 

1.  
APRIL 

4.  
APRIL 

12.  
MARTS 

Generalforsamling i Østrup sogns Bebo-

erforening kl. 19.30  

Sted: konfirmandstuen, Østrup præstegård 

Alle fra Østrup sogn er velkomne!! 

8.  
FEB 
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Bibelen handler om liv og om Guds  
troskab 
Hvis man skulle forsøge at sætte bibelen på 
kortform og angive, hvad der er dens tema, 
kunne et bud være: bibelen handler slet og 
ret om livet og om Guds troskab mod livet.  
 
Fra Første Mosebog, hvor Gud skaber altet, 
til det sidste skrift, Johannes Åbenbaring, 
hvor Gud ved verdensdommen sætter en 
ende på den kendte verden og skaber en 
ny, er det det skænkede liv, der er i cen-
trum. 
 
Samtidig er Biblen ikke blind for, at livet og 
virkeligheden er gådefuld, fuld af brud, kon-
flikt og uforskyldt lidelse, og dermed deler 
den jo også vores erfaring: verden er ikke 
harmonisk, tingene går ikke op. Det skyldes 
det bibelen kalder synd, og pga. den var 
det, at Gud sendte sin søn, som digteren Ole 
Sarvig et sted har kaldt en ”stilhed midt i 
verdens vrede.” 
 
Denne erfaring af ”verdens vrede” står imid-
lertid ikke alene. For dybt i os alle ligger en 
længsel efter, at alle livets tråde samles i et 
nådigt lys.  
 
En længsel efter et genoprettelsens og fuld-
endelsens sted, hvor alle hindringer og tve-
tydigheder er ophævet, så det sande, rene 
og livgivende træder frem.  
 
Johannes’ Åbenbaring voldsomme  
visioner 
Et af de skrifter, der om noget udtrykker 
længsel efter fuldendelse, er Johannes’ 
Åbenbaring – bibelens sidste skrift. Åbenba-
ringsbogen er – ifølge kendere – blevet til 
omkring år 100 på den græske ø Patmos, 
hvor forfatteren – en mægtig seer – opholdt 
sig, da Kristus i skikkelse af en menneskesøn 
åbenbarede sig for ham og lod ham se de 
sidste tider og Dommedag i en voldsom 
vision.  
 
Johannes Åbenbaring minder ikke om noget, 
vi ellers kender fra Det ny testamente, og 
skulle man sammenligne skriftet med noget 
nutidigt kendt, kunne det være science ficti-
on – tænk blot på, hvad der foregår i det 
univers, der udspiller sig i Tolkiens Ringenes 
herre.   

Det er fyldt af et symbolsprog, der radikalt 
afviger fra det symbolsprog, Jesus benytte-
de sig af, når han talte i lignelser, og hvor 
det hverdagsagtige var fremherskende, og 
det udmaler en galskab, der kan være svær 
at få mening i samtidig med, at det udfor-
drer læseren til – trods alt – at søge mening 
i galskaben. 
 
Pladsen her tillader ikke, at gengive, hvad 
Johannes udpensler om uhyggelige fabeldyr 
og andre vederstyggeligheder, men Johan-
nes centrale budskab er, at der ”udbrød krig 
i himlen. Englen Gabriel førte sin englehær i 
kamp mod dragen, og dragen og dens engle 
tog kampen op, men de var ikke stærke 
nok. Dragen er den gamle slange som også 
kaldes Satan og Djævelen, og det er den, 
der fører hele jorden bag lyset. Hverken 
dragen eller dens engle hørte længere til i 
himlen, og de blev kastet ned på jorden. Så 
hørte jeg en høj stemme i himlen der sagde: 
”Nu har Gud overtaget herredømmet, styr-
ken og frelsen, og Kristus, den udvalgte, har 
fået magten.” Johs. Åb. Kap. 12.9-11. 

Johannes’ Åbenbaring 
og dommedag 

Artikel, der ender godt, af Lars Larsen, Østrup 

Englen Gabriel bekæmper dragen 
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Håbet om at Gud er verdens herre 
Og som det er i himlen, skal det også være 
på jorden, når Gud gør alting nyt. Det er det 
håb, de farverige fortællinger forkynder og 
inviterer mennesker til at forme deres liv 
efter.  
 
Johannes Åbenbaring holder fast på, at ver-
den ikke bare er hel og retfærdig og ved 
historiens egne kræfter på vej til at blive 
Guds rige. Men billedsprogets forkyndelse af 
himlens dom og rettergang og døden over 
død og ondskab holder kristen tro fast på, at 
verden tilhører Gud og ikke de mest grådige 
eller brutale.  
 
Fadervors bøn: ”Komme dit rige, ske din 
vilje, som i himlen således også på jorden” 
kunne derfor være overskriften på Johannes’ 
syner. Fortællingerne værner dermed om 
troen på, at Gud og gudsriget er tidens be-
grænsning og reddende ende. Guds Kristus - 
der i Åbenbaringsbogen omtales som Lam-
met -  er verdens herre; ikke våbenfabrikan-
terne eller pengene.  
 
Uden denne forventning om fuldbyrdelsens 
gudsrige mister kristen tro sin stærkeste 
motivation til udholdenhed i en modstands-
etik, der ikke bare lader ligegyldighed og 
tilpasning til den stærkes ret råde.  
 
Babel og Jerusalem 
Dommen over verdens ondskab bagatelli-
seres ikke. Det drejer sig således ikke om ef-
fekter for effekternes skyld, men fordi der er 
forskellige måder at leve på, og fordi vores 
handlinger har konsekvenser, der rækker ud 
over øjeblikket. Det viser sig i modstillingen 
mellem de to byer Babel og Det ny Jerusa-
lem.  
 
I Babel ”var der blod af profeter og hellige 
og af alle, som er blevet myrdet på jorden”.  
 
Det ny Jerusalem, derimod, er ikke bygget 
af menneskehænder, men kommer ned fra 
himlen, fra Gud selv. Byen vækker mindelser 
om Paradis, for midt i byen står livets træ 
med ”lægedom for folkene” og vi finder og-
så - som i Paradis’ have - ”floden med livets 
vand”.  
 
Dommen ved tidernes ende  
- en dimension af Guds kærlighed 
Men før vi når herind – til ”den hellige by”, 
må der holdes dom ved tidernes ende. Og 
Johannes ser en dommer, der ”ser ud som 
en menneskesøn” – et ord, der egentlig blot 
betyder menneske. (Fra evangelierne ved vi, 
at Jesus anvendte denne betegnelse om sig 

selv, og ordet blev siden opfattet som en 
titel, der skal understrege Jesu menneskeli-
ge side). Det vil sige, at den dommer, men-
nesket skal møde på den yderste dag, har 
et ansigt – et menneskeansigt. Og vi kender 
både ham og hans bud, der siger, at vi skal 
elske hinanden, som han har elsket os.  
 
Da han forlod os, overlod han vore med-
mennesker, som han gav sit liv for, i vore 
hænder: ”Alt hvad I har gjort mod en af 
disse mine mindste brødre, det har I gjort 
mod mig”, som det hedder i Mathæus-
evangeliets gengivelse af verdensdommen. 
Kap. 25,40. Vi har ansvar for hinanden, og 
vi skal stå til ansvar for, hvordan vi har levet 
her på jorden.  
 
Det er skræmmende for de fleste, for vi 
kender os selv og ved, at vi ikke opfylder 
hans bud.  
 
Men uanset hvor skræmmende dommen 
kan være, er der både trøst og håb i tanken 
om, at den endelige dom er overladt til 
ham, der kom som en menneskesøn, levede 
på jorden og fuldendte sin gerning ved at 
bede Gud om tilgivelse for både venner og 
fjender. 

Og det er vel også det, der er Johannes’ 
pointe. For i Det nye Jerusalem skal ”de se 
hans ansigt og bære hans navn på deres 
pande. Der skal ikke mere være nat, og de 
har ikke brug for lamper eller lys fra solen, 
for Herren Gud lyser for dem.. kap. 22.4f. 
Alt det fortiede, forløjede og fortrængte skal 
komme for en dag.  
 
Således forstået er dommen en dimension af 
Guds kærlighed og barmhjertighed. 

Menneskesønnen som dommer  
og som verdens lys 
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Vinterbadelaugsartikel af Peter Kirkeby, Klintebjerg 

Eva er vinterbader i Klintebjerg 

45 minutter, det er det det tager at 
køre fra Midtfyn, nærmere bestemt 
Brobyværk, til Klintebjerg Vinterbade-
laugs gamle campingvogn/sauna. 
 
Det er den tur, Eva Kyster to til tre gange 
om måneden tager, når hun starter sin bil 
og triller mod Klintebjerg i den tidlige mor-
genstund.   
 
Jeg blev nysgerrig for at finde ud af, præcis 
hvad det er der gør, at voksne mennesker 
trodser den højhellige kirketid, kører 42 
kilometer for at sidde splitterfornøjet i en 
lille gammel campingvogn sammen med 
ligesindede vinterbadere, og har derfor sat 
Eva stævne en dejlig kold søndag morgen i 
januar. 
 
Eva fortæller, at hun oprindelig startede 
med at bade i sin have om sommeren, og et 
år fortsatte hun hen på efteråret og ind i 
vintermånederne. Det var en fantastisk dej-
lig fornemmelse, og jeg ville gerne mere. 
Derfor begyndte jeg at køre til Fåborg og 

Vinterbadere hygger i campingvognen / CMP 

Eva Kyster / Foto: CMP 
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bade i havet dernede. Det var dog lidt en-
somt og måske heller ikke helt ufarligt, når 
man sådan bader alene.  
 
Eva begyndte derfor at søge på nettet efter 
vinterbaderforeninger, og her faldt hun, 
meget tilfældigt, over Klintebjerg Vinterba-
delaug. Ved nærmere undersøgelse på Fa-
cebook, fandt hun ud af, at hun faktisk hav-
de gamle venner, der badede i Klintebjerg, 
så efter nogen overvejelse og lidt ringen 
rundt, startede hun en søndag morgen bilen 
og tøffede mod Klintebjerg.  
 
Det første møde med de andre vinterbadere 
var en lidt blandet fornøjelse, husker Eva. 
Jeg kom ind i den her meget gamle cam-
pingvogn fuld af nøgne mennesker, der sad 
og hyggede sig voldsomt. Jeg mødte op i 
bikini, og det var lidt grænseoverskridende 

lige at entre vognen. En lille sjov ting var, at 
de, der var i vognen den morgen, jeg kom 
første gang, faktisk, efter jeg havde forladt 
vognen, havde aftalt, at de næste gang ville 
tage badetøj på, men der troppede jeg så 
op uden bikini, og det har jeg gjort lige si-
den, og nu er det overhovedet ikke noget, 
jeg tænker over. 
 
Mange der vinterbader udtrykker, at det 
giver dem et kick, det med at komme ned i 
det kolde vand og derefter ind i varmen. Det 
gør det også, men det er faktisk ikke derfor, 
at jeg søger vinterbadningen. For mig hand-
ler det mere om at blive ”grounded”, komme 
helt ned i fødderne på mig selv, finde roen 
og finde mig selv igen efter en travl uge.  
 
Det begynder faktisk allerede, når jeg starter 
hjemmefra om morgenen for at køre herop. 

Vinterbader på vej / Foto: CMP 
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Det er helt mørkt, når jeg starter, og begyn-
dende lyst, når jeg når frem. Det her med at 
vågne sammen med dagen og samtidig op-
leve turen fra det meget bakkede Midtfyn til 
det helt flade Nordfyn, medens man stille og 
roligt bevæger sig afsted, det er simpelthen 
en lise for sjælen. Jeg elsker den køretur. 
Når så jeg er fremme, får klædt mig af og 
kommer ind til det her helt unikke lille fæl-
lesskab, får en kop kaffe og god snak, så er 
jeg godt på vej med min ”grounding”.  
 
Den lille travetur fra campingvognen til ba-
debroen, som vi så fint har fået lavet. Den 
første dukkert den dag, hvor jeg lige skal 
have styr på vejrtrækningen. Det at mærke 
det kolde vand og bare lige ligge der med 
udsigt til Vigelsø og med Fjorden smukt ba-

det i morgenlys, ja, så er man nærmest lyk-
kelig, og man er meget tilstede. Så kan da-
gen/ugen bare komme an. 
 
Det er min meditation, mit helle i løbet af en 
travl uge, og jeg vil da stærkt opfordre an-
dre til også at prøve det af. Et gammelt 
mundheld siger ”Dagen er smukkest om 
morgenen”, og kan man komme ud af fjere-
ne, er det bare med at komme afsted. Cirka 
¼ af medlemmerne i foreningen er kvinder, 
og vi har da oplevet at være flere kvinder 
end mænd i campingvognen, men det hører 
til sjældenhederne, så kom nu alle i seje 
kvinder i nærområdet eller fra Midtfyn. Vi 
kan sagtens være flere i vores skønne for-
ening, slutter Eva Kyster.    

Efter badet / Foto: CMP 
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Tilflytterinterview ved Keld B. Hansen 

Danni, Maja og Siri Kastberg er nye på Skovgyden 

En ung familie bestående af Danni, Ma-
ja og datteren Siri har for ganske nylig 
overtaget den gamle gård på Skovgy-
den nummer 27. Jeg tager ud og besø-
ger dem med henblik på at foretage et 
tilflytterinterview. 
 
Jeg bliver godt modtaget. Jeg kender allere-
de familien, og familien kender til vores egn. 
De kender sågar til vores tradition for tilflyt-
terinterview, så de ser ikke særlig overra-
skede ud, da jeg møder op for at spørge 
dem, og de vil lade sig interviewe. 
 
Danni og Maja har oprindeligt boet nogle år i 
Odense. Derefter flyttede de til Nislev, hvor 
de fik Siri, og mens de var der, gik de og 
drømte om at flytte til Skovgyden, hvor Dan-
ni kommer fra.  
 
Danni er fra Skovgyden 
Danni er vokset op i huset overfor deres nye 
hjem, og han fortæller, at han i sin barndom 
kom rigtig meget på gården, som dengang 

var ejet af Arne og Karen Nielsen. Her hjalp 
Danni til med mange forskellige ting. For 
eksempel samlede han sten og roer op fra 
marken. Han kørte også med hø og med 
halm, og når han sad i skolen og så meje-
tærskerne køre forbi, kunne det ikke gå hur-
tigt nok med at komme hjem fra skole for at 
hjælpe til i høsten. 
 
En overgang drømte Danni om at blive land-
mand, men han endte alligevel med at kom-
me til at arbejde i skoven.  
 
Maja kommer også fra landet 
Maja er også vokset op på landet. Hun kom-
mer fra et sted, der ligger mellem Hjørring 
og Frederikshavn. Hun og Danni mødte hin-
anden på en efterskole i Sønderjylland, og 
det var Danni, der fik hende til at flytte til 
Fyn. Maja fortæller, at hun befinder sig rig-
tig godt på Fyn, og hun mærker - ligesom 
Danni - en trang til at bo på landet, hvor 
man har plads omkring sig, og hvor man 
mærker naturen. 

Maja / Foto: CMP 
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Danni arbejder for HedeDanmark 
Danni begyndte sig arbejdsliv som skov-
arbejder, men siden 2014 har han været 
driftsleder med ni ansatte under sig. Han er 
ansat i HedeDanmark, der blandt andet har 
Odense kommune som kunde. Det er Dannis 
opgave at tilse Odense kommunes skove og 
parker og små grønne åndehuller og sørge 
for pleje og beskæring og udvikling. Det er 
et virkeligt dejligt arbejde, fortæller Danni, 
hvor det handler om at skabe og udvikle. 
 
Maja studerer international sikkerpoli-
tik 
Maja er studerende på sidste år. Hun er op-
rindelig sergeant i forsvaret, men for øjeblik-
ket er hun ved at afslutte sin uddannelse i 
international sikkerhedspolitik.  

Maja har som bachelorstuderende opholdt 
sig i Jordan for at lære arabisk samt mellem-
østlig kultur og historie. Det bygger hun nu 
videre på, idet hun især beskæftiger sig med 
sikkerhedspolitik i Mellemøsten. I den forbin-
delse har hun blandt andet været til sikker-
hedskonferencer i Jordan og Qatar.  
 
Når studierne afsluttes til sommer, drømmer 
Maja om at beskæftige sig med national 
sikkerhedsrådgivning i Danmark. Det vil hun 
for eksempel kunne gøre i Udenrigsministeri-
et, hos politiet eller i forsvaret. 
 
Det kan betyde, at Maja kommer til at pend-
le over store afstande for at komme på job. 
Alligevel føler både hun og Danni, at de er 
kommet til at bo på det helt rigtige sted. 

Danni / Foto: CMP 
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Den lokale skole er vigtig 
De fremhæver begge Skovløkkeskolen som 
et vigtigt argument for at bo her. For øje-
blikket går Siri i dagpleje i Otterup, men der 
er ingen tvivl om, at hun skal gå i børnehave 
og skole på Skovløkkeskolen. Det er en rigtig 
god skole, siger de, og så ligger den dejlig 
tæt på. 
 
Det, at der sker så meget lokalt, samt at 
Lokalrådet er meget aktivt, bliver også frem-
hævet som en væsentlig kvalitet ved vores 
område. 
 
Aktiv i håndboldklubben 
Der er ingen tvivl om at både Maja og Danni 
er aktive folk, og Danni er stærkt involveret i 
lokal sammenhæng. Han lægger en masse 
engagement i Otterup Håndboldklub, og for 
to år siden blev han kåret som årets klub-
mand. Han er også formand for Otterup 
Håndboldklubs Venner samt formand for 
Otterup Kræmmermarked, der skaffer penge 
til håndboldklubben. Dermed er Danni alle-
rede enormt engageret og ikke på nogen 
måde bange for at hjælpe til lokalt. 
 
Huset, de bor i, og jorden 
Gården, de er flyttet ind i, består af lavlofte-
de rum, som nu skal indrettes til en moder-

ne familie på tre personer. Siri lader allerede 
til at have indtaget de nye omgivelser. Hun 
har lige lært at gå, så hun går nu fra rum til 
rum. Når hun ellers ikke lige sidder hos far 
eller mor - eller spiser: laksemad for eksem-
pel, hvor pålægget hurtigt bliver spredt ud 
over ansigt, bord og gulv.  
 
Danni og Maja fortæller, at det er planen, at 
gården på et tidspunkt skal rives ned for at 
give plads for et nyt hus. Men det ligger nok 
fem år ude i fremtiden, siger de.  
 
Der er 18 hektar jord til gården, og det var 
også en grund til at de købte stedet. Der 
forestår nu et arbejde med at planlægge, 
hvad jorden skal bruges til. Men det skulle 
der også være tid til, for familien flytter ikke 
foreløbig. De har fundet det helt rigtige sted, 
så de er kommet for at blive.  
 
Det kan alle vi andre kun være godt tilfredse 
med.  
 
Efter interviewet siger jeg tusind tak for et 
hyggeligt besøg. Siri følger mig helt ud til 
døren. Hun har lige lært at sende luftkys. 
Hun sender mange af dem i min retning. 
 

Siri /  Foto: CMP 



Døbte: 
Ida-Sofie Hein Sørensen 
 

Viede: 
Henriette Hein Sørensen og 
Steffen Ulf Sørensen 

Døde: 
Roar Holmsted Olsen 
Otto Andersen 

NAVNE 

Provst Keld B. Hansen, 23474144; Sognepræst Stig Saxbjørn, 24276655; Graver 
ved Østrup, Skeby og Gerskov kirker: Henning Madsen, 41263411; Organist: Ni-
els 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 3. februar 10.30  
Østrup kirke 
4. søndag efter hellig tre konger 
Mattæus 8,23-27 
Præst: Keld B. Hansen 
 
Søndag 10. februar kl. 9.00 
Skeby kirke 
Sidste søndag efter hellig tre konger 
Mattæus 17,1-9 
Præst: Stig Saxbjørn 
 
Søndag 17. februar kl. 10.30 
Østrup kirke 
Søndag septuagesima 
Mattæus 20, 1-16 
Præst: Stig Saxbjørn 

Søndag 24. februar kl. 10.30 
Gerskov kirke 
Søndag seksagesima 
Markus 4, 1-20 
Præst: Keld B. Hansen 

Søndag 3. marts kl. 10.30 
Østrup kirke 
Fastelavns søndag 
Mattæus 3, 13-17 
Præst: Keld B. Hansen 
 
Søndag 10. marts kl. 10.30 
Skeby kirke 
Første søndag i fasten 
Mattæus 4, 1-11 
Præst: Keld B. Hansen 
 
Søndag 17. marts kl. 10.30 
Østrup kirke 
Anden søndag i fasten 
Mattæus 15, 21-28 
Præst: Keld B. Hansen 

Søndag 24. marts kl. 10.30 
Gerskov kirke 
Tredje søndag i fasten 
Lukas 11, 14-28 
Præst: Keld B. Hansen 
 
Søndag 31. marts kl. 10.30 
Østrup kirke 
Midfaste 
Johannes 6, 1-15 
Præst: Keld B. Hansen 
 
Søndag 7. april kl. 10.30 
Østrup kirke 
Mariæ bebudelses dag 
Lukas 1,26-38 
Præst: Keld B. Hansen 


