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KIRKEBLADETS REDAKTIONSGRUPPE 

Keld B. Hansen, Lars Larsen, Sanne Tim-

mermann, Tessa Gjødesen, Peter Kirkeby,  

Mikkel Koch Lund-Hansen og  Carsten Mi-

chael Pedersen. 

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. 

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 

Konfirmanderne 
Forsidebilledet viser dette års konfirmander,  

der konfirmeres i Østrup kirke søndag den 5. maj kl. 10.30 

Konfirmanderne er øverste række fra 

venstre: 

Josefine Hollingdal 

Gustav Langkilde Skriver 

Magnus Laulund 

Maria Guldbrandt 

Nicholas Larsen 

 

Midterste række fra venstre: 

Seir Guldbrandt Anker 

Kevin Alexander Timmermann 

Nikolaj Nørbjerg Jørgensen 

Martin Emil Knudsen 

Emma Vanggaard Wistoft Larsen 

Simone Pia Fisker Hansen 

 

Nederste række fra venstre: 

Eva Sørensen 

Hannah Rasmussen 

 

Ikke til stede, da billedet blev taget: 

Natascha Kjeldbjerg  

Noah Junker Nyborg 
 

Konfirmationen i Østrup kirke  

finder sted søndag den 5. maj fra  

klokken 10.30, og der er mulighed for 

at aflevere telegrammer  

i kirkens våbenhus 

Gør dagen festlig ved at  

hejse flaget for konfirmanderne 

Vi ønsker vore læsere en glædelig påske!!! 
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Kalender 

Meditation i Østrup kirke den 17. april 

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 Østrup kirke. Du kan stige af og 

på som det passer dig. Mødedatoen aftales 

fra gang til gang. Du kan altid ringe til præ-

sten, Keld B. Hansen, 23474144, for at høre, 

hvornår der er meditation næste gang. 

26.  
MAJ 

Livssamtaler den 1. april og 6. maj 

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 

1.  
APRIL 

17.  
APRIL 

Sogneudflugt for Østrup/Skeby Sognes 
nuværende og tidligere beboere.           

TORSDAG D. 20. JUNI 2017 KL. 12.00 
Vi gør opmærksom på sogneudflugten, så 
du kan sætte et kryds i din kalender. Der 
kommer mere omtale i næste nummer af 
kirkebladet. 

Anders Blichfeldt koncert i Østrup kir-

ke torsdag den 4. april 2019 kl. 19.30. 

Glæd jer til denne koncert med Anders 

Blichfeldt!!!  

Billetter kan købes på billet.dk 

Billetprisen er 195 kr. 

18.  
APRIL 

Gudstjeneste og fællesspisning 
Skærtorsdag den 18. april kl. 19.00 fejres 
gudstjenesten i Gerskov kirke, og 
”Gelænderlærkerne” deltager (se om-
tale side 8). Efter gudstjenesten sættes 
borde op i kirken, og menighedsrådet er 
vært ved et let måltid.  

4.  
APRIL 

20.  
JUNI 

1.  
JUNI 

Vores eget gospelkor, Happy Voices, 
holder forårskoncert i Østrup kirke 

Lørdag den 1. juni kl. 16.00 
Gå ikke glip af en fantastisk koncertoplevel-
se med det altid veloplagte gospelkor. Der 
er fri entré og døren åbnes kl. 15.30. 

Kom og vær med til Vigelsødagen!!! 
 

Mellem kl. 12-14 Gratis overfart fra 
Klintebjerg til Vigelsø. Der er parkeringsplad-
ser ved Klintebjerg Havn. 

Kl. 14 Gudstjeneste i det fri ved Keld 
Balmer Hansen. Herefter kaffe og kage. 
 

Kl. 16 Sangtime og foredrag om Carl 
Nielsen v. museumsinspektør fra Carl Niel-
sen Museet, Ida-Marie Vorre, og Duo 
Askou //Andersen samt sopran Stine Elbæk. 
 

Kl. 18 Fællesspisning med grill. Med-
bring service, kød og drikkevarer - menig-
hedsrådet sørger for let tilbehør. 
 

Ml. kl. 18-20 overfart tilbage til Klintebjerg. 

VIGELSØDAGEN 

6.  
MAJ 
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Vi tæller ned til konfirmationen nu. 
Den 26. marts er det 5. sidste gang jeg 
har de 15 skønne konfirmander inden 
konfirmationen søndag den 5. maj.  
 
Vi mødes tirsdage mellem kl. 13.15 og 
15.00. Konfirmanderne trænger til lidt at 
spise, når de kommer til konfirmandstuen 
ved Østrup præstegård. Det er Birgit Vous, 
der sørger for det. Ud over at være formand 
for menighedsrådet hjælper hun til med 
konfirmanderne. Både med hensyn til serve-
ring af lækre sandwiches, når de ankommer, 
og med hensyn til kunstprojekter. 
 
Undervisning i Østrup kirke 
Tirsdag den 26. marts går vi efter spisnin-
gen over til Østrup kirke. Det er en god af-
veksling at gå over til kirken, og jeg har 
tænkt, at den dag skal hele undervisningen 
foregå i kirken.  
 
Vi begynder med at gå op til alteret, hvor vi 
tager opstilling ligesom vi kommer til at gøre 
det, når konfirmanderne skal konfirmeres. 
På det sted siger vi trosbekendelsen sam-

men. Da vi startede i august sidste år var de 
alle overbevist om, at de ALDRIG NOGEN-
SINDE ville komme til at lære trosbekendel-
sen. Men den sidste tirsdag i marts går det 
udmærket. Man siger den ovenikøbet to 
gange til ære for fotografen.  
 
Tre uger senere begynder påsken, og jeg vil 
gerne fortælle hele påskehistorien for dem, 
så de ved, hvad der sker palmesøndag, 
skærtorsdag, langfredag og påskedag. Det 
er en lang sammenhængende fortælling, 
der fylder en fjerdedel af evangelierne. Det 
er en fortælling om meget af det, som livet 
er fuldt af: sammenhold, fællesskab, svigt, 
bedrag, kærlighed, had, smerte, død og 
opstandelse. Samtidig er det en fortælling, 
der kort fortalt handler om, at Guds søn vil 
os mennesker og vælger os, selv om vi som-
metider vender os væk fra ham.  
 
Afslapning på kirkebænke 
Jeg regner med, at min fortælling kommer 
til at vare lidt mere end en halv time, så jeg 
ber konfirmanderne om at lægge sig på 
kirkebænkene, sådan at de lægger sig på 

Konfirmandundervisningen den 26. marts 

Rapport fra konfirmandundervisningen v. Keld B. Hansen 

Trosbekendelsen testes / Foto: CMP 
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hver anden bænk. Så kan de slappe af og 
koncentrere sig om at lytte, tænker jeg. 
 
Jeg tror det kommer bag på dem, at de skal 
lægge sig på bænkene, men da de har lagt 
sig, finder de ud af, at det føles rigtig rart.  
 
Nu er der fuldstændig ro til fortælling, og 
jeg fortæller og fortæller, mens jeg vandrer 
frem og tilbage og frem og tilbage ad kir-
kens midtergang. Jeg fortæller om palme-
søndag, hvor Jesus rider ind i Jerusalem, om 
skærtorsdag, hvor Jesus indstifter nadveren 
og om natten mellem skærtorsdag og lang-
fredag, hvor Jesus tages til fange, sættes i 
forhør og dømmes til døden.  

Da jer når dertil, er 
der gået en halv 
time, så jeg stop-
per der og gemmer 
resten af historien 
til en anden gang. 
Konfirmanderne 
bliver nu bedt om 
at sætte sig op. Et 
par af dem er lidt 
langsomme til at 
komme op, og det 
viser sig, at de har 
taget en lille lur 
mellem skærtors-
dag og langfredag. 
 
Påskens billeder 
Det sidste, vi fore-
tager os i kirken, 
er en inddeling af 
konfirmanderne i 

fire grupper. Hver 
gruppe får nu ud-
leveret 18 nutids-
billeder, der på 
hver deres måde 
minder om en af 
påskedagene. En 
familie, der sidder 
omkring et bord, 
minder fx om 
skærtorsdag, og 
en knust rude kan 
minde om langfre-
dag. Konfirman-
derne sorterer nu 
billederne og læg-
ger dem i rigtig 
rækkefølge, så de 
passer til begiven-
hederne mellem 
palmesøndag og 
påskedag. 

Da de er færdige, og vi har diskuteret ræk-
kefølgen, er tiden gået. Klokken er næsten 
15.00, så vi går tilbage gennem skoven til 
præstegården, hvorfra de tager hjem.  
 
Gangen efter skal de ikke lytte, mens de 
ligger på kirkebænke. Da skal vi noget an-
det, for det handler blandt andet om, at der 
ikke foregår nøjagtig det samme hver gang. 
 
Samtidig bliver der færre og færre dage til 
konfirmationen. Om kort tid kommer den 
store dag!! 

Fortælling for dem på kirkebænkene / Foto: CMP 

Billeder lægges i rækkefølge / Foto: CMP 
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Påskeartikel af Lars Larsen, Østrup 

Lille blomst og stor opstandelse 
Påsken er den vigtigste højtid i den kristne 

kirke, og det er nok mere end tvivlsomt, om 

der ville være noget, der hed kristendom, 

havde det ikke været for de begivenheder, 

der fandt sted fra torsdag til søndag under 

jødernes påske ca. i år 33.  

 

Men samtidig er der noget ubegribeligt over 

påsken, og det kan være svært at nærme 

sig de gådefulde begivenheder og det 

stærkt ladede symbolsprog i de bibelske 

tekster. For hvorfor skulle Jesus først indta-

ge Jerusalem som en sejrherre for siden at 

pines til døde og endelig genopstå? Det kan 

derfor ikke undre – hvad en undersøgelse 

for nogle år siden viste – at tre ud af fire 

danskere ikke tror på eller i hvert fald tvivler 

på Jesu opstandelse som en historisk virke-

lighed på linje med korsfæstelsen. 

Grundtvig 

Grundtvig kaldes ofte for pinsens digter. Og 

rigtigt er det da, at han har skrevet nogle af 

de smukkeste salmer om denne højtid. Men 

med sine knap 1500 salmer kan man med 

ligeså stor ret hævde, at han var enhver 

højtids digter – herunder også påskens. 

 

En af de mest kendte og elskede skrev han i 

1817, men pudsigt nok skulle der gå mere 

end 100 år, før den fandt vej ind i salmebo-

gen. Den salme, jeg tænker på, er 

”Påskeblomst! hvad vil du her?” Nogle af de 

strofer, der udgør den salme, vi kender, 

danner indledningen til et langt digt med 

titlen ”Påskeliljen”, som også rummer et lille 

skuespil, hvor de agerende står ved Jesu 

grav og diskuterer, om Jesus var en svindler, 

eller om han faktisk ville opstå fra de døde. 

 

Med til historien hører også, at Grundtvig på 

dette tidspunkt var nede i en dyb livskrise: 

han var en 34-årig gammel ungkarl med en 

lang forlovelse bag sig, han var afskediget 

som kapellan og følte sig totalt isoleret fra 

de kulturelle kredse, han – trods alt – også 

følte sig tiltrukket af. 

 

Jeg forestiller mig, at han midt i al denne 

tristhed pludselig kom til at betragte en på-

skelilje, og dette satte tanker og associatio-

ner i gang. På den tid blev påskeliljen be-

tragtet som ukrudt – lidt som mælkebøtten 

bliver det i dag af pernitne haveplejere. Den 

var en simpel bondeblomst, der ikke på no-

gen måde kunne konkurrere med de fine og 

velduftende roser, der blev solgt i Køben-

havn, hvor den ligeledes – siden Holbergs 

tid – blev brugt som øgenavn for de 

’bondske’ personer, der flyttede fra udkants-

Danmark til hovedstaden. 

 

Jesus som en påskeblomst 

På den måde mindede påskeliljen således en 

del om Jesus, som han beskrives i evangeli-

erne. Også over ham var der noget udkants-

agtigt, han kom jo fra en lille flække – og 

”kan der” - som Natanael spørger i starten 

af Johannesevangeliet – ”komme noget godt 

fra Nazaret?” Og det kunne der som be-

kendt. For herfra kom den sande Messias, 

der forkyndte gudsrigets komme og viste det 

i ord og handlinger. Han optrådte med en 

Påskeliljen 
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tilgivelse, der afspejler, at Gud er ’god mod 

de utaknemmelige og onde’ og giver sine 

gaver til både ’gode og onde, retfærdige og 

uretfærdige’ – helt imod al gængs menne-

skelig systematik. Men samtidig var han ikke 

uden kant og gik ofte i rette med farisæer-

ne, der hyklede og satte loven højere end 

det menneske, den skulle tjene. Og han 

kritiserede de velbjærgede for deres ned-

sættende blik for de svage og insisterede på, 

at Gud i særlig grad rækker ud efter de for-

agtede og udstødte og mislykkede og som 

blev nægtet adgang til både templet og 

Guds velsignelse, fordi de ansås for faldne 

mennesker – urene. 

 

Han var således en uromager, 

der med sit gudsbillede og sin 

forkyndelse vendte op og ned på 

al ’ordentlighed’, og derfor skulle 

han pines, latterliggøres og dø 

som en ussel forbryder. 

 

Påskeblomst 

Sådan omtrent forestiller jeg 

mig, at Grundtvig tænkte, da 

han stod ved sin skrivepult og 

betragtede påskeliljen uden for 

vinduet. Og så gik han i gang 

med sit lange digt om Påskelil-

jen, hvoraf nogle få strofer – 

som nævnt – langt senere blev 

optaget i salmebogen.   

 

Den ringeagtede bondeblomst 

viser sig at rumme uendeligt 

meget mere end det, de tonean-

givende kredse lagde i den. For 

– ret beset – kunne den jo be-

tragtes som et symbol på Kristi 

opstandelse, for ligesom påske-

liljen hvert år kommer op af sit 

løg, sådan er påsken også en 

gentagelse af Kristi opstandelse. 

 

Selvom salmen er mere end 200 år gammel 

tror jeg, at dens styrke og brugbarhed både 

som påske- og begravelsessalme skyldes, at 

den kan fange det moderne menneske, fordi 

den ikke som mange andre påskesalmer 

’blot’ fortæller påskens budskab. Grundtvig 

tør italesætte en følelse af tvivl, som kunne 

ramme ham og som kan ramme os. For som 

han var præget af strømninger, der kunne 

få ham til at tvivle, således er også vi det. 

Men jeg tror også, at dens styrke ligger i, at 

skal en tekst virkelig bevæge andre, skal 

den selv bevæge sig. Og det gør Påske-

blomst! hvad vil du her? Den flytter sig fra 

tvivl over undren til en glæde og fast tro på, 

at opstandelsen er sand og munder næsten 

ud i en sejrsbevidsthed: Ja, Kristus er virke-

lig opstanden! 

Arne Haugen Sørensen: Opstandelsen 
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”Gelænderlærkerne” startet 
Den 18. marts startede et nyt kirkekor 

ved Østrup, Skeby og Gerskov kirker. 

Korets navn er ”Gelænderlærkerne”, 

og korleder er Karin Bloch Rochler. 

Mandag den 18. marts 

gik flaget til tops i 

Østrup præstegård for 

at fejre, at vi nu har fået 

et kirkekor med op til 24 

drenge og piger fra 4. 

klasse og op til 8. klasse. 

Dertil kommer et 

”Spirekor” for børn, der 

går i 3. klasse. 

Koret kommer oprindeligt fra Krogsbølle, 

Norup og Hasmark, hvor menighedsrådene 

ikke længere ønskede at have et kirkekor 

knyttet til kirkerne.  Derfor kunne koret den 

18. marts øve for første gang i de nye ram-

mer ved Østrup præstegård. Fremadrettet 

kommer koret til at øve hver mandag. Desu-

den kommer koret til at deltage i otte søn-

dagsgudstjenester om året samt give kon-

cert to gange om året. 

Jubelartikel pga. sensation ved Keld B. Hansen 

Korlederen er Karin Rochler, der til daglig er 

lærer på Otterup skole og Nordfyns musik-

skole.  
 

En appelsin i turbanen 

Som præst ved de tre kirker synes jeg, det 

er enormt heldigt - det er en appelsin i vores 

turban, at vi nu får et stort kirkekor hertil.  
 

Koret kommer til at betyde, at mange børn 

kommer til at kende mange af de salmer, 

der synges i kirken, og det  er i sig selv et 

stort plus.  
 

Koret vil bidrage med musik og dermed gø-

re, at gudstjenesterne bliver bedre. Jeg tror, 

at gudstjenesterne bliver mere levende, så 

alle dem, der kommer i kirken, vil få glæde 

af koret. 
 

Derfor tror jeg også på, at koret vil resultere 

i, at endnu flere kommer til at gå i kirke. Vi 

har i forvejen - over de sidste fem år - ople-

vet en stigende kirkegang. 
 

Gelænderlærkerne synger 1. gang ved 

gudstjenesten skærtorsdag i Gerskov kirke!! 

Korleder Karin Rochler / Foto: CMP 
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Tilflytterinterview ved Keld B. Hansen 

Tilflytterfamilie til Hessum 
en type gymnastik, der i særlig grad er 
stimulerende for småbørn. De går også til 
babysvømning i Bullerup og til efterfødsels-
gymnastik hos fysioterapeuterne i Otterup.  
 
Ind imellem trænger Sif til en lur. Hvis det 
er i dagtimerne, kan Michella godt finde på 
at køre hende en lang tur i barnevognen. 
Hun har tit gået fra Hessum til Otterup og 
hjem igen. Sommetider går hun med bar-
nevognen til Ølund og sommetider til Egen-

Dette tilflytterinterview foregår hos en 
travl tilflytterfamilie i Hessum. Det er 
lykkedes mig at få en time til mit inter-
view torsdag eftermiddag efter at An-
ders er kommet hjem fra arbejde og før 
han skal køre Tjalfe til fodbold...  
 
Da jeg kommer, er vores fotograf, Carsten, 
lige netop kommet, så vi afvikler fotografe-
ring og interview i rekordfart - inden familien 
skal videre til den næste aktivitet. 

Gåture med barnevognen 
Moderen, Michella, er på barselsorlov med 
den fire måneder gamle Sif. De skal hygge 
sig sammen resten af torsdagen. Fredag 
skal de også hygge - især fredag aften, hvor 
familien på fire laver mad sammen, spiser 
slik og tager det stille og roligt.  
 
Men ellers går Michella og Sif til mange ting i 
løbet af ugen. De går til ”stimulastik” som er 

sedybet. Det lader til, at Michella har masser 
af energi, og hun går for eksempel til Ger-
skov for at købe æg. Hun fortæller, at hun 
godt kan lide at handle ved de små vejboder 
herude på landet.  
 
Folk er gode til at hilse 
Når hun går med barnevognen, oplever hun, 
at mange mennesker hilser på hende. Det er 
en af de ting, vi godt kan lide ved det her 

Anders Viddiekær Olsen med Tjalfe og Sif / Foto: CMP 
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område. Her hilser og vinker folk til  hinan-
den også selv om man ikke kender hinan-
den. Mange andre steder har vi oplevet, at 
man ikke har den gode vane at hilse på hin-
anden. 
 
Derfor flyttede de til vores lokalområde 
Anders kommer oprindelig fra Hasmark, så 
det er nok grunden til, at familien har valgt 
at bo på Nordfyn. De har indtil for nylig boet 
i Egense, men de har gennem længere tid 
har haft en drøm om at flytte til Skovløkke-
området. Anders gik som barn på Skovløkke-
skolen, og deraf kom hans og Michellas øn-
ske om, at deres børn også skulle gå på 
netop den skole.  

 
Efter at have kigget på hus i to år 
lykkedes det før jul at finde det hus, 
der lige passede til dem. Huset, som 
de overtog den 14. januar i år, ligger 
på Hessum Bygade 58 i Hessum, 
cirka 50 meter fra pumpehuset.  
 
Anders 
Anders arbejder til daglig på REA 
automatdrejning i Otterup. Han er 
udlært som industritekniker fra REA, 
og han er fortsat med at arbejde på 
virksomheden efter sin læretid. På 
REA laver de serieproduktion af em-
ner i metal eller plastic, og dermed er 
virksomheden underleverandør til 
mange andre firmaer.  
 
De er i alt 90 ansatte på REA, og 
Anders fortæller, at han nyder at 
være der. Det sociale er godt, og vi 
har god blanding af unge og ældre, 
forklarer han.  
 
Anders er også en mand med benzin i 
blodet. I fritiden elsker han at køre 
med alt hvad der har en motor, og 
gerne på plørede småveje! 
 
 

Michella 
Michella er som nævnt på barselsorlov. Men 
når hun ellers ikke er på barselsorlov, arbej-
der hun som ernæringsassistent på et ple-
jehjem i Odense. Hun arbejder med demen-
te, og det er en del af rehabiliteringen, at 
hun laver mad sammen med de ældre de-
mente. 
 
Michella giver udtryk for, at hun har noget 
nær det perfekte job. Arbejdet er spænden-
de, og både de ældre og kollegerne er væl-

dig gode at arbejde sammen med. Det ene-
ste minus er arbejdstimerne, der ligger mel-
lem klokken 12 og klokken 19. 
 
Glade for skolen og for området 
Anders og Michella er glade for, at de er 
flyttet til Hessum. Som nævnt sætter de stor 
pris på Skovløkkeskolen, hvor Tjalfe nu går i 
0. klasse. Michella og Anders taler varmt om 
skolen: det er en lille skole, lærerne er nær-
værende, der bliver taget godt hånd om 
børnene, og det er et trygt sted. 
 
Dengang de ledte efter et hus, vidste de, at 
det skulle være i Skovløkkeområdet. Dels på 

grund af skolen. Men også fordi der er tæt 
til skoven og til byen (Otterup) og til havet. 
Det har stor betydning for mig, fortæller 
Michella, at jeg kan tage en tur op til nord-
kysten. Det at se ud over havet vil jeg nødig 
undvære. 
 
Vi kommer til at falde godt til i Hessum 
Eftersom familien flyttede ind i deres hus i 

Michella Hollmann / Foto: CMP 
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Hessum den 14. januar, har de endnu ikke 
lært så mange folk at kende i nærområdet. 
Men de er blevet inviteret til et par frokoster 
i Hessum, som de desværre har måttet sige 
nej tak til.  
 
Det er sådan, at man i Hessum har tradition 
for at mødes flere gange om året. Man hol-
der ”kjørmesgilde” ved kyndelmisse i starten 
af februar, og grundlovsdag den 5. juni hol-
der man ”sprøjtehusfest”, hvor byens gamle 
brandsprøjte ved branddammen afprøves, 
og hvor man spiser sammen. 
 
Men - fortsætter Anders og Michella - selv 
om vi indtil nu har været forhindret i at del-

tage i de lokale frokoster, så vil vi gerne 
være med fremover, og vi skal nok komme 
til at lære folk at kende. 
 
Vi er også overbeviste om, at vi nok skal 
falde rigtig godt til her. Vi har nemlig ingen 
planer om at skulle flytte inden for de næste 
mange år. Vi er kommet for at blive boende 
her i vores hus i Hessum!!! 

Godt nyt til læsehestene 

Bognyt ved Keld B. Hansen 

Nu kan du læse om vore tre kirker: 
Østrup, Skeby og Gerskov kirke!! 
 
Nationalmuseet startede i 1933 på det impo-
nerende bogværk om Danmarks kirker. Efter 
85 års rundrejse til de danske kirker begynd-
te man sidste år på en grundig beskrivelse 
af de nordfynske kirker.  
 
Gennem længere tid har Nationalmuseets 

folk været på besøg i vores kirker for at fo-
tografere og samle stof til deres beskrivel-
ser.  
 
Hvis du ønsker at læse med og se de flotte 
billeder, kan bøgerne bestilles hos muse-
umsbutikken.dk. Bogen om Skeby og Ger-
skov kirker er tilgængelig på denne adresse: 
http://danmarkskirker.natmus.dk/
bogvaerket/seneste-udgivelser/ 

 Foto: CMP 



Døbte: 
Martinus Lyth Lindvig  
Falden 

Døde: 
Gunner Krogh 
Taia Eva Liedicke 

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 7. april kl. 10.30 
Østrup kirke 
Mariæ bebudelses dag 
Præst: Keld B. Hansen 
 
Søndag 14. april kl. 10.30 
Skeby kirke 
Palmesøndag 
Præst: Keld B. Hansen 
 
Torsdag 18. april kl. 19.00 
Gerskov kirke 
Skærtorsdag - se omtale side 3 
Præst: Keld B. Hansen 
 
Fredag 19. april kl. 10.30 
Østrup kirke 
Langfredag 
Præst: Stig Saxbjørn 

Søndag 21. april  
Østrup kirke kl. 10.00  
Gerskov kirke kl. 11.30 
Påskedag 
Præst: Keld B. Hansen 
 
Mandag 22. april kl.  10.30 
Skeby kirke 
2. påskedag 
Præst: Stig Saxbjørn 
 
Søndag 28. april kl. 10.30  
Østrup kirke 
1. søndag efter påske 
Præst: Keld B. Hansen 

Søndag den 5. maj kl. 10.30 
Konfirmation i Østrup kirke 
2. søndag efter påske 
Præst: Keld B. Hansen 
 
Søndag den 12. maj kl. 10.30 
Gerskov kirke 
3. søndag efter påske 
Præst: Stig Saxbjørn 
 
Fredag den 17. maj kl. 10.30 
Østrup kirke 
Bededag 
Præst: Stig Saxbjørn 
 
Søndag den 19. maj kl. 19.30 
Skeby kirke 
4. søndag efter påske 
Præst: Stig Saxbjørn 

Søndag den 26. maj kl. 14.00 
Vigelsødag med gudstjeneste på Vigelsø 
Se program side 3 
Præst: Keld B. Hansen 
 
Søndag den 30. maj kl. 10.30 
Østrup kirke 
Kristi himmelfartsdag 
Præst: Keld B. Hansen 
 
Søndag den 2. juni kl. 10.30 
Gerskov kirke 
6. søndag efter påske 
Præst: Keld B. Hansen 


